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Conclusies, dilemma’s en oplossingsrichtingen
We gaan in dit hoofdstuk in op de belangrijkste uitkomsten en aandachtspunten voor de trendmatige woningbehoefte in de kernen van de gemeente
Utrechtse Heuvelrug.

Aanleiding
De druk op de woningmarkt in Utrechtse Heuvelrug is hoog. Hierdoor stijgen
koopprijzen. De huur- en koopsector groeien steeds meer uit elkaar, waardoor
middeninkomens te veel verdienen voor de sociale huursector en te weinig
voor een hypotheek. Met name starters die een koopwoning willen, komen
hierdoor moeilijk aan een woning. Bovendien neemt in de sociale huursector
de druk toe. Het aantal reacties op een vrijkomende woning neemt toe.
Mensen die met spoed een woning zoeken, vinden hierdoor steeds moeilijker
een plek op de woningmarkt. Onder andere deze toenemende druk en
mismatch op de woningmarkt zijn voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug
reden om de situatie op de woningmarkt gedetailleerd in beeld te willen
brengen. De mate waarin deze vraagstukken zich voordoen, verschilt tussen de
kernen, mede door de relatief grote afstanden binnen de gemeente en ten
opzichte van Utrecht. Het onderzoek moet dan ook inzicht bieden in de
verschillen tussen de kernen.
Voor het onderzoek ligt er een basis in bestaande (regionale) onderzoeken. In
onderzoek van de U16 zijn knelpunten op de regionale woningmarkt in beeld
gebracht, met een globale vertaling naar de Utrechtse Heuvelrug. Het
verdiepende lokale onderzoek bouwt voort op dit regionale onderzoek.

ingegaan op de toekomstige vitaliteit in de kernen. Hierin worden verschillende
scenario’s geschetst die inzicht bieden op effecten van ontwikkelingen op de
vitaliteit. Waar dit woningmarktonderzoek ingaat op de trendmatige
woningbehoefteontwikkeling in de gemeente, geeft het onderzoek naar
vitaliteit een beeld van de effecten van verschillende scenario’s op de vitaliteit
in de kernen (dus ook een trendmatige ontwikkeling, zoals in dit onderzoek).
Beide onderzoeken bieden in samenhang een bouwsteen voor te maken
keuzes in de Omgevingsvisie en het gemeentelijke woonbeleid.

Samenvatting woningbehoefte
De woningbehoefte in de gemeente Utrechtse Heuvelrug kunnen we als volgt
samenvatten:
• Toenemende (dubbele) vergrijzing zorgt voor een verdere toename van de
onevenwichtige bevolkingssamenstelling in de gemeente.
• Druk op het betaalbare woningmarktsegment (sociale huur en koop tot
€ 300.000) vraagt om toevoeging van betaalbaar aanbod (sociale huur,
middenhuur en koop tot € 300.000) en instrumentarium voor het betaalbaar houden.

Samenhang met onderzoek vitale kernen
De gemeente werkt aan haar omgevingsvisie. Eén van de invalshoeken bij deze
visie is het werken aan behoud van vitale kernen. In dat onderzoek wordt
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Amerongen

Overberg

Maarn

Maarsbergen

+ 250
(25
per jr)

+ 200
(20
per jr)

+ 15
(maat
werk)

+ 190
(20
per jr)

+ 30
(maat
werk)

Gemeente

Leersum

+425
(40 per jr)

Driebergen Rijssenburg

Tabel 2: Adviesrichtingen woningbouwprogrammering tot 2030 per kern
2040-2050
425

Doorn

Tabel 1: samenvatting woningbehoefte gemeente Utrechtse Heuvelrug 2019 - 2050
2019-2025
2025-2030
2030-2040
Trendmatig
535
450
520
Effect extramuralisering
120
60
Effect expats / EUOnzeker, oplopend
migranten
Inloop woningtekort
330
300
totaal
985
810
+520
(165 per jr)
(160 per jr)
(50 per jr)

Huur egz sociaal
Huur mgz sociaal

Achtergrondcijfers
Migratie
Natuurlijke aanwas
Bevolkingsontwikkeling

+1.620
-1.020
+600
2019
49.515
21.679
2,28

+1.600
-840
+760
2025
2030
50.115
50.875
22.675
23.475
2,21
2,17

Bevolking
Woningen
Woningbezetting
(pers./won.)
Bron: Primos2019, ABF 2019, bewerking Companen.

+4.200
-2.450
+1.750
2040
52.625
23.995
2,19

+4.400
-3.350
+1.050
2050
53.675
24.420
2,20

Huur egz
vrije sector
(midden)
Huur mgz
vrije sector
(midden)
Koop (ggb)
< 3 ton
Koop ggb
3 - 4,5 ton
Koop ggb > 4,5
ton
Koop mgz < 2 ton

Koop mgz > 2 ton
Kwantitatieve
behoefte tot 2030
incl. extramuralisering en
woningtekort

+ 400
(40 per
jr)

+ 710
(70
per jr)

Bron: WoON2018, CBS-Microdata 2020, Primos 2019, bewerking Companen.
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+1.795
(180
per jr)

3.
•

•

•

Jaarlijks circa 160 tot 180 nieuwbouwwoningen nodig: Als de gemeente
Utrechtse Heuvelrug in de periode tot 2030 jaarlijks gemiddeld 160 tot 180
nieuwbouwwoningen toevoegt, speelt zij in op de trendmatige woningbehoefte. Bovendien wordt ruimte geboden aan de woning-behoefte als
gevolg van de uitstroom uit beschermd wonen/maatschappelijke opvang.
En wordt het actuele woningtekort teruggebracht.
Tekorten aan goedkope en middeldure koopwoningen: De huidige
woningvoorraad in de gemeente Utrechtse Heuvelrug bevat onvoldoende
woningen tot € 300.000 en tussen de € 300.000 en de € 450.000 om in de
behoefte van starters/jonge huishoudens en gezinnen te voorzien. Primair
gaat het voor starters/jonge huishoudens op de markt om betaalbaar
woningaanbod. Het liefst willen jonge huishoudens en gezinnen met
beperkte financiële mogelijkheden een grondgebonden woning tot
€ 300.000. Een deel wijkt uit naar een appartement als zij sneller een
appartement kunnen betrekken, of kan het budget verhogen naar een
woning boven de € 300.000.
Tekorten aan sociale huur en middenhuur: Er is een tekort aan zowel
sociale als middenhuurwoningen. De vraag naar sociale (tot € 720) en vrije
sector huurwoningen is in belangrijke mate afkomstig van de jonge huishoudens. In de vrije sector huur ligt het zwaartepunt van de vraag bij
middenhuurwoningen tussen € 650 en € 1.000; deels dus ook binnen het
bereik van de sociale huur, omdat voor een deel van de middeninkomens
een huur boven de € 720 niet haalbaar is.
De vraag naar middenhuurwoningen is grofweg afkomstig van drie
doelgroepen:
1. Huishoudens die tussen wal en schip raken door inkomenseisen in de
sociale huur- en koopsector; middenhuur is voor hen een alternatief.
2. Huishoudens die zoeken naar een snel beschikbare woning, doorgaans
voor een korte termijn.
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•

Huishoudens die zoeken naar het comfort van huren om zo geld vrij te
maken om comfortabel van te leven.
Bij de eerste twee groepen is de middenhuur een tijdelijke oplossing. De
doorstroom in deze woningen is dan ook relatief groot. Voor de derde
groep is het comfort bepalend. Zij willen vaak ook meer betalen, mits met
voldoende kwaliteit.
Behoefte huurappartementen/toegankelijke woningen voor ouderen:
Op basis van de woningbehoefte zien we een veranderende kwalitatieve
vraag in de huursector. Er is meer vraag naar appartementen vanuit het
oogpunt van betaalbaarheid en snelle beschikbaarheid in plaats van de
traditionele ruime eengezinswoningen in de huursector. De vraag naar
grondgebonden huurwoningen is er wel (ook te zien aan de huidige
reacties op de woningen), mits betaalbaar. Er is een omslag nodig van
ruime traditionele rijwoningen naar meer toegankelijke betaalbare huurwoningen. In de koopsector wil de babyboomgeneratie de ruime woning
met grote tuin inruilen voor meer comfort (minder onderhoud). Zij richten
zich veelal op koopappartementen boven de € 250.000. Er is daarnaast
behoefte voor wonen met zorg, bij voorkeur op centrale locaties nabij
voorzieningen. Deze behoefte groeit doordat meer mensen langer zelfstandig wonen, ook als de zorgvraag aanzienlijk toeneemt.
Woningbehoefte in belangrijke mate in Doorn en Driebergen-Rijssenburg: De kwalitatieve woningbehoefte is vooral afkomstig van starters/jonge huishoudens, gezinnen en ouderen. Dit resulteert in vraag naar
woningen tot € 300.000 in de koopsector en toegankelijke woningen in de
sociale huur- en koopsector. De vraag naar toegankelijke woningen
concentreert zich rondom voorzieningen in het centrum van Doorn en
Driebergen. Daarnaast voorzien wij ook een vraag naar grondgebonden
woningen tussen € 300.000 en de € 450.000 voor gezinnen.
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Knelpunten op de woningmarkt in de kernen
•

•

Verdringing op de woningmarkt: Er is concurrentie tussen verschillende
woningmarktsegmenten sociale huur, middenhuur en goedkope koop.
Veel starters/jonge huishoudens willen een goedkope koopwoning
betrekken, maar hebben hier vanuit de hypotheekmogelijkheden geen
toegang toe. In de sociale huur krijgen starters/jonge huishoudens te
maken met inkomenseisen en wachttijden, waardoor de toegang hiertoe
wordt beperkt. Deze starters/jonge huishoudens vallen tussen wal en schip
en doen als uitwijkmogelijkheid een beroep op de middenhuurwoningen
tussen de € 650 en de € 1.000. De laagste inkomens in de maatschappij
vinden steeds moeilijker een woning en de scheefheid groeit. De prijzen
blijven door de marktwerking verder stijgen, waardoor de verdringing op
de woningmarkt toeneemt.
Bij onvoldoende aanbod kunnen met name starters niet in de gemeente
Utrechtse Heuvelrug starten en gezinnen kunnen onvoldoende doorverhuizen binnen de gemeente. Als er minder woningen gebouwd worden
blijft het woningtekort bestaan, waardoor jongeren langer thuis en
mensen noodgedwongen in recreatiewoningen wonen. De prijzen van
bestaande woningen zijn en blijven hoog, waardoor starters op de woningmarkt meer de gemeente zullen verlaten.
Toenemende onevenwichtige bevolkingsopbouw en vitaliteit in de
kernen: Het aantal inwoners tussen 25 en 40 jaar neemt af, terwijl de
dubbele vergrijzing (niet alleen meer ouderen, maar vooral ook oudere
ouderen) onverminderd doorgaat. De bevolkingsopbouw wordt daardoor
steeds onevenwichtiger. Gevolg is bijvoorbeeld dat sectoren als zorg,
onderwijs, middenstand, moeilijker personeel vinden. Verenigingen
krijgen minder leden. Scholen worden kleiner of fuseren. Dit heeft
betekenis voor de vitaliteit van de kernen. Niet alleen vestigers van buiten
de gemeente, ook inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug
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hebben hier last van. In een open woningmarkt leidt minder nieuwbouw
immers tot meer concurrentie en stijgende woningprijzen.

Belangrijkste kansen voor een evenwichtiger woningmarkt
•

•

•

•

Stap 1 Bouwen voor directe vraag: De rek is eruit in de markt, de prijs voor
de bestaande kwaliteit wordt door velen als te hoog ervaren. Op basis van
de betaalmogelijkheden van de woningzoekenden is de prijs van koopwoningen voor velen boven de € 300.000 onbetaalbaar. Bouwen voor de
directe vraag van starters/jonge huishoudens en gezinnen en bouwen voor
het huidig opgelopen woningtekort is nodig om in de komende jaren in de
behoefte te voorzien.
Stap 2 Doorstroming benutten huidige woningvoorraad: Ook in de
huidige woningvoorraad kunnen kansen voor doorstroming worden benut.
Een groot deel van de ouderen blijft in de huidige woning wonen. Een deel
wil echter wel naar een geschikte woning in de bestaande voorraad
verhuizen, maar ervaart belemmeringen bij een verhuizing. Het op gang
brengen van verhuisketens van ouderen, gezinnen en starters kan helpen
om in de woningbehoefte van de verschillende doelgroepen te voorzien.
Om dit effect te sorteren vraagt actieve sturing op toewijzing en
doorstroming van ouderen. Het instrumentarium hiervoor is beperkt.
Stap 3 Doorstroming toevoegen wat ontbreekt: Doorstroming kan niet
alleen door het benutten van de huidige woningvoorraad. Inzet op doorstroming vraagt om extra inzet op woningbouwrealisatie van toegankelijke
woningen (appartementen met lift en balkon of kleine grondgebonden/patiowoningen). Ouderen laten zo woningen achter voor gezinnen met
kinderen.
Stap 4 Inzet op regionale behoefte: Naast de lokale behoefte is de vraag
vanuit de regio ook aanzienlijk. Ook zij vragen om het bieden van kansen
voor betaalbaar woningaanbod. Vooral de dorpse en suburbane woonmilieus die de gemeente biedt spreken gezinnen aan. Er is potentie om dit
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woonmilieu te gebruiken om jonge huishoudens en gezinnen te binden aan
de gemeente, die ook door de toegenomen druk in de gemeente Utrecht
elders gaan zoeken.

