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Inleiding
Deze notitie is het resultaat van het inhoudelijk voorbereidende werk van een tweetal werkgroepen
van de Ruimtelijke Koers, namelijk die van de werkgroep ‘Trends en Ontwikkelingen’ en de
werkgroep ‘Wonen en Zorg’. Aan de hand van literatuur en onderzoek zijn bouwstenen aangeleverd
ter onderbouwing van de Ruimtelijke Koers van Houten. Daarbij hebben we ons de volgende vragen
gesteld: Hoe houden we onze stad aantrekkelijk voor onze huidige en toekomstige inwoners, wat zijn
de opgaven met betrekking tot wonen, leefbaarheid en duurzaamheid, hoe bereiden we ons voor op
de aanstaande vergrijzingsgolf, etc.? Dit vraagt om inzicht in wie we zijn, waar we vandaan komen en
waar we nu staan. Het vraagt ook om inzicht en visie op wat er op ons afkomt en welke keuzes we
daarin maken. Het bepaalt welke koers we met elkaar inslaan. De grootste troeven van Houten zijn
het kwalitatief aantrekkelijke wonen en de goede connectiviteit en bereikbaarheid in de regio. Het
behouden hiervan, ook in de toekomst, is de grote uitdaging. In deze notitie worden in vogelvlucht
belangrijke trends en ontwikkelingen geduid. In het bijzonder wordt daarbij aandacht besteed aan
wonen en zorg. De inzichten uit deze notie hebben mede bijgedragen aan de uitgangspunten en de
kaders die gesteld zijn in de Ruimtelijke Koers.
Adaptief beleid
De technologische en maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar sneller op dan vroeger.
Sommige ontwikkelingen blijken disruptief te zijn. Dit wordt niet altijd voorzien. Over het algemeen
hebben we de neiging om de korte-termijn effecten van nieuwe ontwikkelingen/ technologieën te
overschatten en de lange-termijn effecten te onderschatten. De onzekerheid die dit alles met zich
meebrengt vraagt flexibiliteit en aanpassingsvermogen, de mogelijkheid te anticiperen op
onzekerheden in de toekomst. Beslissingen moeten zoveel mogelijk pas genomen worden op het
moment dat ze nodig zijn, op basis van de nieuwste inzichten en omstandigheden. Dit vergt een
andere sturing. Wel met visie en inzicht in de opgaven, maar minder met blauwdruk. Er wordt in dit
kader ook wel gesproken over ‘onbestemd bouwen’ waarbij de differentiatie van het
nieuwbouwprogramma niet van te voren wordt vastgelegd maar zo lang mogelijk flexibel wordt
gehouden. Ook vraagstukken van duurzaamheid en flexibiliteit spelen een rol bij adaptief beleid: zijn
woningen, kantoren, infrastructuur en openbare ruimte voldoende aanpasbaar en herbruikbaar in de
toekomst?
Demografische ontwikkeling
De verandering van de bevolkingssamenstelling is een punt van aandacht voor de gemeente Houten.
Het is van groot belang te weten hoe de omvang van de bevolking en de verschillende
leeftijdsgroepen zich de komende jaren zal ontwikkelen. Het geeft inzicht in welke woningen,
voorzieningen en arbeidsplaatsen in Houten nodig zijn.
Houten heeft een relatief jonge bevolking. De eerste groeitaak uit de jaren ’80 en de tweede groeitaak
uit de jaren ’90 (VINEX) resulteerden in de bouw van circa 15.000 woningen. Woningen die vaak door
jonge gezinnen werden betrokken. Door de a-typische eenzijdiger bevolkingspiramide van een jonge
groeikern vindt de vergrijzingsgolf in de kern Houten dan ook later en in heviger mate plaats dan in
andere suburbane gemeenten. Bedacht moet worden dat Houten vooruitlopend op de vergrijzingsgolf
ook een a-typische grote cohort mantelzorgers kent (vijftigers en zestigers die voor hun ouders
zorgen). De toekomstige generaties ouderen hebben relatief weinig familieleden waar zij op terug
kunnen vallen. Zij zijn zelf vaak afkomstig uit kleinere gezinnen en hebben daardoor minder broers en
zussen. Daarnaast hebben zij minder of zelfs geen eigen kinderen.
De hieronder uitgewerkte bevolkingsprognose baseert zich op het totale woningbouwprogramma zoals
in de Ruimtelijke Koers uitgewerkt (inclusief de woningbouw die al in uitvoering is of gepland). De
prognose laat zien hoe het staat met de bevolkingsontwikkeling in de komende 20 jaar. De totale
Houtense bevolking zal tussen 2020 en 2040 toenemen met zo’n 8.000 inwoners (van 50.000 naar
58.000).
Ontgroening en vergrijzing
Een klassieke ‘bevolkingspiramide’ laat in één oogopslag zien hoe het staat met ontgroening en
vergrijzing in de komende 20 jaar. Wat vooral opvalt in de Houtense piramide is de toename van de
groepen boven de 60. Van een toelopende piek wordt die vorm steeds ronder.
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Figuur 1: Bevolkingspiramide 2020-2040

Bron: Bevolkingsprognose Houten 2020-2040. Pronexus 2020.