Inzet op adaptieve woningbouwplanning en instrumentarium
betaalbaar woningaanbod
•

•

Adaptief programmeren: Ondanks dat economische tijden onzeker zijn,
kunnen we leren uit het verleden, waarbij de bouwplannen stillagen
tijdens economische recessies. De huidige tekorten zijn dermate groot dat
woningbouw nodig blijft. De betaalbaarheid van het wonen kan door de
economische ontwikkeling alleen maar verder onder druk komen te staan.
Het inspelen op de veranderende economie en tegelijkertijd aanpakken
van onevenwichtige bevolkingsopbouw vraagt om vinger aan de pols en
een adaptieve woningbouwprogrammering. Dit betekent dat woningbouwplannen aanpasbaar zijn bij de veranderende vraag. Het onderzoek
naar verschillende scenario’s voor vitaliteit in de kernen biedt hier verdere
handvatten voor.
Instrumentarium betaalbaar woningaanbod: Er ligt een opgave in het
langdurig betaalbaar houden van de nieuwbouwwoningen. Dit vraagt om
creatieve oplossingen. Daarbij valt te denken aan: verkoop van huurwoningen, alternatieve bouwvormen (bijvoorbeeld kleiner bouwen) en
financieringsvormen, afspraken maken met ontwikkelaars, en ook een
doelgroepenverordening. Tempoversnelling in de woningbouw is nodig
om in de al opgelopen tekorten uit het verleden en de huidige en toekomstige woningbehoefte te voorzien.
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1 Inleiding
De druk op de woningmarkt in Utrechtse Heuvelrug is hoog. Hierdoor stijgen
prijzen en zijn koopstarters steeds minder in staat om een woning te kopen in
de gemeente. De huursector is dan een alternatief, maar ook de huursector
heeft te maken met oplopende druk. Bovendien komt niet iedereen (meer) in
aanmerking voor een sociale huurwoning. De situatie in Utrechtse Heuvelrug
verschilt tussen de kernen, zeker door de relatief grote afstanden binnen de
gemeente en ten opzichte van de stad. Daarom wil de gemeente een actueel
beeld van de lokale woningmarkt met onderscheid naar de kernen Doorn,
Driebergen-Rijssenburg, Leersum, Amerongen, Overberg, Maarn en Maarsbergen. Zij wil daarvoor een verdieping van het regionale onderzoek laten
uitvoeren.
Er ligt al een basis aan bestaande (regionale) onderzoeken. In een regionaal
woningmarktonderzoek van de U16 zijn de eerste richtingen voor de regio en
de Utrechtse Heuvelrug geschetst. Dit verdiepende lokale onderzoek biedt
daarop aanvullend meer inzicht in de trendmatige woningbehoefte van de
gemeente Utrechtse Heuvelrug en de kernen.
De gemeente werkt aan haar omgevingsvisie. Eén van de invalshoeken bij deze
visie is het werken aan behoud van vitale kernen. Voor deze invalshoek is door
middel van scenario’s in beeld gebracht hoe de vitaliteit in de kernen zich
ontwikkeld. Waar dit onderzoek uitgaat van trendmatige ontwikkelingen,
bieden de scenario’s een beeld van bevolkingseffecten. Samen bieden de
onderzoeken bouwstenen voor keuzes in de omgevingsvisie en het te voeren
woonbeleid.

Vraagstelling
In dit onderzoek zijn de volgende vragen geformuleerd:
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In hoeverre kan de bestaande woningvoorraad voorzien in de huidige en
de toekomstige behoefte?
Waar en in welke kernen ontstaan eventuele tekorten?
Welke doelgroepen komen mogelijk in de knel?

Werkwijze
Op basis van het regionale woningmarktonderzoek met een uitwerking voor de
gemeente Utrechtse Heuvelrug is al veel onderzoeksinformatie beschikbaar.
Deze gegevens zijn gebruikt voor een verdere verdieping naar de kernen. De
woningbehoefte baseren we op de woonvoorkeuren van inwoners uit de
Utrechtse Heuvelrug op basis van woonwensen uit het landelijke Woononderzoek 2018 (WoON2018) en feitelijk verhuisgedrag volgens CBS-verhuisgegevens. Wanneer we ons alleen richten op de woonwensen dan overschatten we mogelijk de verhuiswensen van inwoners. Door dit te combineren
met de daadwerkelijke verhuizingen krijgen we een beeld van de woonvoorkeuren van de inwoners.
Naast de cijfermatige ontwikkelingen zijn er ook trends die minder zichtbaar
zijn in de cijfers. Dan gaat het bijvoorbeeld om de extramuralisering en de
betekenis hiervan op de huisvesting van zorgdoelgroepen. Maar ook de kansen
van starters tussen huren en kopen, trek naar de stad en de populariteit van
woonmilieus. Door gebruik te maken van een mix van cijfers en het perspectief
in trends, maken we een schets van de specifieke situatie op de lokale woningmarkt van de Utrechtse Heuvelrug.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan we stil bij de woningmarkt in de kernen van de gemeente
Utrechtse Heuvelrug. In hoofdstuk 3 gaan we vervolgens in op wat dit betekent
voor de woningbehoefte de komende jaren. In hoofdstuk 4 en 5 werken we dat
uit naar enkele kwetsbare doelgroepen op de woningmarkt, zoals in de sociale
huur en rond wonen met zorg.
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2 De woningmarkt in de kernen

•

Wie wonen er in Utrechtse Heuvelrug?
In de gemeente Utrechtse Heuvelrug woonden op 1 januari 2019 49.515
mensen.
• Zij vormen 21.514 huishoudens.
• In
Utrechtse
Heuvelrug
Nader verklaard: aantal woningen groter
stonden op 1 januari 2019
dan aantal huishoudens
21.679 woningen. Dus iets
Het aantal woningen is hoger dan het
meer woningen dan huisaantal huishoudens. Dit wordt verklaard
houdens. Dat dit niet gelijk
doordat een deel van de woningen
leegstaat bij verhuizing of verbouwing. Dit
loopt is te verklaren uit:
noemen we frictieleegstand. Bij doorwoningen die tussen twee
stroming is dit altijd het geval. Landelijk
verhuizingen
korter
of
staat gemiddeld 2% van de woninglanger - bij verbouwing - leegvoorraad om deze reden leeg. Voor
staan, en huishoudens die niet
Utrechtse Heuvelrug gaat het dan om een
zelfstandig wonen (bijvoorkleine 450 woningen.
beeld in een verpleeghuis).
Huishoudens en woningen
lopen (ten opzichte van andere gebieden in Nederland) relatief weinig
uiteen.
Dit betekent gemiddeld 2,3 persoon per woning. In de provincie Utrecht
en Nederland ligt dit gemiddelde iets lager op 2,2. Dit verschil is er al jaren
en verandert niet.
• Landelijk lopen groei van het aantal huishoudens en het aantal woningen
ongeveer gelijk op. In de gemeente Utrechtse Heuvelrug blijft de groei van
de woningvoorraad achter bij de huishoudensontwikkeling: in de periode
2012 - 2019 +474 woningen en +563 huishoudens. Dit wijst op een relatief
sneller oplopend woningtekort.
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•

De bevolking in de gemeente Utrechtse Heuvelrug bestaat uit relatief meer
75-plussers dan omliggende gemeenten als Zeist, Houten, Wijk bij
Duurstede en Bunnik. In Utrechtse Heuvelrug is 12% van de bevolking 75plus, in omliggende gemeenten gemiddeld 9% (landelijk 8%). Met name
inwoners tot 40 jaar zijn er gemiddeld minder dan in omliggende
gemeenten (Utrechtse Heuvelrug 40%, omliggende gemeenten 43% en
landelijk 47%). Ook deze verschillen zijn door de jaren heen gelijk gebleven.
De huishoudenssamenstelling volgt het patroon van de geschetste situatie
voor inwoners. We zien een beperkt aandeel jonge huishoudens (2%) en
een aanzienlijk deel is 65 jaar of ouder (34%). In Leersum, Amerongen en
Maarn speelt de ontgroening sterk. In Leersum en Maarn zien we
tegelijkertijd ook een sterkere vergrijzing.

Figuur 2.1: Huishoudenssamenstelling per kern*

Jonger dan 25 jaar

Doorn
DriebergenRijssenburg

Eenpersoonshuishouden
s 25-65 jaar

Leersum

Paar zonder kinderen 2565 jaar
Gezinnen

Amerongen

Eenoudergezin

Maarn

Eenpersoonshuishouden
s 65+

Gemeente
0%

20% 40% 60% 80% 100%

Paar zonder kinderen
65+

*Voor de kern Overberg ontbreken gegevens over de huishoudenssamenstelling.
* In Doorn en Driebergen zit de IVA en TMO fashion opleiding, waardoor meer jonge huishoudens
zijn ingeschreven als zelfstandige huishoudens in de kern.
Bron: Lokale Monitor Wonen, 2020.
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Hoe ontwikkelde de bevolking zich?
De bevolking van Utrechtse Heuvelrug kende sinds 2010 een relatief kleine
groei met 700 inwoners (+1,5%). Deze groei kwam door nieuwkomers in de
gemeente.
• De gemeente Utrechtse Heuvelrug is ten opzichte van omliggende
gemeenten relatief vergrijsd. Het aantal jonge inwoners tot 45 jaar is
relatief beperkt.
• Groei van de gemeente komt niet door eigen aanwas, maar door vestiging
van mensen van buiten de gemeente uit andere delen van Nederland
(vooral Utrecht en de buurgemeenten).
•

•

•

•

tijdens de top van de komst van vluchtelingen). Dit wordt gecompenseerd
door uitstroom van vluchtelingen naar andere gemeenten in Nederland,
en leidt niet tot structurele groei van Utrechtse Heuvelrug.
De groei van de bevolking komt door meer vestiging dan vertrek: 2.400
personen tussen 2010 en 2019. De groei door vestiging en vertrek
fluctueert jaarlijks. Over de hele periode is deze positief.

Eerder onderzoek laat zien waar de meeste vestigers in de gemeente Utrechtse
Heuvelrug vandaan komen.

Sterfte is groter dan het aantal
geboorten: dit zorgde per
saldo voor 1.750 minder
inwoners. Dit hangt samen
met de relatief oudere
bevolking van de gemeente.
Hierdoor worden relatief
minder kinderen geboren en
overlijden er meer mensen. Dit
is een vrij constant gegeven.
Instroom van nieuwe inwoners
komt voor een belangrijk deel
van 30-plussers. Deze instroom
heeft ervoor gezorgd dat de
bevolkingsopbouw niet verder
uit het lood is komen te staan.
Er is per saldo instroom vanuit
het buitenland door de aanwezigheid van AZC-Leersum
(zeker in de jaren 2014 - 2016,
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De belangrijkste verhuisrelaties zijn er met de gemeente Utrecht, Zeist en Wijk
bij Duurstede.
• Vestiging komt vooral van stellen en gezinnen met kinderen; in de leeftijd
van 30 jaar en ouder. Waar we eerder al zagen dat de bevolkingsopbouw
structureel afwijkt van omliggende gemeenten en het landelijke beeld, zou
dit zonder deze vestiging in extreme mate het geval zijn geweest. Vestiging
zorgt voor een evenwichtiger bevolkingsopbouw.
• Vertrek uit de gemeente is er vooral onder jongeren tussen 15 en 25 jaar.
Zij gaan vaak naar de studentensteden, zoals Utrecht.

Welke woningen heeft Utrechtse Heuvelrug?
In Utrechtse Heuvelrug stonden op 1 januari 2019 21.679 woningen.
• De Utrechtse Heuvelrug heeft relatief veel koopwoningen. 64% van de
woningvoorraad betreft koopwoningen. Gemiddeld in de regio ligt dit op
56%.
• Van de woningen is 24% sociale huurwoning. Heuvelrug Wonen is de
grootste woningcorporatie in de gemeente met circa 3.500 woningen.
Daarnaast zijn de corporaties Rhenam Wonen (600 woningen) en Woningbouwvereniging Maarn (300 woningen) actief in de gemeente. Momenteel
heeft Vestia nog circa 225 woningen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug,
waarvoor gesprekken liggen ter overname van de woningen.
• De woningvoorraad bestaat voor een derde uit rij-/hoekwoningen en een
derde uit tweekappers. Het aandeel vrijstaande woningen en appartementen is relatief gelijk aan elkaar.
• Het wonen in een bosrijke omgeving nabij Utrecht maakt dat de prijzen
gemiddeld hoog liggen. Koopwoningen vallen voor het overgrote deel in
het dure segment. De meeste koopwoningen hebben een WOZ-waarde
tussen de € 280.000 en de € 450.000 (41%). Nog eens 40% van de
woningen heeft een WOZ-waarde boven de € 450.000. De gemeente biedt
ook woningen in het exclusieve prijssegment met woningen tussen de
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€ 700.000 en de één miljoen (9%) en boven de één miljoen (2%). Met name
woningen in Doorn en Driebergen bedienen het exclusieve woningmarktsegment in de gemeente. Slechts twee op de tien woningen heeft een
WOZ-waarde onder de € 280.000. Deze woningen staan vooral in
Amerongen en Leersum en betreffen vooral appartementen.
De corporatievoorraad bestaat voor ruim de helft (67%) uit woningen
geprijsd tot de eerste aftoppingsgrens. Dit is vergelijkbaar met het
gemiddelde in de regio (66%). Deze woningen zijn bereikbaar voor
woningzoekenden met potentieel recht op huurtoeslag. Voor de woningen
van woningbouwvereniging Maarn ligt het aandeel woningen tot de eerste
aftoppingsgrens lager en zij verhuren meer woningen tussen de tweede
aftoppingsgrens en de liberalisatiegrens. Zij hebben grotere woningen die
gezien de WWS-punten om een hogere huur vragen. De meeste woningen
hebben een huurprijs tussen de kwaliteitskortingsgrens en de eerste
aftoppingsgrens (55%). 9% van de woningen heeft een huurprijs tussen de
eerste en de tweede aftoppingsgrens, 18% tussen de tweede aftoppingsgrens en de liberalisatiegrens en 7% boven de liberalisatiegrens.

12
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Duurzaamheid
• De gemeente heeft veel woningen met een bouwjaar van voor 1970 (38%).
Deze woningen zijn gemiddeld genomen minder goed geïsoleerd en
hebben vaker een energielabel F of G. Vooral de woningen met een
bouwjaar tot 1945 zijn gemiddeld genomen onzuinige woningen.
• Veel woningen zijn onvoldoende toekomstbestendig qua energetische
waarde. Bijna alle corporatiewoningen hebben al een afgemeld definitief
energielabel. In de particuliere huur en de koopvoorraad is nog 75% een
voorlopig vastgesteld energielabel. Corporatiewoningen zijn veelal beter
van energetische waarde dan de particuliere huurwoningen en de
koopwoningen. Driekwart van de corporatiewoningen hebben een
energielabel A, B of C. In de koopvoorraad en de particuliere huurvoorraad
komen juist de energielabels E, F en G vaak voor.
• In alle kernen ligt een opgave voor het verder verduurzamen van de
woningvoorraad. Maarsbergen heeft relatief meer woningen met een
zuinige energetische waarde dan de andere kernen.
Figuur 2.2: De woningvoorraad naar afgemelde definitieve energielabels en eigendom
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Bron: RVO, 2020 en registraties corporaties.

Geschiktheid woningvoorraad
Het huidige rijksbeleid is erop gericht dat ouderen en mensen met een
beperking zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven woning in hun eigen
vertrouwde omgeving. Het is belangrijk dat de woning ook daadwerkelijk
geschikt is om te bewonen voor mensen met een fysieke beperking. We
analyseren dit op basis van de woningvoorraad. Het is denkbaar dat ouderen
de woning niet meer geschikt vinden, het onderhoud aan de tuin te veel is, of
dat men dichter bij voorzieningen wil wonen. Een woning kan zo dus in de
beleving geschikter zijn, dan wel ongeschikter.

Huur corporatie

0%

Figuur 2.3: De woningvoorraad naar afgemelde definitieve energielabels per kern

100%

G

Bron: RVO, 2020 en registraties corporaties.
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Geschikte woning
Alle primaire voorzieningen liggen gelijkvloers of zijn zonder traplopen bereikbaar.
•
Woning is aangemerkt al seniorenwoning of nultredenwoning
•
Appartementen/(galerij)flats (als deze over een lift beschikken)
•
(semi)bungalows, woonboerderijen
Potentieel geschikte woning
Potentieel geschikte woningen zijn woningen die met relatief beperkte middelen
geschikt te maken zijn (bijv. traplift, verlagen drempels).
•
Eengezinswoning, is gebouwd na 1998
•
Inhoud bij koopwoning is groter dan 350 m3 en gebouwd na 1965
•
Inhoud bij huurwoning is groter dan 300 m3 en gebouwd na 1980
•
Geschakelde/vrijstaande woning
Niet- geschikte woning
De overige woningen zijn als niet-geschikt aangemerkt voor mensen met een
mobiliteitsbeperking.

•

•

•

1

In de gemeente is 23% van de woningen geschikt 1 om te bewonen met
een fysieke beperking. Nog eens een derde is geschikt te maken. Dat maakt
dat 45% ongeschikt is om met een functiebeperking te wonen.
De opgave is het grootst in de koopsector. Slechts 13% is geschikt, maar
wel 42% is potentieel geschikt om met beperkte middelen de woning
geschikt te maken. Woningen van de corporaties zijn vaker geschikt om
met een functiebeperking te wonen. Zij hebben meer appartementen met
lift of seniorenwoningen dan in de particuliere huur en de koopsector.
In Maarn, Maarsbergen en Driebergen staan de meeste geschikte
woningen. Dit komt enerzijds door meer appartementen met lift in deze

•

kernen, maar anderzijds ook door de ruimere woningen die que ruimte
geschikt zijn om met een fysieke beperking te wonen. Tegelijkertijd kan het
onderhoud aan een grote tuin een reden zijn om de woning in de beleving
van ouderen als minder geschikt te maken.
Niet alleen ouderen wonen in de geschikte woningen. Uit onderzoek blijkt
dat naarmate inwoners ouder zijn, zij wel vaker in een geschikte woning
wonen. Desalniettemin blijft er een opgave voor het geschikt maken van
de bestaande woningvoorraad. Vooral in Doorn, Leersum en Amerongen
ligt het aandeel 75-plussers hoog, maar zijn relatief weinig woningen
geschikt om met een functiebeperking te wonen. In hoofdstuk ‘Wonen en
zorg’ zetten we de geschikte woningvoorraad af tegenover de vraag van
ouderen naar regulier zelfstandig wonen.

Figuur 2.4: Geschiktheid van de woningvoorraad naar eigendom
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Bron: Registratie gemeente Utrechtse Heuvelrug, bewerkt door Companen 2020.

Een inschatting op basis van WOZ-registratie. Bezoek aan een woning zelf moet uitwijzen of de
inschatting ook juist is.
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Risico’s voor achterblijven van vernieuwing en modernisering van de
bestaande voorraad
Een groot deel van de woningvoorraad van 2030 staat nu al in de gemeente.
Het is belangrijk om naast nieuwbouw ook zorg te dragen voor de bestaande
woningvoorraad en vitaliteit in de kernen.
• Er is een opgave om meer kwaliteit (toekomstbestendigheid) in de
bestaande woningvoorraad te verkrijgen. Dan gaat het om energiezuinige,
toegankelijke en betaalbare woningen.
• Veel zittende (oudere) bewoners zijn niet bereid om de woning aan te
passen. Uit het WoON2018 blijkt dat maar 35% van de 75-plussers bereid
is om hun woning aan te passen. Bij jongere huishoudens is dit rond de
70% à 80%.
• Belangrijke indicatoren voor toekomstbestendige buurten zijn het bouwjaar waarin de woning in de buurt zijn gebouwd, energielabels van de
woningen en het aandeel ouderen in de buurt. Buurten met veel woningen
in bouwjaren tot 1970, veel woningen met een laag energielabel en waar
veel 75-plussers wonen, hebben vaker te maken met een grotere
investeringsopgave in de woningvoorraad. We signaleren deze omstandigheden vooral in Doorn, Leersum en Amerongen.

een stijging van 43% in vergelijking met 2016 (gemiddelde transactieprijs
€ 195.000). Voor tussenwoningen en hoekwoningen is de toename 12% en
21%; gemiddelde transactieprijs in 2019 lag op € 315.000 en € 365.000.
Deze woningen zijn belangrijk om middeninkomens in de gemeente een
plek te bieden, maar door de toenemende huizenprijzen vinden deze
steeds minder een passende woning in de gemeente. Ook het hogere
segment van vrijstaande woningen is met 28% gestegen naar € 680.000.
Voor een tweekapper ligt de gemiddelde transactieprijs hoog op circa
€ 480.000 in 2019.
Figuur 2.5: Ontwikkeling gemiddelde transactieprijs koopwoningen, 2016 - 2019
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Hoe ontwikkelt de huidige marktdruk?

Tussenwoning

Hoekwoning

De koopmarkt is net als in veel regiogemeenten (over)verhit.
• Sinds 2017 neemt het aantal transacties licht af. Het aanbod aan te koop
staande woningen droogt op.
• Dat het aanbod in de gehele regio vermindert, heeft een prijsopdrijvend
effect. De gemiddelde woningprijs is gestegen van € 340.000 in 2016 naar
€ 410.000 in 2019.
• De toename in transactieprijzen is voor alle segmenten terug te zien.
Vooral de appartementen en de vrijstaande woningen zijn sterk in prijs
gestegen. In 2019 gaf men gemiddeld € 275.000 uit aan een appartement;

Vrijstaand

Appartement
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Bron: Woningmarktcijfers.nl, 2020.

Ook in de huursector zien we een marktdruk:
• Het aantal verhuringen neemt tussen 2018 en 2019 af. Er komen minder
woningen beschikbaar voor verhuur. De afname van de verhuringen is
zowel bij appartementen als bij eengezinswoningen te zien. Het aantal
verhuringen bij de meest betaalbare woningen (tot de eerste
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•

•

aftoppingsgrens) neemt af, terwijl het aantal verhuringen bij duurdere
huurwoningen (boven de tweede aftoppingsgrens) toeneemt.
Het gemiddeld aantal reacties op een woning nam sterk toe, vooral bij
appartementen. Ook het aantal reacties op een woning lag bij
appartementen hoger dan bij eengezinswoningen. Het gemiddeld aantal
reacties op alle huurprijssegmenten is de afgelopen jaren sterk
toegenomen.
De zoektijd (tijd tussen eerste reactie en datum ingang huurcontract) bleef
met gemiddeld 4,5 jaar constant. De zoektijd en wachttijd liggen
gemiddeld hoog door de druk op de huurmarkt in de hele
woningmarktregio Utrecht

Figuur 2.6: Ontwikkeling gemiddeld aantal reacties naar huurprijsklasse, 2017-2019
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Bron: Verhuurgegevens corporaties, 2017-2019.
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3 Woningbehoefte in de kernen
Wat is de toekomstige kwantitatieve woningbehoefte?
De woningbehoefte in de gemeente Utrechtse Heuvelrug ramen we als volgt,
waarbij we Primos2019 als basis nemen:
•

•

•
•

Woningbehoeftegroei volgens Primos 2019: +535 tot 2025, +450 van 2025
tot 2030, +520 van 2030 tot 2040 (eerste periode gecorrigeerd voor
trendmatige migratie).
Woningbehoeftegroei als gevolg van komst arbeidsmigranten (expats en
EU-migranten): is afhankelijk van de snelheid van ontwikkeling en
economische groei. Op korte termijn is deze vraag laag, op langere termijn
kan de behoefte oplopen tot honderden woningen.
Woningbehoeftegroei als gevolg van extramuralisering: +120 huishoudens
tot 2025, erna is de ontwikkeling onzeker en gaan we uit van een halvering.
Voor de inloop van het woningtekort zijn nog eens 630 extra woningen
nodig.

Indien de gemeente onvoldoende inspeelt op de vraag van vestigers zal de
bevolkingsopbouw minder evenwichtig worden. In figuren is weergegeven hoe
dan de bevolking verandert. Dat heeft effecten op leefbaarheid, voorzieningen
en arbeidspotentieel (verhouding werkenden – inactieven).
De woningbehoefte in de gemeente Utrechtse Heuvelrug kunnen we als volgt
samenvatten:
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Tabel 3.1: Samenvatting woningbehoefte gemeente Utrechtse Heuvelrug 2019 - 2050
2019-2025
2025-2030
2030-2040 2040-2050
Trendmatig
535
450
520
425
Effect extramuralisering
120
60
Effect expats / EUOnzeker, oplopend
migranten
Inloop woningtekort
330
300
totaal
985
810
+520
+425
(165 per jr)
(160 per jr)
(50 per jr)
(40 per jr)
Achtergrondcijfers
Migratie
Natuurlijke aanwas
Bevolkingsontwikkeling

+1.620
-1.020
+600
2019
49.515
21.679
2,28*

+1.600
-840
+760
2025
2030
50.115
50.875
22.675
23.475
2,21
2,17

Bevolking
Woningen
Woningbezetting
(pers./won.)
* eerste periode afname door inloop woningtekort.
Bron: Primos2019, ABF 2019, bewerking Companen

+4.200
-2.450
+1.750
2040
52.625
23.995
2,19

+4.400
-3.350
+1.050
2050
53.675
24.420
2,20

Primos 2019 heeft andere uitgangspunten dan 2016
De Primosprognose Utrechtse Heuvelrug heeft bij de prognoses in 2019 andere
uitgangspunten dan in 2016 (ten aanzien van bouwplannen en het effect van
aanwezigheid van AZC’s). Hierdoor zijn deze prognoses moeilijk vergelijkbaar. De
prognose uit 2019 is de meest actuele. Deze sluit (zeker op termijn) aan bij de
historische trends in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
Voor de korte termijn neemt deze prognose de bij Primos bekende woningbouwplannen als belangrijk uitgangspunt. Dat vertekent het beeld. In de periode tot 2025
geeft Primos niet zozeer een beeld van de woningbehoefte, maar vooral van het
effect van bouwplannen (self-fulfilling prophecy). Voor de periode na 2025 gaat
deze prognose uit van het doortrekken van de migratietrend uit het recente
verleden; los van bouwplannen. Dit kan geduid worden als de trendmatige
woningbehoefte. Om ook voor de periode tot 2025 zicht te krijgen op de
woningbehoefte hebben we de trendmatige prognose uit de afgelopen jaren voor
die periode ‘bijgemengd’.
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Achtergronden kwantitatieve woningbehoefte
Voor de toekomst hebben we de woningbehoefte in beeld gebracht. Wij
baseren ons hierbij primair op de meest actuele Primosprognose uit 2019. We
scherpen deze prognoses aan met de volgende invalshoeken:
• Veranderende bevolkingssamenstelling: De bevolking van de gemeente
Utrechtse Heuvelrug vergrijst de komende jaren. Het aantal oudere
ouderen neemt toe. Dit is een autonome trend waar woningbouw weinig
invloed op heeft (mensen wonen al):
o 55 tot 65 jaar (7.250 in 2019): blijft gelijk tot 2030 en daalt erna naar
5.750 inwoners;
o 65 tot 75 jaar (6.200 in 2019): +550 inwoners tot 2030, daarna
stabilisatie;
o 75-plus (5.650 in 2019): +2.150 inwoners tot 2030 en +2.000 inwoners
tot 2040.
De andere leeftijdsgroepen nemen in aantallen af. De mate van afname is
bij deze groepen afhankelijk van vestiging van nieuwkomers, en dus ook
van woningbouw.
• Effect gezinsverdunning: Met de bevolkingsveranderingen veranderen
ook de huishoudens die in de gemeente wonen: meer kleine huishoudens
en minder gezinnen met kinderen. De gemiddelde woningbezetting daalt
van 2,3 in 2019 naar 2,2 in 2030 en blijft daarna stabiel. Hierdoor groeit
het aantal huishoudens relatief sneller dan het aantal inwoners.

Figuur 3.1:
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Bron: Primos 2019.