Groene druk geeft de verhouding weer van het aantal jongeren (0-14 jaar) ten opzichte van de
potentiële beroepsbevolking (15-74 jaar). Grijze druk betreft de verhouding van de ouderen (75+) ten
opzichte van de potentiële beroepsbevolking. In 2040 is 13% van de bevolking 75 jaar of ouder. Het
aandeel van de potentiële beroepsbevolking van 15 tot en met 74 neemt af van 75,7% in 2020 naar
69,3% in 2040. En het aandeel van de 0 tot en met 14 jarigen gaat van 19,0% in 2020 naar 17,7% in
2040. Ter vergelijking dit aandeel was in 2001 nog 25,5%. Absoluut gezien zien we (door de
voorgenomen woningbouw) wel groei in alle leeftijdsgroepen tussen 2020 en 2040.
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Tabel 1: Bevolkingsgroei naar leeftijd

0-14
15-74
75+
Totaal

2001
9168
25480
1329
35977

2010
10547
34967
2109
47623

2020
9530
37937
2671
50138

2021
9407
38482
2751
50640

2022
9332
38848
3025
51205

2023
9244
39020
3225
51489

2024
9146
38997
3420
51563

2025
9085
39052
3626
51763

2030
9270
39701
4856
53827

2040
10293
40328
7568
58189

Bron: Bevolkingsprognose Houten 2020-2040. Pronexus 2020.

Groene druk
In de grafiek hiernaast staat de
groene druk in de gemeente Houten
en de verschillende wijken van
Houten weergegeven. In 2020 is de
groene druk gemeentebreed 25%
en dat daalt licht richting 2030. In de
periode na 2030 neemt de druk
weer toe naar net boven de 25,5%.
In Noord-West neemt de groene
druk in de hele periode toe en stijgt
van 19,5% naar 26,5%. Het gebied
Zuid-West begint met een groene
druk die ver boven het gemeentelijk
cijfer ligt, 35,5%. De druk daalt naar
bijna 27% in 2030 om daarna weer
iets toe te nemen naar 28%.

Figuur 2: Groene druk Houten: gemeente en wijken

Grijze Druk
In de gemeente Houten neemt de
grijze druk toe van 7% in 2020 naar
bijna 19% in 2040. Noord-West laat
de eerste periode voor 2030 de
sterkste groei zien terwijl deze in
Noord-Oost juist in de periode na
2030 zit. Op termijn komt NoordWest uit op een grijze druk van
20,6% en Noord-Oost op een druk
van 21,5%. In Zuid-West en ZuidOost ligt de grijze druk onder het
gemeentelijk cijfer. Ook de toename
van de grijze druk ligt hier onder de
gemeentelijke toename.
In Zuidwest neemt de grijze druk
toe van 4% in 2020 naar 14% in
2040 en in Zuid-Oost groeit de