•

•
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Ontwikkeling huishoudenssamenstelling en leeftijd volgens Primos prognose 2019 2040

Effect migratie: de gemeente Utrechtse Heuvelrug kent een bevolkingsgroei door migratie, waarbij jaarlijks gemiddeld 270 mensen zich per saldo
vestigen in de gemeente. De woningmarkt is in belangrijke mate een open
markt, waardoor vestiging (en vertrek) altijd aan de orde is. Als we hier
geen rekening mee houden, vindt verdringing van eigen inwoners plaats.
Utrechtse Heuvelrug levert met haar bouwprogramma een bijdrage aan de
eigen en regionale woningmarktopgave. De mate waarin is afhankelijk van
de ambities van de gemeente (bijvoorbeeld ten aanzien van evenwichtige
bevolkingsopbouw). Als basisvariant gaan we uit van een trendmatige
ontwikkeling van de migratie.
Onzekerheid arbeidsmigranten (expats en EU-migranten): we zagen tot
voor kort dat de arbeidsmarkt steeds internationaler werd. De ontwikkeling van Utrecht Science Park aan de oostkant van de stad leidt potentieel
tot meer expats. De ligging van Utrechtse Heuvelrug is gunstig voor deze
ontwikkeling. Dit kan leiden tot extra vestiging van expats in de gemeente.
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•

•

De omvang van deze vraag is onzeker. Hetzelfde geldt voor EU-arbeidsmigranten die naar Nederland komen om het tekort aan personeel op te
vangen. De aantallen zijn mede afhankelijk van de economische ontwikkeling en zijn derhalve onzeker. In de woningbehoefte nemen we dit nu niet
mee. Als deze trend zich doorzet gaat het om een extra groei van de
woningbehoefte van potentieel honderden woningen.
Effect extramuralisering: mensen met een zorgvraag wonen langer en
weer thuis. Dit betekent enerzijds dat ouderen die in het verleden naar een
verzorgingshuis zouden verhuizen, nu zelfstandig thuis blijven wonen.
Anderzijds gaan personen met een psychiatrische aandoening of (licht)
verstandelijke beperking uit een instelling zelfstandig wonen. De extra
woningvraag die hieruit naar voren komt is in de Primosprognose
verdisconteerd. Dat geldt minder voor de uitstroom uit beschermd
wonen/maatschappelijke opvang. Daarbij gaat het om een extra woningbehoefte van 21 woningen per jaar.
Actueel woningtekort: Naast de genoemde ontwikkelingen kent de
Utrechtse regio (U16) ook een fors woningtekort. Dit tekort is de afgelopen
jaren verder opgelopen. Het tekort voor Utrecht is geraamd op 5,4% (bron:
Ministerie BZK, ABF, 2019). Inloop naar een acceptabel tekort voor een
goed werkende woningmarkt betekent dat in Utrechtse Heuvelrug nog
eens 630 extra woningen nodig zijn.

Wat is het effect als we minder bouwen?
We brengen in de volgende figuur in beeld wat het effect is als de gemeente
alleen inspeelt op de behoefte vanuit de lokale groei ten opzichte van een
trendmatige vestiging. Daarbij zie je dat het effect vooral groot is aan de
onderkant van de bevolkingspiramide. De bevolkingsopbouw is steeds onevenwichtiger.
De bevolkingspiramide laat de bevolkingsopbouw zien als er geen migratiesaldo is. In lichte kleuren is het effect van migratie weergegeven. We zien
daarin dat migratie heel weinig effect heeft op de vergrijzing. Het aantal 75plussers is met en zonder migratie ongeveer even groot. Wel is er een stevig
effect op jonge huishoudens. De bevolkingsopbouw wordt daardoor steeds onevenwichtiger.

Woningtekort
Op dit moment is er een woningtekort in de regio. Dit tekort is berekend door een
inventarisatie van huishoudens van 25 jaar en ouder die niet in een woning wonen
(inwonend, op kamers of in een recreatiewoning). Voor de U16 is het actuele
woningtekort berekend op 5,4% van de woningvoorraad. Het rijksbeleid is erop
gericht om dit tekort in te lopen tot 1,5% tot 2%. Met dat tekort blijft er een
gezonde spanning op de woningmarkt. In onze berekening zijn we uitgegaan van
een inloop tot 2%. Dat vraagt 630 toe te voegen woningen.
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Figuur 3.2: Bevolkingsopbouw in 2019 (feitelijk), 2030 en 2040 (prognoses) zonder migratiesaldo (basis) en met een trendmatige vestiging
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Wat is de toekomstige kwalitatieve woningbehoefte?
Er zijn een aantal groepen op de woningmarkt die de woningbehoefte in de
gemeente en de kernen sterk beïnvloeden; starters/jonge huishoudens,
gezinnen en ouderen.
• Starters/jonge huishoudens: Betaalbaarheid van de woning is primair van
belang voor de woningkeuze van starters/jonge huishoudens. Zij zoeken
een appartement of eengezinswoning in de sociale huursector of richten
zich op koopappartementen tot € 250.000 of waar mogelijk grondgebonden woningen tot € 300.000. Zoals al eerder aangegeven bij de
huidige woningvoorraad en de huidige marktdruk zijn deze woningen zeer
beperkt aanwezig in de gemeente. Dit is een reden voor jongeren om zich
te wenden tot een particuliere huurwoning. Zij hebben op basis van het
inkomen geen toegang tot de corporatiesector en ook de toegang tot de
koopsector is gezien de prijzen beperkt. Deze jongeren vallen tussen wal
en schip.
• Gezinnen: geven de voorkeur aan tweekappers of vrijstaande woningen
tot € 450.000. Dit segment is door de gestegen woningprijzen in de regio
en in de Utrechtse Heuvelrug steeds minder aanwezig. Vooral de woningen
tot € 300.000 waar jonge gezinnen met een middeninkomen een beroep
op doen, zijn weinig voorhanden. Er zijn daarnaast ook gezinnen die juist
een woning boven de € 450.000 zoeken en de omgeving van Utrechtse
Heuvelrug een ideale bosrijke omgeving vinden nabij de stad Utrecht. Dit
aanbod is al ruimschoots aanwezig in de gemeente.
• Ouderen: Er is een verschil in woonvoorkeuren van verschillende leeftijdsgroepen (65 tot 80 jaar en 80+). Ouderen in de leeftijd tussen de 65 en de
80 jaar (de babyboomgeneratie) verhuist nog beperkt, maar wil bij
verhuizen een toegankelijke woning. De babyboomgeneratie wil de ruime
woning met grote tuin inruilen voor meer comfort (minder onderhoud). Zij
richten zich veelal op koopappartementen boven de € 250.000. Er zijn ook
doorstromers die verhuizen uit een grondgebonden koopwoning en die
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een appartement (toegankelijke woning) in de sociale huursector willen.
Ouderen van 80 jaar of ouder verhuizen vrijwel alleen nog als zij acuut met
fysieke of geestelijke belemmeringen te maken krijgen. Zij richten zich dan
op de huursector in plaats van de koopsector, zowel sociale huur- als vrije
sector huurwoningen (accent bij de middenhuur).
Figuur 3.3: Kwalitatieve woningbehoefte per huishoudensgroep
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Bron: CBS Microdata en WoON2018.

Als we uitgaan van optimale doorstroming, welke vraag mensen hebben en
welke woning zij achterlaten, dan komen de volgende woningen de komende
jaren op de markt vrij.
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Figuur 3.4: Vrijkomend woningaanbod bij doorstroming tot 2025

Figuur 3.5: Fricties vraag en aanbod 2019 - 2030
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Bron: WoON2018, CBS-Microdata 2020, Primos 2019, bewerking Companen.

Het vrijkomend aanbod ontstaat door verhuizen en vrijkomend aanbod door
overlijden van oudere huishoudens. De toekomstige bevolking bestaat daarnaast steeds meer uit kleine huishouden en meer uit ouderen.
• Vooral de grondgebonden woningen boven de € 450.000 komen door
verhuizing van gezinnen en ouderen, maar ook door het overlijden van
ouderen de komende jaren vrij. Dit zorgt tot 2025 voor circa 1.800
woningen.
• Ook in de huursector komen woningen vrij door verhuizing van jonge
huishoudens en door overlijden van ouderen.
Op basis van de achtergelaten woning in perspectief met de vraag, ontstaan de
volgende woningmarktfricties.
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•

Behoefte huurappartementen/toegankelijke woningen: Op basis van de
woningbehoefte zien we een veranderende kwaliteitsvraag in de huursector. Er is vraag naar appartementen vanuit het oogpunt van betaalbaarheid en snelle beschikbaarheid. De vraag naar grondgebonden huurwoningen is er wel (ook te zien aan de huidige reacties op de woningen),
mits betaalbaar. De praktijk wijst dan ook uit dat er wel degelijk belangstelling is voor eengezinswoningen, ook al is dit niet in woonwensen
opgegeven. Het onderzoek laat wel zien dat er een noodzakelijke omslag
is van ruime traditionele rijwoningen naar meer toegankelijke betaalbare
huurwoningen. Daarnaast is de vraag naar huurappartementen afkomstig
van oudere huishoudens die op zoek zijn naar een toegankelijke woning
(grondgebonden of appartementen met balkon/tuin) met meer comfort.
De kleinere grondgebonden woningen van de corporatie zullen in trek

24

•

•

•

blijven, maar de grotere eengezinswoningen voorzien op termijn minder
in de lokale behoefte.
Middenhuur vraag: De vraag naar middenhuurwoningen is in belangrijke
mate afkomstig van de jonge huishoudens. In de vrije sector huur ligt het
zwaartepunt van de vraag bij middenhuurwoningen tussen € 650 en €
1.000; deels dus ook binnen het bereik van de sociale huur, omdat voor
een deel van de middeninkomens een huur boven de € 720 niet haalbaar
is.
De vraag naar middenhuurwoningen is grofweg afkomstig van drie
doelgroepen:
1. Huishoudens die tussen wal en schip raken door inkomenseisen in de
sociale huur- en koopsector; middenhuur is voor hen een alternatief.
2. Huishoudens die zoeken naar een snel beschikbare woning, doorgaans
voor een korte termijn.
3. Huishoudens die zoeken naar het comfort van huren om zo geld vrij te
maken om comfortabel van te leven.
Bij de eerste twee groepen is de middenhuur een tijdelijke oplossing. De
doorstroom in deze woningen is dan ook relatief groot. Voor de derde
groep is het comfort bepalend. Zij willen vaak ook meer betalen, mits met
voldoende kwaliteit.
Appartementen/grondgebonden woning tot € 300.000: Primair gaat het
voor starters/jonge huishoudens op de markt om betaalbaar woningaanbod. Het liefst willen jonge huishoudens en gezinnen met beperkte
financiële mogelijkheden een grondgebonden woning. Een deel wijkt uit
naar een appartement als zij daar de beschikking toe hebben.
Opvang huidige regionale behoefte: Door de verwachte doorstroming
komen in de komende jaren steeds vaker grondgebonden koopwoningen
boven de € 450.000 vrij. Dit segment beperkt de vraag vanuit de lokale
behoefte van de Utrechtse Heuvelrug. Gezinnen hebben vooral behoefte
aan grondgebonden woningen tot € 300.000 of tussen € 300.000 en de
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•

€ 450.000. De woningen boven de € 450.000 hebben voor het merendeel
een functie voor de regionale woningmarkt. De bosrijke omgeving met veel
ruimte spreekt woningzoekers uit de regio Utrecht aan. Deze huishoudens
hebben veelal een hoger budget, zodat zij toegang hebben tot deze
woningen.
Verdringing op de woningmarkt: Bij onvoldoende aanbod kunnen met
name starters niet in de gemeente Utrechtse Heuvelrug starten en
gezinnen kunnen onvoldoende doorverhuizen binnen de gemeente. Dit
zijn belangrijke groepen op de woningmarkt, wat ook effecten heeft op
andere voorzieningen in de gemeente. Omdat de portemonnee van jonge
huishoudens weinig extra ruimte biedt, betekent dit dat zij langer bij
ouders in huis blijven wonen of dat zij noodgedwongen naar alternatieven
zoeken. Zij verlaten de gemeente of kijken naar andere woonvormen
(studio’s) of in andere segmenten (middenhuur en vrije sector huur).

Belangrijkste kansen voor een evenwichtiger woningmarkt
•

•

Bouwen voor directe vraag: De rek is eruit in de markt, de prijs voor de
bestaande kwaliteit wordt door velen als te hoog ervaren. Op basis van de
betaalmogelijkheden van de woningzoekenden is de prijs van koopwoningen voor velen boven de € 300.000 onbetaalbaar. Bouwen voor de
directe vraag van starters/jonge huishoudens en gezinnen en bouwen voor
het huidig opgelopen woningtekort is nodig om in de komende jaren in de
behoefte te voorzien.
Doorstroming benutten huidige woningvoorraad: Ook in de huidige
woningvoorraad kunnen kansen voor doorstroming worden benut. Een
groot deel van de ouderen blijft in de huidige woning wonen. Een deel wil
echter wel naar een geschikte woning in de bestaande voorraad verhuizen,
maar ervaart belemmeringen bij een verhuizing. Het op gang brengen van
verhuisketens van ouderen, gezinnen en starters kan helpen om in de
woningbehoefte van de verschillende doelgroepen te voorzien. Om dit
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effect te sorteren vraagt actieve sturing op toewijzing en doorstroming van
ouderen. Het instrumentarium hiervoor is beperkt.
Doorstroming toevoegen wat ontbreekt: Doorstroming kan niet alleen
door het benutten van de huidige woningvoorraad. Inzet op doorstroming
vraagt om extra inzet op woningbouwrealisatie van toegankelijke
woningen (appartementen met lift en balkon of kleine grondgebonden/patiowoningen). Ouderen laten zo woningen achter voor gezinnen met
kinderen.
Inzet op regionale behoefte: Naast de lokale behoefte is de vraag vanuit
de regio ook aanzienlijk. In de regio ligt de woningbehoefte voor de
periode tot 2040 op ruim 104.000 woningen. Hiervan staan er reeds 67.000
in de planning. Er zijn nog 37.000 aanvullende plannen en locaties nodig
om in de woningbehoefte te voorzien. Dit is een gezamenlijke opgave voor
de regiogemeenten. Vooral de dorpse en suburbane woonmilieus die de
gemeente Utrechtse Heuvelrug biedt spreken gezinnen aan. Er is potentie
om dit woonmilieu te gebruiken om jonge huishoudens en gezinnen te
binden aan de gemeente, die ook door de toegenomen druk in de
gemeente Utrecht elders gaan zoeken. Meer ruimte voor betaalbare
appartementen biedt de mogelijkheid om in de woningbehoefte van veel
doelgroepen te voorzien. Dit is tegelijkertijd ook een lokale behoefte, dus
aandacht voor potentiële verdringing op de woningmarkt is aan te
bevelen.