Figuur 3: Grijze druk Houten: gemeente en wijken

Bron: Bevolkingsprognose Houten 2020-2040. Pronexus 2020

Bron: Bevolkingsprognose Houten 2020-2040. Pronexus 2020

grijze druk van 6% naar 16,5%. De grijze druk ligt in het buitengebied en de kleine kernen in 2020 al
op 10,5%, beduidend boven het gemeentelijk cijfer. De toename van de grijze druk is ook groter in dit
gebied. In 2040 is de grijze druk 23,1%.
Identiteit, leefstijlen en segregatie
Tegen de globalisering in, wordt de eigen wijk of het eigen dorp steeds belangrijker. Identiteit wint
daarbij aan belang en kan de sociale betrokkenheid vergroten. We reizen de hele wereld over. We
werken overal en nergens, maar zoeken wel een vertrouwde thuisbasis waar we ons stevig voor
inzetten. Maar er is een keerzijde. Mensen met een baan, inkomen, en kinderen kiezen hun eigen
wijken met gelijkgestemden. In toenemende mate vindt hierdoor differentiatie in de steden plaats naar
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sociaalculturele factoren zoals leefstijl, waarden, stijl, smaak en symboliek. De ‘quality of life’ van de
woonomgeving wordt daarbij belangrijker. Het verbeteren van de verblijfskwaliteit van de openbare
ruimte en het genereren van een specifieke stedelijke identiteit winnen aan belang. Voor mensen met
een te beperkt inkomen blijft een beperkt aantal plekken over om te wonen. De scheidslijnen tussen
bevolkingsgroepen worden op deze wijze groter onder invloed van sociaal economische ongelijkheid
en ruimtelijke segregatie. Waar in het verleden kerk, school of sportvereniging nog voor verbinding
zorgden, ontmoeten de verschillende groepen elkaar steeds minder. Burgers zonder groot netwerk en
weinig financiële draagkracht dreigen buiten de boot te vallen. En dreigen in plaats van méér
zelfredzaam, juist afhankelijk te worden van de mogelijkheden en beperkingen van familie, vrienden
en buren. Dit verschijnsel wordt ook wel de ‘autonomieparadox’ genoemd.
Inbreiding en functiemenging
Landelijk en provinciaal wordt aangestuurd op zoveel mogelijk bouwen binnen de bestaande stad
(inbreiding) in plaats van bouwen in het ‘groen’ buiten de stad. Dit om de druk op de buitenruimte
zoveel mogelijk te beperken. Naast woningbouw is namelijk ruimte nodig voor de energietransitie,
natuur, overloop (water), recreatie en landbouw Bovendien biedt het verder verdichten van de
woningbouw en functiemenging in bestaande steden voordelen op het gebied van onder meer
leefbaarheid, duurzaamheid, mobiliteit, economie en het (gezamenlijk) gebruik van voorzieningen.

Mengen wordt steeds relevanter
Het mengen van functies (in hoge dichtheden) is om een aantal redenen verstandig en van maatschappelijke en
economische meerwaarde. Het biedt ten minste zeven voordelen:

1. Door menging ontstaat kruisbestuiving
Door de nabijheid van verschillende functies en verschillende groottes van organisaties wordt uitwisseling en
kruisbestuiving bevorderd. Dit leidt tot meer en structurele innovatie. In een veranderende economie die sterk
kennisintensief en netwerk gedreven is, is interactie cruciaal. Dat vergt een aantrekkelijke omgeving die uitnodigt
tot ontmoeting en uitwisseling van kennis en ideeën.
2. Door te mengen wordt mobiliteit gereduceerd
Door woningbouw te concentreren in hoge dichtheden en te mengen met ander stedelijk programma wordt
nabijheid vergroot. Door veel woningen te bouwen op loop- en fietsafstand van werk, scholing en voorzieningen
wordt (onnodige) mobiliteit beperkt. Hierdoor worden meer mensen in staat gesteld hun leven nabij hun woning
te organiseren, zodat ze meer tijd over houden voor elkaar en dingen die ze echt belangrijk vinden. Bovendien
stimuleert nabijheid lopen en fietsen: een goedkope, duurzame en gezonde vorm van mobiliteit.
3. Gemengde gebieden zijn leefbaarder
Complementaire functies zorgen ervoor dat er altijd wel leven in een gebied is. Buiten werktijden, in het weekend
en overdag. Dat maakt het sociaal veilig en leefbaarder.
4. Gemengde gebieden zijn adaptiever
Functiemenging in hoge dichtheid maakt een gebied toekomstbestendiger. Doordat een plek of ruimte voor meer
doelen geschikt is, kan het zich makkelijker aanpassen aan nieuwe omstandigheden en is het minder kwetsbaar.
Je vermijdt zo een monocultuur en daarmee is de dip bij een economische of maatschappelijke recessie minder
diep.
5. Als je mengt kun je gemakkelijk delen
Het mengen van wonen en werken biedt de mogelijkheid om voorzieningen en ruimten met elkaar te delen. Er
ontstaat zo potentie voor nieuwe community vorming en collectief gebruik van functies, mobiliteit, energie en
materialen zijn daarbij kansrijk. Collectief gebruik is niet alleen ruimte-efficiënt, maar maakt ook goedkopere
oplossingen per gebruiker mogelijk.
6. Mengen is gewild in de markt
Gemengde hoogstedelijke milieus sluiten aan op de huidige maatschappelijke trends en wensen – zoals de trek
naar de stad en een grotere woonvoorkeur voor stedelijk wonen met voorzieningen dichtbij – en op trends in de
economie – zoals de wens van bedrijven om zich te vestigen in een inspirerende stedelijke omgeving die goed
bereikbaar is, nabij voorzieningen en een aantrekkelijke woonomgeving. Er is veel vraag naar gemengde
hoogstedelijke milieus, zowel vanuit het wonen als vanuit het werken (bedrijven, organisaties, starters).
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7. Mengen kan een impuls geven aan aangrenzende wijken
Ontwikkelingen van transformatiegebieden komen ook ten goede aan de omgeving en zo ontstaan er kansen om
werk met werk te maken, bijvoorbeeld op het vlak van de energietransitie.
Bron: Guiding Principles Metromix; Hoe gemengde hoogstedelijke milieus met meerwaarde voor Nederland te ontwikkelen.
CRa; College van Rijksadviseurs i.s.m. Stad2 en marco.broekman.

Voor nieuwe steden als Houten speelt een extra architectonische/ stedenbouwkundige opgave bij
stedelijke verdichting omdat een groot gedeelte van de gebouwde omgeving stamt van na 1970. De
verhouding van bestuurders en bewoners tot de (recente) cultuurhistorie en de ruimtelijke kwaliteiten
van de suburbane stad Houten is nog niet op alle fronten volledig uitgekristalliseerd en vastgelegd. Zij
vraagt op onderdelen om een nadere verkenning en consensusvorming. Wat maakt Houten uniek, wat
is haar identiteit, wat verbindt inwoners met elkaar? Wat moet - stedenbouwkundig - vooral behouden
blijven en wat kan beter of anders? Cultuurhistorie en erfgoed kunnen helpen bij het maken van een
sterk en locatie specifiek verhaal over de toekomst en zijn vaak verrassend goed te combineren met
uitdagingen voor technische transitie-opgaven. Zo kunnen oude gebouwen en structuren de
blikvangers worden van het gebied. Ook kunst in de openbare ruimte kan op vergelijkbare wijze
bijdragen aan het versterken van de beeldkwaliteit van een locatie en de identiteit van wijk of stad.
De structurerende groen- en verkeerslijnen zijn voor het Houtens stedenbouwkundig ontwerp altijd
bepalend geweest. Het niet buiten de rondweg bouwen is in Houten dan ook lange tijd het adagium
geweest. Het principe van inbreiding sluit hier in principe goed op aan. Functiescheiding was één van
e
de leidende stedenbouwkundige principes in de 20 eeuw, zeker na WO II. De verkeersaders en
groenzones organiseren in Houten de stadsplattegrond en daarmee de functiescheiding van stedelijke
woonvlekken en werkzones.
Vandaag de dag groeit echter het inzicht dat diversiteit, goede ‘stedelijke weefsels’, functiemenging en
het elkaar kunnen ontmoeten alle bijdragen aan het aangenaam wonen, de sociale cohesie en
veiligheid van een stad. Met name in de stedelijke centra en op die plekken waar inbreiding
plaatsvindt nabij knooppunten van vervoer wordt verdere functiemenging kansrijk geacht.
Functiemenging, voorzieningen en nieuwe vormen van dienstverlening zijn namelijk gebaat bij
concentratie. Ontwikkelingen in wonen, werken, mobiliteit en voorzieningen moeten elkaar nog meer
versterken. Buiten deze verdichtingsgebieden kunnen de rustiger buurten worden gerealiseerd. Maar
ook in deze gebieden zal meer functiemenging gewenst zijn dan voorheen. Het elkaar kunnen treffen
wordt belangrijker. Veelvuldige interactie, ook toevallige of vluchtige interactie hebben een positieve
invloed op de sociale cohesie van de buurt. Ontmoetingsplekken als een buurtwinkel, speelplek voor
kinderen of jeu de boule baan kunnen hier aan bijdragen.
Met inbreiding en hoogbouw kan meer ruimte worden vrijgespeeld voor een kwalitatief hoogwaardige
(openbare) ruimte in en rondom gebouwen, waardoor de verblijfskwaliteit toeneemt. Door o.a. gebruik
van kwalitatief hoogwaardige materialen (duurzaam trottoirmeubilair), aantrekkelijk groen en
uitnodigende plekken voor ontspanning en ontmoeting (parken, pleinen, atriums, terrassen,
speelplekken, etc.) wordt een omgeving gecreëerd waar het goed toeven is. Door voor een
aantrekkelijke plint te zorgen met (commerciële) voorzieningen en horeca met op de straat
georiënteerde uitnodigende gevels, wordt de schaal van grotere hoogte op straatniveau kleiner
gemaakt.
Maatschappelijke voorzieningen en stadsverzorgende bedrijvigheid die sociaal en cultureel van
belang zijn, kunnen echter commercieel minder aantrekkelijk zijn. Dit geldt vaak ook voor kwetsbare
werkgelegenheid. Er ligt daarom een rol voor de overheid als het gaat om het bevorderen van een
gezonde mix van functies.
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Bereikbaarheid en mobiliteit
Het huidige bereikbaarheidsbeleid is nog te eenzijdig gericht op het optimaliseren van mobiliteit
(snelheid) en te weinig op de nabijheid van voorzieningen en activiteiten. Door te kiezen voor slimme
verstedelijkingsvarianten (verdichting in stedelijke wijken en verstedelijking op goed bereikbare
knooppunten van openbaar vervoer) kan ten opzichte van andere vormen van verstedelijking
(bijvoorbeeld de extra woningen realiseren in groene en plattelandsbuurten) 16 procent
voertuigkilometers bespaard worden en kunnen de investeringen in infrastructuur met hetzelfde
1
percentage worden gereduceerd.
De tijd waarin mensen hun leven lang wonen, werken en winkelen in een vast patroon en binnen een
vast gebied is al geruime tijd voorbij. Mensen combineren op één dag steeds meer uiteenlopende
activiteiten op verschillende, vaak verspreid liggende, locaties. Was vroeger het sociale netwerk
beperkt tot familie, kerk en werk in de directe omgeving, nu is het mogelijk om via digitale netwerken
van lokaal tot mondiaal contacten te onderhouden. Daardoor is het aantal netwerken en het aantal
mensen waarmee we contact hebben, groter dan voorheen. Ondanks de digitale netwerken bestaat er
nog steeds behoefte aan fysieke ontmoeting. De uitbreiding van de sociale netwerken maakt de
pluriformiteit aan ontmoetingen groter. Denk aan digitale platforms als Marktplaats (waardoor we
spullen door heel Nederland gaan kopen), Peerby (waardoor je spullen kunt lenen van bewoners in je
omgeving) en Thuisafgehaald (waar je thuiskoks kunt vinden in je buurt, waar je een maaltijd kunt
afhalen). Deze platforms zorgen voor verplaatsingspatronen die vroeger niet bestonden.
Het aantal auto’s en het aantal afgelegde kilometers blijft in Nederland dan ook toenemen; al vlakt de
groei wel af in vergelijking met de vorige decennia. De auto blijft het belangrijkste vervoermiddel voor
uiteenlopende zaken. Het ‘spitsuurgezin’ kan werken, sporten, recreëren, hobby’s en het bezoek aan
familie en vrienden het gemakkelijkst combineren met de auto. Hierdoor neemt tevens het ‘kris-kras
verkeer’ in tijd en ruimte toe. Ook in Houten wordt de auto bijna net zoveel gebruikt als de fiets.