Woningbehoefte per kern
Hoe lager het schaalniveau, des te onzekerder de prognoses. De woningbehoefte werken we per kern dan ook indicatief uit tot 2030. De kwantitatieve
vertaling maken we op basis van de achtergrondkenmerken van de kernen,
zoals de huidige verdeling in de woningvoorraad en huishoudens, mate van
vergrijzing en invloed van verhuizingen. De kwantitatieve behoefte en achtergronden zoals mate van vergrijzing, aantrekkelijkheid voor vestigers en de
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huidige woningvoorraad in de kernen, vormen de basis voor de inschatting van
de kwalitatieve behoefte per kern.
• Doorn: profiteert van migratie vanuit Driebergen-Rijssenburg en Leersum.
De kern kent vergrijzing, maar beperkte ontgroening door de aanwezigheid van beroepsonderwijsinstellingen. Dit maakt dat de woningbehoefte
tot 2030 circa + 400 woningen is (40 per jaar). Voor inwoners in de kern
Doorn zijn traditionele waarden en status belangrijk. Inwoners en woningzoekenden vinden rust, ruimte en comfort, met ruime woningen en de
woonomgeving belangrijk.
De kwalitatieve woningbehoefte is vooral afkomstig van starters/jonge
huishoudens, gezinnen en ouderen. Dit resulteert in vraag naar woningen
tot € 300.000 in de koopsector en toegankelijke woningen in de sociale
huur- en koopsector. De vraag naar toegankelijke woningen concentreert
zich rondom voorzieningen in het centrum van Doorn. Daarnaast voorzien
wij ook een vraag aan grondgebonden woningen tussen € 300.000 en de
€ 450.000 voor gezinnen.
• Driebergen-Rijssenburg: profiteert van migratie vanuit Doorn en Leersum.
De kern heeft te maken met een gemiddelde vergrijzing en beperkte
ontgroening. De woningbehoefte ramen we op circa + 710 woningen tot
2030 (70 per jaar).
Ook Driebergen-Rijssenburg kenmerkt zich door overwegend meer
traditionele waardeoriëntatie. Dit zorgt ervoor dat de woningbehoefte van
gezinnen met traditionele waardeoriëntatie wat sterker in deze kern naar
voren komt. Er is in deze kern veel vraag naar woningen tussen de
€ 300.000 en de € 450.000 voor gezinnen. Daarnaast komt de vraag van
starters sterk naar voren; behoefte aan sociale huur, middenhuur en koop
tot € 300.000. Voor ouderen voorzien we vooral een vraag naar luxere
appartementen met ruim balkon of patiowoningen met een kleine tuin
nabij voorzieningen, in belangrijke mate boven de € 250.000.
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Leersum: verliest aan de ene kant per saldo inwoners aan Doorn en
Driebergen-Rijssenburg en aan de andere kant aan Amerongen. Leersum
kent mede hierdoor ook een sterkere vergrijzing dan in de andere kernen
van de Utrechtse Heuvelrug en tegelijkertijd ook ontgroening. Tot 2030 zijn
naar verwachting circa + 250 woningen nodig (25 per jaar).
Net als Doorn en Driebergen kent Leersum overwegend meer inwoners
met een traditionele waardeoriëntatie. Rust, ruimte en veiligheid zijn
belangrijke aspecten voor woningzoekenden in de kern; overwegend eigen
inwoners. Het voorzieningenniveau in Leersum komt door de vergrijzing
onder druk te staan. We zien vooral een lokale behoefte van gezinnen in
de kern. Daarbij gaat het om koopwoningen tot € 300.000 om starters en
jonge gezinnen te ondersteunen op de woningmarkt en daarnaast koopwoningen tussen de € 300.000 en de € 450.000 voor de doorstroming van
gezinnen in de bestaande woningvoorraad. Een enkele grondgebonden
toegankelijke woning kan inspelen op de woningbehoefte van ouderen in
de eigen kern.
Amerongen: Trekt vooral woningzoekenden uit Leersum en daarnaast
woningzoekenden uit de regio Utrecht en Veenendaal. In de kern zien we
relatief meer ontgroening; jonge huishoudens verlaten de kern. In een
latere levensfase (gezinsvorming) keert een deel terug naar de kern. Daarnaast weet de kern woningzoekenden met een moderne waardeoriëntatie
uit de regio te trekken. De kern is aantrekkelijk voor leefstijlen met
modernere waardeoriëntatie, waarbij beleving, variatie in uitstraling en
bewonersgroepen en onderscheidend vermogen belangrijk zijn. We
voorzien dan ook een additionele woningbehoefte van + 200 woningen tot
2030 (20 per jaar).
De kwalitatieve woningbehoefte is vooral afkomstig van starters/jonge
huishoudens en gezinnen. Dan gaat het vooral om sociale huurwoningen,
middenhuurwoningen en koopwoningen tot € 300.000 voor starters en
woningen tussen de € 300.000 en de € 450.000 voor gezinnen.
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Overberg: Inwoners uit Overberg verhuizen vooral binnen de eigen kern.
In Overberg wonen voornamelijk mensen met een traditionele leefstijl met
sterke hechting aan de kern. In de kern voorzien we een beperkte
woningbehoefte. We adviseren lokaal maatwerk om de beperkte lokale
behoefte van vooral starters ruimte te geven.
Maarn: heeft belangrijke verhuisrelaties binnen de gemeente met Maarsbergen en Doorn. Daarnaast is het aantrekkelijk wonen voor woningzoekenden uit de regio Utrecht en naastgelegen gemeenten, door de
geringe reisafstand naar Utrecht. De kern is aantrekkelijk voor leefstijlen
met modernere waardeoriëntatie, waarbij beleving, variatie in uitstraling
en bewonersgroepen en onderscheidend vermogen belangrijk zijn.
De kwalitatieve woningbehoefte is vooral afkomstig van starters/jonge
huishoudens en gezinnen. Dan gaat het vooral om sociale huurwoningen,
middenhuurwoningen en koopwoningen tot € 300.000 voor starters en
woningen tussen de € 300.000 en de € 450.000 voor gezinnen.
Maarsbergen: Sterkste verhuisrelatie met Maarn en omliggende
gemeenten. In Maarsbergen wonen inwoners met veelal moderne
waardeoriëntatie. Door de beperkte reisafstand naar Utrecht trekt de kern
in lichte mate woningzoekenden uit de regio Utrecht. Op basis van de
demografische ontwikkelingen en lokale woningbehoefte voorzien wij een
beperkte woningbehoefte van circa 30 woningen tot 2030. We voorzien de
vraag vooral afkomstig van gezinnen die een woning zoeken tussen de
€ 300.000 en de € 450.000.
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Gemeente

Maarsbergen

Maarn

Overberg

Amerongen

Leersum

Driebergen Rijssenburg

Doorn

Tabel 3.2: Adviesrichtingen woningbouwprogrammering tot 2030 per kern

Huur egz sociaal
Huur mgz sociaal

Huur egz vrije sector
(midden)
Huur mgz vrije sector
(midden)
Koop (ggb) < 3 ton

Koop ggb 3 - 4,5 ton

Koop ggb > 4,5 ton
Koop mgz < 2 ton

Koop mgz > 2 ton

Kwantitatieve behoefte tot
2030 incl. extramuralisering en woningtekort

+ 400
(40 per
jr)

+ 710
(70 per
jaar)

+ 250
(25 per
jr)

+ 200
(20 per
jr)

+ 15
(maatwerk)

+ 190
(20 per
jaar)

+ 30
(maatwerk)

+ 1.795
(180
per jr)

Bron: WoON2018, CBS-Microdata 2020, Primos 2019, bewerking Companen.
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Woningbehoefte en huidige woningbouwplannen
We hebben de woningbehoefte naast de huidige plannen in perspectief
geplaatst om inzicht te geven in hoeverre de huidige plannen in de woningbehoefte voorzien.
• Het totaalaantal harde plannen is nog onvoldoende om in de woningbehoefte tot 2030 te voorzien. Er zijn circa 1.350 harde plannen en nog
eens circa 350 zachte plannen. De woningbehoefte tot 2030 is 1.795
woningen. Dit komt neer op 180 woningen per jaar. Gemiddeld zijn er circa
115 woningen per jaar gerealiseerd in de periode 2012 - 2019. Woningbouwrealisatie dient de komende jaren dan ook gemiddeld hoger te liggen
dan in de afgelopen jaren om in de behoefte te voorzien.
• Vooral in de kernen Doorn en Driebergen zijn er meer plannen nodig om
in de woningbehoefte te voorzien. Ook alle zachte plannen zijn nodig om
in de woningbehoefte te voorzien. Als we rekening houden met dat
gemiddeld zeker 30% van de plannen vertraagt of uitvalt, zijn er
onvoldoende woningen om in de behoefte te voorzien. Dat vraag dus een
ruimere planvoorraad om adequaat in te spelen op de woningbehoefte.
Wij adviseren om te werken met een planvoorraad van 130% van de
woningbehoefte, waarvan een substantieel deel ‘harde plannen’ betreft.
Dit ten behoeve van de continuïteit in de bouwproductie.
• Naast de mismatch tussen de aantallen harde en zachte plannen in relatie
met de woningbehoefte voorzien wij ook een kwalitatieve mismatch. Van
de harde plannen is circa 30% in het segment sociaal (sociale huur en
sociale koop) en een kwart in het middensegment (middenhuur en koop
tot € 280.000). Een groot deel van de plannen voorzien in koopwoningen
boven de € 280.000. In de harde plancapaciteit is onvoldoende aanbod van
sociale huur en sociale koop voorzien. Om in te spelen op de lokale
behoefte van vooral starters en jonge gezinnen is een grotere planvoorraad sociale huur- en koopwoningen nodig.

•

In de huidige planningslijst zijn vooral grondgebonden woningen opgenomen. Dit zijn er meer dan op basis van de woningbehoefte passend.
Dit kan vanuit exploitatie nodig zijn, maar dat komt niet in de plaats voor
segmenten die op de behoefte in betaalbare segmenten inspelen. Meer
plannen voor appartementen zijn gewenst.

Figuur 3.6: Planvoorraad (harde plannen tot 2030) per kern naar segment
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Bron: Registratie gemeente Utrechtse Heuvelrug, 2020.
Figuur 3.7: Gerealiseerde nieuwbouw 2012 - 2019
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4 Betaalbaarheid en sociale huur
Achtergronden bij bepaling behoefte sociale huur
Behoefte aan sociale huur
Op basis van demografische ontwikkelingen, veranderende generaties in de
sociale huur en de koopkrachtontwikkeling is de behoefte aan benodigde
kernvoorraad in de sociale huur geïnventariseerd.
• De verwachte toevoegingsopgave is +275 sociale huurwoningen tot 2030
bij een behoudende koopkrachtontwikkeling van 0%. Wanneer het
economisch voorspoediger gaat, dan loopt de bandbreedte aan behoefte
aan sociale huur tot + 160 sociale huurwoningen tot 2030.
• De benodigde behoefte is afhankelijk van de doorstroommogelijkheden
naar de koopmarkt. Wanneer woningzoekenden minder mogelijkheden
hebben in de goedkope koop of de middenhuur, dan drukt dit op de
behoefte aan sociale huurwoningen.
Figuur 4.1: Behoefte sociale huur Utrechtse Heuvelrug tot 2030

Bron: CPB, Primos 2019, bewerking Companen.
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De behoefte aan sociale huur wordt in belangrijke mate bepaald door de woonwensen van huishoudens, maar even zo belangrijk zijn de toewijzingseisen.
Wettelijk is vastgelegd dat huishoudens met een inkomen tot € 39.055 (prijspeil
2020) tot de doelgroep van de woningcorporatie behoren. Zij kunnen een
beroep doen op woningen tot de liberalisatiegrens van € 737 (prijspeil 2020).
Verschillende (on)zekere ontwikkelingen geven richting aan de behoefteontwikkeling aan sociale huur; op basis van deze gegevens maken wij een
inschatting van die behoefte. Wij richten ons hierbij op meetbare economische,
demografische en maatschappelijke trends:
• Effect van de huishoudensgroei. Dit is inclusief de toestroom van nieuwe
groepen naar de sociale huur als gevolg van de extramuralisering binnen
instellingszorg.
• Effect van veranderende bevolkingssamenstelling en veranderende
huur-kooporiëntatie (generatie-effect). Jonge generatie ouderen (babyboomers) wonen vaker in een koopwoning dan de voorgaande generatie
ouderen. De babyboomers hebben ook meer pensioen opgebouwd, waardoor de behoefte aan sociale huurwoningen daalt.
• Effect van de welvaartsgroei. De afgelopen jaren zien we een gestaag
stijgende welvaartsgroei, waarbij het Centraal Planbureau (CPB) voor de
komende jaren (voor Coronatijd) een verwachting uitspreekt van
gemiddeld 0,4% koopkrachtontwikkeling per jaar.
Als het economisch slecht gaat in Nederland en de koopkracht van huishoudens afneemt, is sprake van een andere situatie. Dan neemt naar
verwachting het aantal huishoudens dat behoort tot de corporatiedoelgroep en dat een beroep doet op een corporatiewoning toe. Nederland bevindt zich met de huidige Coronacrisis in tijden van recessie. De
verwachting is dat het om een relatief korte periode zal gaan, mede omdat
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•

de recessie niet komt door economische redenen, maar door het stilleggen
van de economie vanwege volksgezondheid. De kanttekening die daarbij
moet worden gemaakt, is dat door de overheid grote kosten worden
gemaakt om de bedrijven overeind te houden. Die kosten zullen op termijn
zeer waarschijnlijk tot grote bezuinigingen leiden. Ook zullen niet alle
bedrijven de huidige situatie overleven. Het CPB gaat ervan uit dat de
werkloosheid in Nederland de komende periode oploopt. De verwachting
is dan ook dat de behoefte aan corporatiewoningen de komende periode
toeneemt. Voor de verdere kwalitatieve behoefteraming zijn we daarom
uitgegaan van een behoudend economisch scenario van 0% inkomensontwikkeling.
Naast de meetbare effecten zijn er ook andere effecten die óf onzeker zijn,
en waarvan de richting nu onvoldoende te duiden is, óf effecten van beleid
zijn. Bijvoorbeeld het beleid van de rijksoverheid waardoor de doelgroep
voor de sociale huur potentieel groter of kleiner wordt (passend toewijzen), de komst van arbeidsmigranten of statushouders die zich voor een
langere periode in Nederland vestigen en eigen beleid ten aanzien van het
wel of niet accepteren van scheefheid. Ook kan het zijn dat kwetsbare
groepen minder profiteren van economische groei. Daarnaast zorgt extramuralisering in de zorg voor een verhoogde toestroom naar de sociale
huur. De minder meetbare aspecten laten we buiten beschouwing.
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5 Wonen en zorg
Wij geven in dit hoofdstuk inzicht in de vraag voor wonen en zorg voor de
woonzorgdoelgroepen; ouderen, verstandelijk gehandicapten en mensen die
wonen of ‘uitstromen’ uit woonvormen als Beschermd Wonen. We maken
gebruik van de Woonzorgweter van Companen om de vraagzijde per doelgroep
in beeld te brengen. Het aanbod is geïnventariseerd op basis van gegevens op
websites van zorgaanbieders. Daarnaast is een aantal zorgaanbieders geïnterviewd om het aanbod en de behoefte nader te duiden. Hierdoor hebben we
een groot deel van de vraag naar en aanbod aan wonen en zorg in beeld.