Tabel 2: Modal split per gemeente in procenten. Berekend op basis van het aantal
verplaatsingen per persoon per dag per vervoerswijze.

De groeiende groep ouderen gaat meer reizen en kiest daarbij vaak de auto. Deze groep is, in
tegenstelling tot hun ouders, ‘opgegroeid met het stuur in de handen’, blijft langer vitaal en daardoor
mobiel. Op termijn kunnen zelfrijdende auto’s de mobiliteit van de ouderen aanzienlijk vergroten. Naar
verwachting neemt mede daardoor tot 2040 het autogebruik toe. Ook het gebruik van de elektrische
fiets neemt toe. Zowel onder ouderen als ook steeds meer onder andere leeftijdsgroepen.
Tenslotte blijft ook het treinverkeer sterk toenemen. ProRail voorspelt een toename van 45 procent in
2030. Vooral alleenstaanden, jongeren en stadsbewoners (groepen die overlappen) maken gebruik
van de trein.

1

Dijken K. van & R. Ghauharali (2019). Stedelijke verdichting en veiligheid. Platform31.
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Bij verplaatsingen is het belangrijk dat de aandacht meer komt te liggen op de reis van deur tot deur
(first and last mile) in plaats van alleen op de reis tussen stations of haltes. Dat wil zeggen dat de
afstemming tussen verschillende vormen van vervoer optimaal moet zijn en dat er goede
transfervoorzieningen zijn voor ov, auto en fiets. Er is bovendien in steeds meer steden oog voor het
herwinnen van de publieke ruimte voor voetgangers. Het draagt bij aan een prettiger verblijfklimaat,
biedt veiligheid, is duurzaam en stimuleert een gezonde levensstijl door meer te bewegen. Ook de
toenemende vergrijzing geeft aanleiding tot een andere inrichting van de openbare ruimte (meer
bushaltes op loopafstand, ruimere trottoirs, rust- en oriëntatiepunten (bankjes), autoluwe en -autovrije
straten, rollator- en rolstoeltoegankelijke openbare ruimtes en gebouwen.
Smart City
Digitalisering zorgt ook voor de opkomst van technologie in de fysieke leefomgeving. Apparaten,
auto’s en gebouwen zijn verbonden met internet en verzamelen datastromen met behulp van
camera’s, sensoren in het wegdek, slimme meters enzovoort. Steeds meer steden in Nederland
hanteren inmiddels een Smart City concept. Met een Smart City wordt een stad bedoeld die slim
gebruik maakt van informatie uit al deze bronnen. Zij combineert deze voor het verkrijgen van
inzichten en het nemen van beslissingen met als doel een bijdrage te leveren aan maatschappelijke
opgaven. Smart City technologieën kunnen positief bijdragen aan (de beleving van) de openbare
ruimte en daarbij aan de leefbaarheid en de veiligheid van de stad. Overheden staan voor de opgave
om wet- en regelgeving in overeenstemming te houden met de technische ontwikkelingen en mee te
gaan in de mogelijkheden. Voor de toekomst wordt bijvoorbeeld voorzien dat verkeers- en
vervoerstromen (van onder meer zelfrijdende auto’s) bijna volledig zullen worden gestuurd door
zelflerende algoritmes. Daardoor kunnen files en ongevallen worden geminimaliseerd en kan de
ketenmobiliteit tussen verschillende vervoermiddelen worden geoptimaliseerd. De rol van de datainfrastructuur wordt in de steden daardoor minstens zo bepalend als die van de weginfrastructuur en
gaan op in één enkele mobiliteitsinfrastructuur. Het vooraf voorsorteren op mogelijke eisen ten
aanzien van een nieuw aan te leggen 5G netwerk is gezien de huidige technologische ontwikkelingen
zeer raadzaam. Zeker in geval van nieuwe inbreidings- en uitleglocaties.
Werken en economie
Het informatietijdperk en de daarmee gepaard gaande veranderende aard van bedrijvigheid maken
een minder sterke scheiding van wonen en werken mogelijk. Mede door de toename van de
kleinschalige bedrijvigheid verandert de woon- en werkplek van ondernemers. Veel nieuwe bedrijven
beginnen aan huis en na vijf jaar runt nog ongeveer tweederde zijn of haar bedrijf vanuit huis. In
Nederland speelt 45 procent van de stedelijke bedrijvigheid zich reeds af in woonwijken.
Met de groei van het aantal inwoners in de stad groeit ook de verzorgende en consumptieve
economie. Hiermee wordt deze een steeds belangrijker onderdeel van de stad. De afgelopen tien jaar
wordt steeds duidelijker dat in het leeuwendeel van de steden de werkgelegenheidsontwikkeling
vooral samenhangt met deze verzorgende bedrijvigheid (en niet met de zogenaamde stuwende
bedrijvigheid die buiten de stad afzet kent). In de stedelijke economie raken de functies op het gebied
van bijvoorbeeld horeca, detailhandel en dienstverlening bovendien steeds meer vermengd.
Ondernemers zullen steeds meer moeten bieden om bezoekers te blijven trekken. Het draait allemaal
om het zoeken naar toegevoegde waarde voor de consument. De consument verwacht keuze,
kwaliteit en beleving.
Het centrum van Houten richt zich vooral op de lokale bezoeker. Houten centrum scoort goed op
zaken die passen bij haar functie en statuur: een compact winkelgebied, uitstekende fiets2
bereikbaarheid, station aanwezig en gratis parkeren . Op deze wijze sluit Houten uitstekend aan bij de
lokale behoeften en benut haar eigen kwaliteiten zonder de ambitie te hebben de concurrentie met de
binnenstad van Utrecht aan te gaan. Voorzien wordt dat het centrum baat heeft bij de toenemende
vergrijzing. Hoewel het inkomensniveau van gepensioneerden over het algemeen lager ligt dan dat
van werkenden, spenderen de gepensioneerden een veel hoger deel van hun inkomen aan
consumptie dan de groep inwoners tussen de 35 en 50 jaar. Deze hogere consumptiequote heeft een
groter effect dan de gemiddeld lagere inkomens, zodat het aandeel van de consumptie in het bruto
binnenlands product naar verwachting zal toenemen. Houtense ouderen zitten gemiddeld beter bij kas
dan landelijk, hetgeen dit effect nog eens zal versterken. De detailhandel en horeca in Houten zullen
hier mogelijk van profiteren.
2

Eerste twee uur.
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Voorzieningen
Waar we onze tijd doorbrengen heeft een belangrijk effect op onze kwaliteit van leven. Aantrekkelijke
plekken bieden mensen gelegenheid te ontmoeten, ontspannen, bewegen en gezond te genieten.
Door de plekken voldoende dichtbij en voor iedereen, ook kwetsbare mensen, gemakkelijk
toegankelijk te maken, kunnen zij goed gebruikt worden.
Vrijwel alle belangrijke voorzieningen in Houten die veel publiek trekken, zoals scholen, winkels,
theater, bibliotheek en sportaccommodaties, zijn goed bereikbaar met de fiets. De verschillende
woonwijken zijn ook onderling met de fiets bereikbaar. De auto wordt zoveel mogelijk geweerd uit de
woonwijken. Met de auto binnendoor van de ene naar de andere wijk is niet mogelijk. Elke woonwijk is
door middel van zogenaamde ‘inprikkers’ verbonden met de rondweg. Ook de ontsluiting naar de
snelwegen verloopt via de rondweg. Hierdoor is binnen de bebouwde kom de fiets de snelste vorm
van vervoer. Of daarmee alles voldoende bereikbaar is voor alle doelgroepen is echter de vraag.
“Houten is een echte fietsstad en wanneer je als oudere niet (meer) kunt fietsen, kom je eigenlijk
nergens”. Zo zijn de bushaltes in Houten veelal gelokaliseerd aan de rondweg. Deze zijn per voet
minder goed bereikbaar. Initiatieven als het kleinschalig vervoer binnen de Rondweg van Houten en
de direct daaraan grenzende bestemmingen bieden gelukkig tenminste gedeeltelijk een oplossing.
Deze voorziening is specifiek gericht op senioren en mindervaliden, maar is ook voor anderen met een
vervoersbehoefte beschikbaar. Het wordt uitgevoerd met electrokarren, die zich mogen verplaatsen
over de fietspaden en binnenstraten. De inwoners in de kleine kernen beschikken niet over een
dergelijke voorziening.
Als gevolg van demografische en maatschappelijke ontwikkelingen is er in Houten leegstand in
maatschappelijk vastgoed ontstaan. Daar waar mogelijk zijn locaties aan het gebruik onttrokken en
hebben een andere bestemming gekregen (De Regenboog en Mozaïek en de locatie van de Grote en
Kleine Geer). Deze aanpak wordt de komende tijd voortgezet. Hierbij valt te denken aan locaties van
de scholen De Brug en Montessori en de locatie van sociaal cultureel centrum De Vuurtoren. Dit alles
noopt tot een aanpassing/actualisering van het Strategisch Huisvestingsplan. Een uitdaging daarbij
betreft overigens de toekomstbestendigheid van nieuwe inbreidingslocaties. Indien de gemeente
grondposities uit handen geeft voor ontwikkelingen die tegemoet komen aan huidige behoeften,
creëert zij mogelijk in de toekomst minder flexibiliteit om tegemoet komen aan de dan geldende
maatschappelijke ontwikkelingen. Zo zijn scholen momenteel door demografische ontwikkelingen
overbodig geworden, maar mogelijk wonen er in de toekomst weer veel jonge gezinnen in een nu
vergrijsde wijk.
Een ander mogelijk dilemma betreft de meer centrale voorzieningen als theater, bibliotheek en
sportvelden. Moeten bepaalde activiteiten niet vaker binnen wijken plaatsvinden? Dit in het kader van
nabijheid van voorzieningen voor ouderen, het bevorderen van ontmoeting en het verleiden tot gezond
bewegen in de wijk? Mogelijk in een andere vorm?
Landschap, natuurwaarden, leefbaarheid en recreatie