Kwetsbare Ouderen
Lang niet alle ouderen (65-plussers) hebben een zorgvraag, en lang niet alle
ouderen hebben behoefte aan een specifiek soort woning vanwege die
zorgvraag. Verreweg de meeste ouderen (94%) wonen zelfstandig thuis, zo
blijkt uit de Monitor Zorg voor ouderen 2018 van de Nederlandse Zorgautoriteit
(NZa). Veel ouderen zijn daarbij niet afhankelijk van (langdurige) zorg en
ondersteuning. Ook van de 85-plussers woont 70% nog thuis. Daarnaast wonen
steeds meer ouderen langer thuis. Dit geldt ook voor de 85-plussers, die dat
vaak met ondersteuning vanuit de wijkverpleging, wmo of mantelzorg doen.

Zorgvraag in beeld

Om een inschatting te kunnen maken van de toekomstige zorgvraag én van
de woonvraag die hiermee samenhangt, sluiten wij met onze prognoses aan
bij het Zorgtredenmodel van de NZa. In dit model worden alle ouderen
ingedeeld per ‘zorgtrede’ die weergeeft wat het zwaarste type zorg is waar
zij gebruik van maken.
In zorgtreden 1 en 2 zitten de vitale ouderen. In zorgtreden 6 hebben de
ouderen een Wlz-indicatie en wonen in een geclusterde woning. De
ouderen in de overige zorgtreden krijgen beperkte zorg en/of huishoudelijke hulp thuis (Wmo). Hoe hoger de leeftijd, hoe vaker een ouder
gebruik maakt van relatief zware zorg; de verdeling over de zorgtreden van
85-plussers ziet er dan ook heel anders uit dan van de groep 65-75-jarigen.
Onderstaande grafiek toont de landelijke verdeling over zorgtreden van alle
65-plussers.

Ontwikkeling van de vraag naar wonen met zorg
De groep ouderen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug zal in de komende
jaren gaan groeien: in 2019 zijn er ruim 7.660 65-plushuishoudens, in 2040 zal
dit aantal zijn opgelopen tot 10.760 65-plushuishoudens. Lang niet al deze
ouderen hebben een zorgvraag, en dat betekent dat zij ook lang niet allemaal
behoefte hebben aan een specifieke woonvorm. Voor een deel van de ouderen
geldt dit wél.
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Wanneer we de cijfers van het Zorgtredenmodel doorrekenen met de
bevolkingsprognose per leeftijdscategorie voor de Utrechtse Heuvelrug
kunnen we een prognose berekenen voor de toekomstige omvang van de
ouderen in de verschillende zorgtreden in de gemeente. Daarbij leiden
veranderingen in de leeftijdsopbouw tot veranderingen in de zorgvraag. Die
worden weergegeven in de onderstaande grafiek.
Figuur 5.1: Verdeling 65-plussers naar zorgtrede Utrechtse Heuvelrug 2019 - 2040
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Het aantal ouderen met een zorgbehoefte gaat de komende jaren stijgen.
Dit komt door de toenemende vergrijzing. Ook in de Utrechtse heuvelrug
zien we dat de zwaardere zorgtreden (4 tot en met 6) toenemen, dit komt
doordat het aantal 85-plussers in Utrechtse Heuvelrug ook sterk groeit.

Van zorgvraag naar woonvraag
• De toename aan 65-plushuishoudens zal voornamelijk leiden tot een
toename van de vraag naar regulier wonen. Een groot deel blijft thuis
wonen met eventueel beperkte aanpassingen, een kleiner deel verhuist
naar een reguliere toegankelijke woning.
Figuur 5.2: Woonvormen ouderen in gemeente Utrechtse Heuvelrug 2019 - 2040
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Bron: Woonzorgweter Companen, Bevolkings- en huishoudensprognose Utrechtse Heuvelrug.
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Regulier wonen

Geclusterd wonen (zonder zorg)

Geclusterd wonen (zorg nabij)

Geclusterd wonen (24-uurszorg)

Bron: Woonzorgweter Companen.

•

Momenteel is 23% van de woningvoorraad in Utrechtse Heuvelrug
geschikt voor ouderen, nog eens 32% is geschikt te maken. In totaal zijn er
4.760 woningen geschikt om met een functiebeperking te wonen. Vooral
in de sociale huursector zijn de woningen geschikt. De koopsector heeft
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het minst aantal geschikte woningen. Vooral in Doorn, Leersum en
Amerongen ligt het aandeel 75-plussers hoog, maar zijn relatief weinig
woningen geschikt om met een functiebeperking te wonen. De groep
ouderen die regulier blijft wonen, stijgt de komende jaren. Een deel van
deze groep zal zeker een beroep doen op de geschikte woningvoorraad.
Het is daarom belangrijk dat dit aanbod beschikbaar blijft en onder invloed
van de vergrijzing uitgebreid wordt, in alle sectoren.
• Landelijk zien we de trend naar nieuwe woonvormen voor de doelgroep
ouderen, zoals hofjeswoningen en ‘gemengd wonen’. Hier zou bij toevoegingen rekening mee gehouden kunnen worden: zowel gericht op de
vraag van ouderen die (nog) geen zorg nodig hebben, als op de vraag van
ouderen die een woonplek zoeken met zorg aanwezig of nabij (geclusterd
wonen, zie vervolg).
In onderstaand figuur maken we een uitsnede van figuur 5.2, waarin we
inzoomen op de groepen met behoefte aan geclusterd wonen (zonder zorg,
zorg nabij en 24-uurszorg.
Figuur 5.3: Geclusterde woonvormen voor ouderen 2019 - 2040
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Het aandeel ouderen dat geclusterd ‘extramuraal’ woont (zonder of nabij
een zorgvoorziening) gaat na 2025 fors toenemen. Deze ouderen zullen
een beroep doen op aanleunwoningen of seniorenwoningen in de wijk,
met bijvoorbeeld een ontmoetingsruimte en in de buurt van een voorziening.
De groep ouderen die een beroep doet op een 24-uurszorgvoorziening
stijgt en verhuist vaker noodgedwongen bij een zware zorgvraag. We zien
daarmee een opgave voor diverse vormen van geclusterd wonen voor
ouderen (met of zonder 24-uurszorg).
In Driebergen-Rijssenburg en Doorn voorzien we de sterkste vraag naar
geclusterd wonen. In Overberg en Maarsbergen is de vraag substantieel
kleiner.

Figuur 5.4: Geclusterd wonen per kern 2019
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Bron: Woonzorgweter Companen.
Bron: Woonzorgweter Companen.
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Aanbodinventarisatie
Op het moment dat ouderen een woning zoeken is er vaak al sprake van een
urgente situatie. Goede samenwerking tussen partners en het aanbieden van
tussenvormen is nodig.
• Utrechtse Heuvelrug heeft circa 1.000 geclusterde ouderenwoningen (met
en zonder zorg nabij). Als we dit afzetten tegen de behoefte aan geclusterd
wonen met en zonder zorg nabij zien we dat het aanbod op dit moment
aansluit op de vraag die er is, maar ontstaat er tot 2040 een tekort van
circa 500 geclusterde ouderenwoningen.
• Daarnaast kent Utrechtse Heuvelrug circa 670 24-uurszorgplaatsen voor
de doelgroep Somatiek en PG. Als we dit afzetten tegen het aanbod zijn er
momenteel voldoende plekken, maar ontstaat er in 2040 een tekort van
360 plekken.
• Uit gesprekken met diverse zorgaanbieders blijkt dat er vooral vraag is naar
grotere geclusterde ouderenwoningen in de particuliere huursector.

Vraaganalyse Verstandelijk Beperkten
Op 1 januari 2019 beschikken 340 mensen in de gemeente over een Wlzindicatie voor verstandelijke gehandicaptenzorg. Een deel van deze groep doet
hierbij een beroep op een geclusterde woonvorm en een deel woont
gespikkeld in de wijk. Tussen 2016 en 2019 zijn het aantal Wlz-indicaties
geleidelijk gestegen in de gemeente.
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Figuur 5.5: Ontwikkeling aantal WLZ-indicaties in de gemeente Utrechtse Heuvelrug (2016 - 2019)

400
350
300

250
200
150
100
50
0
2016

2017

2018

2019

Bron: CIZ Databank.

Woonvraag
Voor de doelgroep verstandelijk gehandicapten maken wij onderscheid tussen
de woonvormen ‘geclusterd’ en ‘gespikkeld’. Bij de woonvorm ‘geclusterd’ kan
het gaan om groepswoningen, geclusterde appartementen, hofjeswoningen of
‘zorgboerderijen’. Bij ‘gespikkeld’ wonen gaat het om zelfstandige appartementen of woningen in de nabijheid van een geclusterde woonvorm.
Aan de hand van de ontwikkeling van Wlz-indicaties en de bevolkingsprognose
van de gemeente Utrechtse Heuvelrug hebben wij een inschatting gemaakt hoe
de totale zorgvraag van verstandelijk gehandicapten zich zal ontwikkelen. Deze
zorgvraag is vervolgens vertaald naar de woonvraag.
• Het aantal verstandelijk gehandicapten in geclusterd wonen daalt naar
verwachting licht. Een oorzaak kan zijn dat mensen met een lichtere
indicatie niet meer in een geclusterde woonvorm kunnen wonen door
afbouw van het aantal bedden, en er vaker voor gekozen wordt om ‘lokaal’
(in de wijk) te gaan wonen.
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•

Het aantal gespikkeld wonende zorgvragers (verspreid in de wijk) neemt
wel toe door de trend van extramuralisering. Deze groep zal een beroep
doen op de goedkope huurvoorraad.

Tabel 5.1: Doorrekening behoefte aan wonen voor verstandelijk gehandicapten 2019 - 2040

2019

2025

2030

2035

2040

Geclusterd wonen

320

310

300

300

300

Gespikkeld wonen

20

20

30

40

40

Bron: Woonzorgweter Companen.

Aanbodinventarisatie
• In Utrechtse Heuvelrug zijn circa 180 geclusterde woonplekken (groepswonen) voor mensen met een verstandelijke beperking. Waarschijnlijk is
deze inventarisatie op basis van aanbod op de website van zorgaanbieders
en gesprekken met een aantal aanbieders niet volledig. Als we het aanbod
afzetten tegen de huidige vraag is er op dit moment een tekort van 140
plekken.
• Mensen met een verstandelijke beperking zullen in de toekomst vaker
gespikkeld in de wijk wonen. Voor deze groep zijn woningen in geschikte
wijken noodzakelijk.

Beschermd Wonen & Maatschappelijk Opvang
Beschermd wonen is voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen
vanwege psychische en/of psychosociale problematiek. Door de landelijke
trend van “beschermd wonen naar beschermd thuis” stromen mensen uit, en
wonen daardoor meer cliënten zelfstandig. Uitstroom vanuit Beschermd
Wonen (BW) kan in de praktijk verschillende betekenissen hebben: een cliënt
verhuist vanuit een Beschermd Wonen instelling naar een zelfstandige woning
of een appartement in een geclusterde woonvorm of een cliënt verhuist niet,
maar de woonplek wordt ‘omgeklapt’. Voor deze doelgroep is de woning
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minder relevant, maar juist de aspecten in de woonomgeving en betaalbaarheid zijn van belang. Uit de ervaring die Companen met wonen en zorgonderzoeken heeft opgedaan, halen we de volgende randvoorwaarden voor de
uitstroom vanuit Beschermd Wonen:
• Voldoende goedkope woonruimte voor uitstromers. Het gaat hierbij om
eenvoudige woonvormen variërend van zelfstandige geclusterde woonvormen, containerwoningen tot zelfstandige studio’s.
• Goede informatievoorziening aan zorgaanbieders over mogelijkheden om
aan een woning te komen via een contingentenregeling, urgentieregeling,
etc.; alleen dan kunnen zij hun cliënten goed begeleiden bij het vinden van
een woning.
• De gemeente kan afspraken maken met corporaties (via prestatieafspraken) over het beschikbaar stellen van woningen en directe
bemiddeling. In de U16-regio zijn regionale afspraken gemaakt over de
uitstroom Beschermd Wonen en uit de Maatschappelijke opvang.
Zorginstellingen kunnen cliënten attenderen op tijdig inschrijven, hetgeen
het aantal directe toewijzingen kan beperken.
• Het valt voor uitstromers uit Beschermd Wonen niet altijd mee om contact
te leggen in de buurt. Hier is een rol weggelegd voor wijkcoaches
(eenzaamheid voorkomen, netwerk opbouwen). Het contact met lotgenoten kan bevorderend werken voor de sociale integratie.
Aanbodinventarisatie
In Utrechtse Heuvelrug is er geen onderzoek gedaan naar de omvang van de
uitstroom van Beschermd Wonen. Op basis van regionaal onderzoek maken we
een inschatting naar de uitstroom van Beschermd Wonen voor Utrechtse
Heuvelrug.
• Er is een regionale aanpak opgesteld door de U16-gemeenten die spreiding
van Beschermd Wonen en Maatschappelijk Opvang beschrijft. In de
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aanpak is afgesproken dat de komende 5 jaar (tot 2025) jaarlijks 600 zelfstandige woningen voor in- en uitstroom uit BW en MO in de U16-regio
gerealiseerd moeten worden. Hiervan komen 385 woningen in Utrecht en
worden de overige 215 woningen verdeeld over de U16-gemeenten. Deze
verdeling wordt gebaseerd op het aantal cliënten die vanuit de gemeente
in de voorzieningen instroomt. Voor Utrechtse Heuvelrug geldt dat ze
jaarlijks minimaal 21 woningen beschikbaar moeten hebben om de
cliënten die uitstromen op te vangen. Voor deze groep zijn zeer goedkope
appartementen, liefst nabij zorg gewenst.
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Bijlage: Factsheet per kern
Doorn
Schets woningmarkt