In het buitengebied van Houten kunnen vier aparte gebieden worden onderscheiden met ieder hun
eigen karakter. Het landelijk gebied ten noorden van het Amsterdam-Rijnkanaal (Noord/Wulven),
onder de rook van Utrecht en Houten (West/ Laagraven en Noord/ Wulven), de stroomrug bij ’t Goy
(Oost/Kromme Rijn) en de polders bij Schalkwijk (Zuid/ Eiland van Schalkwijk).
Het landschap vormt niet alleen onderdeel van de historie en identiteit van Houten en haar ommeland,
maar vervult ook een rol bij de productie van voedsel en energie. Bovendien kent het gebied een grote
biodiversiteit en biedt zij ruimte aan waterberging. Tot slot wordt de ontspanningsfunctie in de snel
groeiende regio steeds belangrijker en draagt een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving bij aan het
concurrerend vermogen van de regio. De ontsluiting van het Eiland van Schalkwijk behoeft daarbij
verbetering. Voor veel Houtenaren vormt het Amsterdam Rijnkanaal een natuurlijke barrière.
Luchtvervuiling, geluidsoverlast, opwarming en hitte-eilanden zorgen voor een ongezond leefmilieu in
steden. Met de verdichting van de stad zal dit naar verwachting alleen maar toenemen. Een verdere
vergroening van de stad is dan ook noodzakelijk. Zowel vanwege de klimaatveranderingen als om
duurzamer te worden, het verlies aan biodiversiteit te verminderen en om hoogwaardige woon- en
leefomgevingen, ‘quality of living’ en ‘healthy aging’ te realiseren.
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Duurzaamheid en milieu
Het toegroeien naar een klimaatbestendige omgeving vraagt om schakelen op verschillende
schaalniveaus. De locatie van uit- en inbreiding en de keuze van een stedenbouwkundige vorm en
structuur hebben grote invloed op zowel effecten als mogelijke oplossingen (op niveau visievorming
en de complementariteit hiertussen). Tegelijk levert ook de inrichting van elke straat en perceel een
bijdrage aan het stedelijk klimaat. Hieruit kunnen eisen aan ontwikkelingen worden afgeleid
(bijvoorbeeld eisen aan verharding, afkoppelen op eigen terrein, drempelhoogtes, groene daken of
schaduw).
Voor het thema Energie zijn er landelijk belangrijke ontwikkelingen ten aanzien van de
energiezuinigheid van woningen. Ten eerste is per 1 juli 2018 de aansluitplicht voor aardgas vervallen,
waardoor nieuwe woningen niet meer met gasaansluiting gebouwd worden. Ten tweede zullen met
ingang van 1 juli 2020 voor nieuwbouwwoningen de normen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen
(BENG) gaan gelden. Hiervoor is geen gemeentelijk beleid nodig, de BENG-normen worden landelijk
geborgd via het Bouwbesluit. De BENG-normen leiden onder meer tot zeer goede isolatie van
woningen, zodat deze een beperkte warmtevraag zullen hebben.
Circulariteit betekent het sluiten van kringlopen op verschillende schaalniveaus waarbij rekening wordt
gehouden met de gehele levenscyclus. In de gebouwde omgeving heeft circulariteit betrekking op:
 het fysieke domein (welke materialen passen we toe, herbruikbaarheid van elementen, modulair
ontwerpen, flexibiliteit in de gebouwen)
 de stromen (kringlopen van voedsel, afval, bouwmaterialen, water e.d.)
 het sociaal-economische systeem (deeleconomie, flexibiliteit in functies, nieuwe business
modellen)