Kerngetallen inwoners, huishoudens, woningvoorraad

Doorn profiteert van migratie vanuit Driebergen-Rijssenburg en Leersum. De kern kent
een gemiddelde vergrijzing en beperkte ontgroening door de aanwezigheid van
beroepsonderwijsinstellingen. Dit maakt dat de woningbehoefte tot 2030 circa + 400
woningen is (40 per jaar). Voor inwoners in de kern Doorn zijn traditionele waarden en
status belangrijk. Inwoners en woningzoekenden vinden rust, ruimte en comfort, met
ruime woningen en woonomgeving belangrijk. De kwalitatieve woningbehoefte is
afkomstig van starters/jonge huishoudens, gezinnen en ouderen. Dit resulteert in vraag
naar woningen tot € 300.000 in de koopsector en toegankelijke woningen in de

Inwoners
(CBS 1-12019)

Huishoudens
(CBS 1-12019)

Woningen
(CBS 1-12019)

Reguliere
woningvoorraad
(WOZ 1-1-2020)

Doorn

10.220

4.370

4.643

4.300

Gemeente

49.515

21.515

21.679

20.530

sociale huursector en koopsector. De vraag naar toegankelijke woningen
concentreert zich rondom voorzieningen in het centrum van Doorn. Daarnaast
voorzien wij ook een vraag aan grondgebonden woningen tussen € 300.000 en
de € 450.000 voor gezinnen.
Huidige bevolkingssamenstelling

Huidige huishoudenssamenstelling

Doorn

Doorn

Gemeente

Gemeente
0%
0-15 jaar

20%
15-25 jaar

40%
25-45 jaar

60%

80%
45-65 jaar

100%

0%

20%

60%

80%

100%

65+
Jonger dan 25 jaar
Paar zonder kinderen 25-65 jaar
Eenoudergezin
Paar zonder kinderen 65+
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40%

Eenpersoonshuishoudens 25-65 jaar
Gezinnen
Eenpersoonshuishoudens 65+
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Samenstelling woningvoorraad naar eigendom

Samenstelling woningvoorraad naar woningtype

Doorn

Doorn

Gemeente

Gemeente

0%

20%

Koop

40%

Huur corporatie

60%

80%

100%

Particulier huur

0%

20%

Rij-/hoekwoning

Samenstelling koopvoorraad naar WOZ-waarde

2-1 kap

40%

Vrijstaand

60%

Appartement

80%

100%

Seniorenwoning

Samenstelling woningvoorraad corporatie naar huurprijs

Doorn

Doorn

Gemeente
Gemeente
0%

20%

40%

60%

80%

100%

< €200.000

€200.000 - €2400.000

€240.000 - €280.000

€280.000 - €450.000

€450.000 - €700.000

€700.000 - €1.000.000

0%
< €432

20%
€432 - €619

40%
€619- €663

60%

80%

€663 - €737

100%
> €737

> €1.000.000
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Verhuisprofiel vestigers

Verhuisprofiel vertrekkers

Doorn

Doorn

Gemeente

Gemeente
0%

20%

40%

60%

80%

100%

1-2 phh 18 - 29 jaar

1-2 phh 30 - 49 jaar

1-2 phh 50 - 64 jaar

1-2 phh 65 - 74 jaar

1-2 phh 75+ jaar

Gezin

0%

<HT

HT-34.229

34.229-43.786

80%

1-2 phh 75+ jaar

Gezin

0%

100%

20%
<HT

>43.786

100%

1-2 phh 65 - 74 jaar

Gemeente
60%

80%

1-2 phh 50 - 64 jaar

Gemeente
40%

60%

1-2 phh 30 - 49 jaar

Doorn

20%

40%

1-2 phh 18 - 29 jaar

Doorn

0%

20%

HT-34.229

40%

60%

34.229-43.786

80%

100%

>43.786

Kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte

Huur egz
sociaal

Huur mgz
sociaal

Doorn

Gemeente
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Huur egz vrije
sector
(midden)

Huur mgz vrije
sector
(midden)

Koop (ggb)
< 3 ton

Koop ggb
3 – 4,5 ton

Koop ggb
> 4,5 ton

Koop mgz
< 2 ton

Koop mgz
> 2 ton

Kwantitatieve
behoefte tot
2030 incl.
extramuralisering
en woningtekort
+ 400 (40 per
jaar)
+ 1.795 (180 per
jaar)
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Driebergen-Rijssenburg
Schets woningmarkt
Driebergen-Rijssenburg: profiteert van migratie vanuit Doorn en Leersum. De kern heeft
te maken met een gemiddelde vergrijzing en beperkte ontgroening. De woningbehoefte
ramen we op circa + 710 woningen tot 2030 (70 per jaar).
Ook Driebergen-Rijssenburg kenmerkt zich door overwegend meer traditionele waardeoriëntatie. Dit zorgt ervoor dat de woningbehoefte van gezinnen met traditionele
waardeoriëntatie wat sterker in deze kern naar voren komt. Er is in deze kern veel vraag
naar woningen tussen de € 300.000 en de € 450.000 voor gezinnen. Daarnaast komt de
vraag van starters sterk naar voren; behoefte aan sociale huur, middenhuur en koop tot
€ 300.000. Voor ouderen voorzien we vooral een vraag naar luxere appartementen met
ruime balkon of patiowoningen met een kleine tuin nabij voorzieningen, in belangrijke
mate boven de € 250.000.

Huidige bevolkingssamenstelling

Kerngetallen inwoners, huishoudens, woningvoorraad
Inwoners
(CBS 1-12019)

Huishoudens
(CBS 1-12019)

Woningen
(CBS 1-12019)

Reguliere
woningvoorraad
(WOZ 1-1-2020)

DriebergenRijssenburg

18.840

8.290

8.314

8.010

Gemeente

49.515

21.515

21.679

20.530

Huidige huishoudenssamenstelling

Driebergen-Rijssenburg

Driebergen-Rijssenburg

Gemeente

Gemeente

0%
0-15 jaar

20%

15-25 jaar

40%
25-45 jaar
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60%
45-65 jaar

80%
65+

100%

0%

20%

Jonger dan 25 jaar
Paar zonder kinderen 25-65 jaar
Eenoudergezin
Paar zonder kinderen 65+

40%

60%

80%

100%

Eenpersoonshuishoudens 25-65 jaar
Gezinnen
Eenpersoonshuishoudens 65+
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Samenstelling woningvoorraad naar eigendom

Samenstelling woningvoorraad naar woningtype

Driebergen-Rijssenburg

Driebergen-Rijsenburg

Gemeente

Gemeente

0%
Koop

20%

40%

Huur corporatie

60%

80%

0%

100%
Rij-/hoekwoning

Particulier huur

Samenstelling koopvoorraad naar WOZ-waarde

2-1 kap

20%

40%

Vrijstaand

60%

Appartement

80%

100%

Seniorenwoning

Samenstelling woningvoorraad corporatie naar huurprijs

Driebergen-Rijsenburg

Driebergen-Rijssenburg

Gemeente
Gemeente
0%

20%

40%

60%

80%

100%

< €200.000

€200.000 - €2400.000

€240.000 - €280.000

€280.000 - €450.000

€450.000 - €700.000

€700.000 - €1.000.000

0%
< €432

€432 - €619

20%

40%

€619- €663

60%
€663 - €737

80%

100%

> €737

> €1.000.000
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Verhuisprofiel vestigers

Verhuisprofiel vertrekkers

Driebergen-Rijssenburg

Driebergen-Rijssenburg

Gemeente

Gemeente
0%

20%

40%

60%

80%

100%

1-2 phh 18 - 29 jaar

1-2 phh 30 - 49 jaar

1-2 phh 50 - 64 jaar

1-2 phh 65 - 74 jaar

1-2 phh 75+ jaar

Gezin

0%

<HT

HT-34.229

34.229-43.786

80%

1-2 phh 75+ jaar

Gezin

0%

100%
<HT

>43.786

100%

1-2 phh 65 - 74 jaar

Gemeente

60%

80%

1-2 phh 50 - 64 jaar

Gemeente

40%

60%

1-2 phh 30 - 49 jaar

Driebergen-Rijssenburg

20%

40%

1-2 phh 18 - 29 jaar

Driebergen-Rijssenburg

0%

20%

20%

HT-34.229

40%

60%

34.229-43.786

80%

100%

>43.786

Kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte

Huur egz
sociaal

Huur mgz
sociaal

DriebergenRijssenburg
Gemeente
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Huur egz vrije
sector
(midden)

Huur mgz vrije
sector
(midden)

Koop (ggb)
< 3 ton

Koop ggb
3 – 4,5 ton

Koop ggb
> 4,5 ton

Koop mgz
< 2 ton

Koop mgz
> 2 ton

Kwantitatieve
behoefte tot
2030 incl.
extramuralisering
en woningtekort
+ 710 (70 per
jaar)
+ 1.795 (180 per
jaar)
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Leersum
Schets woningmarkt
Leersum verliest aan de ene kant per saldo inwoners aan Doorn en DriebergenRijssenburg en aan de andere kant aan Amerongen. Leersum kent mede hierdoor ook
een sterkere vergrijzing dan in de andere kernen van de Utrechtse Heuvelrug en
tegelijkertijd ook ontgroening. Tot 2030 zijn naar verwachting circa + 250 woningen
nodig (25 per jaar). Net als Doorn en Driebergen kent Leersum overwegend meer
inwoners met een traditionele waardeoriëntatie. Rust, ruimte en veiligheid zijn
belangrijke aspecten voor woningzoekenden in de kern; overwegend eigen inwoners.
Het voorzieningenniveau in Leersum komt door de vergrijzing onder druk te staan. We
zien vooral een lokale behoefte van gezinnen in de kern. Daarbij gaat het om
koopwoningen tot € 300.000 om starters en jonge gezinnen te ondersteunen op

Kerngetallen inwoners, huishoudens, woningvoorraad

Leersum
Gemeente

Inwoners
(CBS 1-12019)

Huishoudens
(CBS 1-12019)

Woningen
(CBS 1-12019)

Reguliere
woningvoorraad
(WOZ 1-1-2020)

7.580

3.330

3.306

3.100

49.515

21.515

21.679

20.530

de woningmarkt en daarnaast koopwoningen tussen de € 300.000 en de
€ 450.000 voor de doorstroming van gezinnen in de bestaande woningvoorraad.
Een enkele grondgebonden toegankelijke woning kan inspelen op de woningbehoefte van ouderen in de eigen kern.
Huidige bevolkingssamenstelling

Huidige huishoudenssamenstelling

Leersum

Leersum

Gemeente

Gemeente
0%
0-15 jaar

20%
15-25 jaar

40%
25-45 jaar
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60%

80%
45-65 jaar

100%
65+

0%

20%

40%

Jonger dan 25 jaar
Paar zonder kinderen 25-65 jaar
Eenoudergezin
Paar zonder kinderen 65+

60%

80%

100%

Eenpersoonshuishoudens 25-65 jaar
Gezinnen
Eenpersoonshuishoudens 65+
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Samenstelling woningvoorraad naar eigendom

Samenstelling woningvoorraad naar woningtype

Leersum

Leersum

Gemeente

Gemeente

0%

20%
Koop

40%
Huur corporatie

60%

80%

100%

0%

20%

Rij-/hoekwoning

Particulier huur

Samenstelling koopvoorraad naar WOZ-waarde

2-1 kap

40%
Vrijstaand

60%
Appartement

80%

100%

Seniorenwoning

Samenstelling woningvoorraad corporatie naar huurprijs

Leersum

Leersum

Gemeente
Gemeente
0%

20%

40%

60%

80%

100%

< €200.000

€200.000 - €2400.000

€240.000 - €280.000

€280.000 - €450.000

€450.000 - €700.000

€700.000 - €1.000.000

0%

20%

< €432

€432 - €619

40%
€619- €663

60%

80%

€663 - €737

100%
> €737

> €1.000.000
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Verhuisprofiel vestigers

Verhuisprofiel vertrekkers

Leersum

Leersum

Gemeente

Gemeente
0%

20%

40%

60%

80%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1-2 phh 18 - 29 jaar

1-2 phh 30 - 49 jaar

1-2 phh 50 - 64 jaar

1-2 phh 18 - 29 jaar

1-2 phh 30 - 49 jaar

1-2 phh 50 - 64 jaar

1-2 phh 65 - 74 jaar

1-2 phh 75+ jaar

Gezin

1-2 phh 65 - 74 jaar

1-2 phh 75+ jaar

Gezin

Leersum

Leersum

Gemeente

Gemeente

0%

20%

<HT

40%

HT-34.229

60%

34.229-43.786

80%

0%

100%

20%
<HT

>43.786

HT-34.229

40%

60%

34.229-43.786

80%

100%

>43.786

Kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte

Huur egz
sociaal

Huur mgz
sociaal

Leersum
Gemeente
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Huur egz vrije
sector
(midden)

Huur mgz vrije
sector
(midden)

Koop (ggb)
< 3 ton

Koop ggb
3 – 4,5 ton

Koop ggb
> 4,5 ton

Koop mgz
< 2 ton

Koop mgz
> 2 ton

Kwantitatieve
behoefte tot
2030 incl.
extramuralisering
en woningtekort
+ 250 (25 per
jaar)
+ 1.795 (180 per
jaar)
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Amerongen
Schets woningmarkt
Amerongen trekt vooral woningzoekenden uit Leersum en daarnaast woningzoekenden
uit de regio Utrecht en Veenendaal. In de kern zien we relatief meer ontgroening; jonge
huishoudens verlaten de kern. In een latere levensfase (gezinsvorming) keert een deel
terug naar de kern. Daarnaast weet de kern woningzoekenden met een moderne
waardeoriëntatie uit de regio te trekken. De kern is aantrekkelijk voor leefstijlen met
modernere waardeoriëntatie, waarbij beleving, variatie in uitstraling en bewonersgroepen en onderscheidend vermogen belangrijk zijn. We voorzien dan ook een
additionele woningbehoefte van + 200 woningen tot 2030 (20 per jaar). De kwalitatieve
woningbehoefte is vooral afkomstig van starters/jonge huishoudens en gezinnen. Dan
gaat het vooral om sociale huurwoningen, middenhuurwoningen en koopwoningen tot

Kerngetallen inwoners, huishoudens, woningvoorraad

Inwoners
(CBS 1-12019)

Huishoudens
(CBS 1-12019)

Woningen
(CBS 1-12019)

Reguliere
woningvoorraad
(WOZ 1-1-2020)

Amerongen

5.390

2.320

2.494

2.310

Gemeente

49.515

21.515

21.679

20.530

€ 300.000 voor starters en woningen tussen de € 300.000 en de € 450.000 voor
gezinnen.
Huidige bevolkingssamenstelling

Huidige huishoudenssamenstelling

Amerongen

Amerongen

Gemeente

Gemeente

0%
0-15 jaar

20%
15-25 jaar

40%
25-45 jaar

60%

80%

45-65 jaar

100%

0%

20%

40%

80%

100%

65+
Jonger dan 25 jaar
Paar zonder kinderen 25-65 jaar
Eenoudergezin
Paar zonder kinderen 65+
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60%

Eenpersoonshuishoudens 25-65 jaar
Gezinnen
Eenpersoonshuishoudens 65+
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Samenstelling woningvoorraad naar eigendom

Samenstelling woningvoorraad naar woningtype

Amerongen

Amerongen

Gemeente

Gemeente

0%

20%
Koop

40%

Huur corporatie

60%

80%

100%

Particulier huur

0%

20%

Rij-/hoekwoning

Samenstelling koopvoorraad naar WOZ-waarde

2-1 kap

40%
Vrijstaand

60%
Appartement

80%

100%

Seniorenwoning

Samenstelling woningvoorraad corporatie naar huurprijs

Amerongen

Amerongen

Gemeente
Gemeente
0%

20%

40%

60%

80%

100%

< €200.000

€200.000 - €2400.000

€240.000 - €280.000

€280.000 - €450.000

€450.000 - €700.000

€700.000 - €1.000.000

0%
< €432

20%
€432 - €619

40%
€619- €663

60%

80%

€663 - €737

100%
> €737

> €1.000.000
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Verhuisprofiel vestigers

Verhuisprofiel vertrekkers

Amerongen

Amerongen

Gemeente

Gemeente
0%

20%

40%

60%

80%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1-2 phh 18 - 29 jaar

1-2 phh 30 - 49 jaar

1-2 phh 50 - 64 jaar

1-2 phh 18 - 29 jaar

1-2 phh 30 - 49 jaar

1-2 phh 50 - 64 jaar

1-2 phh 65 - 74 jaar

1-2 phh 75+ jaar

Gezin

1-2 phh 65 - 74 jaar

1-2 phh 75+ jaar

Gezin

Amerongen

Amerongen

Gemeente

Gemeente
0%

20%
<HT

40%

HT-34.229

60%

80%

34.229-43.786

>43.786

0%

100%

20%
<HT

HT-34.229

40%

60%

80%

34.229-43.786

>43.786

100%

Kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte

Huur egz
sociaal

Huur mgz
sociaal

Amerongen
Gemeente

1581.104/G | Woningmarktonderzoek voor de kernen

Huur egz vrije
sector
(midden)

Huur mgz vrije
sector
(midden)

Koop (ggb)
< 3 ton

Koop ggb
3 – 4,5 ton

Koop ggb
> 4,5 ton

Koop mgz
< 2 ton

Koop mgz
> 2 ton

Kwantitatieve
behoefte tot
2030 incl.
extramuralisering
en woningtekort
+ 200 (20 per
jaar)
+ 1.795 (180 per
jaar)

49

Overberg
Uitsplitsen op basis van enquête waar nodig.
Schets woningmarkt Doorn
Inwoners uit Overberg verhuizen vooral binnen de eigen kern. In Overberg wonen
vooral mensen met een traditionele leefstijl met sterke hechting aan de kern. In de kern
voorzien we een beperkte woningbehoefte. We adviseren lokaal maatwerk om de
beperkte lokale behoefte van vooral starters ruimte te geven.

Huidige bevolkingssamenstelling

Kerngetallen inwoners, huishoudens, woningvoorraad

Inwoners
(CBS 1-12019)

Huishoudens
(CBS 1-12019)

Woningen
(CBS 1-12019)

Reguliere
woningvoorraad
(WOZ 1-1-2020)

Amerongen

1.550

640

355

300

Gemeente

49.515

21.515

21.679

20.530

Huidige huishoudenssamenstelling

Overberg
Overberg
0%

20%
Allenstaanden

40%

60%

80%

Paar zonder kinderen

Gezin

40%

80%

100%

Gemeente

Gemeente

0%
0%
0-15 jaar

20%
15-25 jaar

40%

60%

25-45 jaar
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80%
45-65 jaar

20%

60%

100%

100%
65+

Jonger dan 25 jaar
Paar zonder kinderen 25-65 jaar
Eenoudergezin

Eenpersoonshuishoudens 25-65 jaar
Gezinnen
Eenpersoonshuishoudens 65+
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Samenstelling woningvoorraad naar eigendom

Samenstelling woningvoorraad naar woningtype

Overberg

Overberg

Gemeente

Gemeente

0%

20%
Koop

40%
Huur corporatie

60%

80%

100%

0%

20%

Rij-/hoekwoning

Particulier huur

Samenstelling koopvoorraad naar WOZ-waarde

2-1 kap

40%

Vrijstaand

60%

Appartement

80%

100%

Seniorenwoning

Samenstelling woningvoorraad corporatie naar huurprijs

Overberg

Overberg

Gemeente
Gemeente
0%

20%

40%

60%

80%

100%

< €200.000

€200.000 - €2400.000

€240.000 - €280.000

€280.000 - €450.000

€450.000 - €700.000

€700.000 - €1.000.000

0%

20%

< €432

€432 - €619

40%
€619- €663

60%

80%

€663 - €737

100%
> €737

> €1.000.000
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Verhuisprofiel vestigers
*niet beschikbaar voor de kern Overberg

Verhuisprofiel vertrekkers
*niet beschikbaar voor de kern Overberg

Kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte

Huur egz
sociaal

Huur mgz
sociaal

Huur egz vrije
sector
(midden)

Huur mgz vrije
sector
(midden)

Koop (ggb)
< 3 ton

Koop ggb
3 – 4,5 ton

Koop ggb
> 4,5 ton

Koop mgz
< 2 ton

Koop mgz
> 2 ton

Kwantitatieve
behoefte tot
2030 incl.
extramuralisering
en woningtekort

Overberg
+ 15 (maatwerk)
Gemeente
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+ 1.795 (180 per
jaar)
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Maarn
Schets woningmarkt
Maarn heeft belangrijke verhuisrelaties binnen de gemeente met Maarsbergen en
Doorn. Daarnaast is het aantrekkelijk wonen voor woningzoekenden uit de regio Utrecht
en naastgelegen gemeenten, door de geringe reisafstand naar Utrecht. De kern is
aantrekkelijk voor leefstijlen met modernere waardeoriëntatie, waarbij beleving,
variatie in uitstraling en bewonersgroepen en onderscheidend vermogen belangrijk zijn.
De kwalitatieve woningbehoefte is vooral afkomstig van starters/jonge huishoudens en
gezinnen. Dan gaat het vooral om sociale huurwoningen, middenhuurwoningen en
koopwoningen tot € 300.000 voor starters en woningen tussen de € 300.000 en

Kerngetallen inwoners, huishoudens, woningvoorraad

Maarn
Gemeente

Inwoners
(CBS 1-12019)

Huishoudens
(CBS 1-12019)

Woningen
(CBS 1-12019)

Reguliere
woningvoorraad
(WOZ 1-1-2020)

4.350

1.930

1.929

2.010

49.515

21.515

21.679

20.530

de € 450.000 voor gezinnen.

Huidige bevolkingssamenstelling

Huidige huishoudenssamenstelling

Maarn

Maarn

Gemeente

Gemeente

0%
0-15 jaar

20%
15-25 jaar

40%
25-45 jaar

60%

80%
45-65 jaar

100%

0%

20%

40%

80%

100%

65+

Jonger dan 25 jaar
Paar zonder kinderen 25-65 jaar
Eenoudergezin
Paar zonder kinderen 65+
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60%

Eenpersoonshuishoudens 25-65 jaar
Gezinnen
Eenpersoonshuishoudens 65+
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Samenstelling woningvoorraad naar eigendom

Samenstelling woningvoorraad naar woningtype

Maarn

Maarn

Gemeente

Gemeente

0%

20%
Koop

40%
Huur corporatie

60%

80%

100%

Particulier huur

0%

20%

Rij-/hoekwoning

Samenstelling koopvoorraad naar WOZ-waarde

2-1 kap

40%
Vrijstaand

60%
Appartement

80%

100%

Seniorenwoning

Samenstelling woningvoorraad corporatie naar huurprijs

Maarn

Maarn

Gemeente
Gemeente
0%

20%

40%

60%

80%

100%

< €200.000

€200.000 - €2400.000

€240.000 - €280.000

€280.000 - €450.000

€450.000 - €700.000

€700.000 - €1.000.000

> €1.000.000
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0%

20%

< €432

€432 - €619

40%
€619- €663

60%

80%

€663 - €737

100%
> €737
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Verhuisprofiel vestigers

Verhuisprofiel vertrekkers

Maarn

Maarn

Gemeente

Gemeente
0%

20%

40%

60%

80%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1-2 phh 18 - 29 jaar

1-2 phh 30 - 49 jaar

1-2 phh 50 - 64 jaar

1-2 phh 18 - 29 jaar

1-2 phh 30 - 49 jaar

1-2 phh 50 - 64 jaar

1-2 phh 65 - 74 jaar

1-2 phh 75+ jaar

Gezin

1-2 phh 65 - 74 jaar

1-2 phh 75+ jaar

Gezin

Maarn

Maarn

Gemeente

Gemeente
0%

20%
<HT

40%

HT-34.229

60%

34.229-43.786

80%

0%

100%

20%
<HT

>43.786

HT-34.229

40%

60%

34.229-43.786

80%

100%

>43.786

Kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte

Huur egz
sociaal

Huur mgz
sociaal

Maarn
Gemeente
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Huur egz vrije
sector
(midden)

Huur mgz vrije
sector
(midden)

Koop (ggb)
< 3 ton

Koop ggb
3 – 4,5 ton

Koop ggb
> 4,5 ton

Koop mgz
< 2 ton

Koop mgz
> 2 ton

Kwantitatieve
behoefte tot
2030 incl.
extramuralisering
en woningtekort
+ 190 (20 per
jaar)
+ 1.795 (180 per
jaar)
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Maarsbergen
Schets woningmarkt
Maarsbergen heeft sterkste verhuisrelatie met Maarn en omliggende gemeenten. In
Maarsbergen wonen inwoners met veelal moderne waardeoriëntatie. Door de beperkte
reisafstand naar Utrecht trekt de kern in lichte mate woningzoekenden uit de regio
Utrecht. Op basis van de demografische ontwikkelingen en lokale woningbehoefte
voorzien wij een beperkte woningbehoefte van circa 30 woningen tot 2030. We voorzien
de vraag vooral afkomstig van gezinnen die een woning zoeken tussen de € 300.000 en

de € 450.000.

Kerngetallen inwoners, huishoudens, woningvoorraad

Maarsbergen
Gemeente

Huidige bevolkingssamenstelling

Maarn

Gemeente

Gemeente

0-15 jaar

20%
15-25 jaar

Huishoudens
(CBS 1-12019)

Woningen
(CBS 1-12019)

Reguliere
woningvoorraad
(WOZ 1-1-2020)

1.590

650

638

500

49.515

21.515

21.679

20.530

Huidige huishoudenssamenstelling*

Maarsbergen

0%

Inwoners
(CBS 1-12019)

40%
25-45 jaar

60%

80%

45-65 jaar

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

65+
Jonger dan 25 jaar
Paar zonder kinderen 25-65 jaar
Eenoudergezin
Paar zonder kinderen 65+

Eenpersoonshuishoudens 25-65 jaar
Gezinnen
Eenpersoonshuishoudens 65+

*Gegevens voor specifiek Maarsbergen ontbreken. Deze kern is samengenomen met de kern Maarn.

1581.104/G | Woningmarktonderzoek voor de kernen

56

Samenstelling woningvoorraad naar eigendom

Samenstelling woningvoorraad naar woningtype

Maarsbergen

Maarsbergen

Gemeente

Gemeente

0%

20%
Koop

40%

Huur corporatie

60%

80%

100%

Particulier huur

0%

20%

Rij-/hoekwoning

Samenstelling koopvoorraad naar WOZ-waarde

2-1 kap

40%
Vrijstaand

60%
Appartement

80%

100%

Seniorenwoning

Samenstelling woningvoorraad corporatie naar huurprijs

Maarsbergen

Maarsbergen

Gemeente

Gemeente
0%

20%

40%

60%

80%

100%

< €200.000

€200.000 - €2400.000

€240.000 - €280.000

€280.000 - €450.000

€450.000 - €700.000

€700.000 - €1.000.000

> €1.000.000
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Verhuisprofiel vestigers*

Verhuisprofiel vertrekkers*
Leersum

Maarn

Maarn
Gemeente

Gemeente
0%

20%

1-2 phh 18 - 29 jaar
1-2 phh 65 - 74 jaar

40%

60%

1-2 phh 30 - 49 jaar
1-2 phh 75+ jaar

80%

100%

0%

1-2 phh 50 - 64 jaar
Gezin

1-2 phh 18 - 29 jaar
1-2 phh 65 - 74 jaar

Maarn

Maarn

Gemeente

Gemeente
0%

20%

<HT

40%

HT-34.229

60%

34.229-43.786

80%

20%

100%

0%

>43.786

60%

1-2 phh 30 - 49 jaar
1-2 phh 75+ jaar

20%

<HT

*Gegevens voor specifiek Maarsbergen ontbreken. Deze kern is samengenomen met de kern Maarn.

40%

HT-34.229

40%

60%

34.229-43.786

80%

100%

1-2 phh 50 - 64 jaar
Gezin

80%

100%

>43.786

*Gegevens voor specifiek Maarsbergen ontbreken. Deze kern is samengenomen met de kern Maarn.

Kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte

Huur egz
sociaal

Huur mgz
sociaal

Huur egz vrije
sector
(midden)

Huur mgz vrije
sector
(midden)

Koop (ggb)
< 3 ton

Koop ggb
3 – 4,5 ton

Koop ggb
> 4,5 ton

Koop mgz
< 2 ton

Koop mgz
> 2 ton

Kwantitatieve
behoefte tot
2030 incl.
extramuralisering
en woningtekort

Maarsbergen
+ 30 (maatwerk)
Gemeente
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+ 1.795 (180 per
jaar)
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