Wonen & wonen en zorg
Ambities woningbouw
Het college heeft de ambitie uitgesproken 3.000 a 4.000 extra woningen te willen bouwen tot 2040. Dit
is bovenop de 1.300 nog te bouwen woningen uit de Woonvisie (2016). In totaal gaat het dus om circa
4.300 a 5.300 woningen. De redenen hiervoor zijn demografische ontwikkelingen (zoals vergrijzing),
de eenzijdige Houtense woningvoorraad, het tekort aan verschillende woningtypen in uiteenlopende
prijsklassen en de regionale woningbehoefte. Uit het collegeprogramma:
“Wij willen het wonen in Houten betaalbaar houden, onze inwoners een geschikte woning
kunnen blijven bieden en de doorstroming op de woningmarkt bevorderen.”
Van de 4.300 a 5.300 woningen moeten er 1.500 a 2.000 sociale huurwoningen zijn. Volgens het
Collegeprogramma moet het zwaartepunt hierbij liggen op het toevoegen van gelijkvloerse woningen
aan de Houtense woningvoorraad. De coalitiepartijen en de meeste overige politieke partijen
ondersteunen deze richting.
Woningmarkt
De huidige dynamiek op de woningmarkt concentreert zich steeds meer op plekken waar de
werkgelegenheid groeit en de bereikbaarheid goed is. Verstedelijking is daarmee niet alleen de trek
naar de stad, maar ook de trek naar goed bereikbare gebieden rond de stad. Houten verkeert in de
bevoorrechte positie dat zij zich in één van de meest competitieve regio’s van Europa bevindt als het
gaat om thema's die belangrijk zijn voor de economie, zoals infrastructuur en innovatie.
De hoge kwantitatieve doelstellingen die overal in de steden worden geformuleerd, zijn vooral nodig
omdat in de crisis te weinig is gebouwd. De steden zijn bezig met een inhaaleffect om de
tekortschietende bouw uit de crisisjaren in te halen. De bevolkings- en huishoudprognoses voor de
komende twintig jaar laten echter een beperkte groei zien. Zelfs in de snelgroeiende grote steden is
de bevolkings- en huishoudensgroei slechts om en nabij één procent per jaar. Met de sterk
vergrijzende bevolking kan het op termijn zelfs een opgave worden om de woningen die vrijkomen als
de laatst overleden partner is overleden weer bezet te krijgen.
Koop
Het aantal verkochte woningen is sinds 2015 met circa 14% toegenomen, maar fluctueert sterk tussen
de jaren. De transactieprijzen lopen op: van gemiddeld € 278.000 per verkochte woning in het eerste
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half jaar van 2015, naar ruim € 360.0000 in het eerste kwartaal 2018 (+30%). Begin 2016 had een
woningzoekende in de gemeente Houten keuze uit circa 7,5 woningen. In 2018 is de
keuzemogelijkheid gedaald naar iets meer dan 3 woningen. Gemiddeld ligt de keuzemogelijkheid in
de U16 op 5 woningen. De NVM stelt dat een aantal van 5 tot 7 woningen getypeerd kan worden als
een gezond marktbeeld. Het beeld in Houten is dus duidelijk gespannen.
Sociale huur
Sinds 2015 is het aantal verhuringen sterk toegenomen, van 200 verhuringen in 2015 naar 350 in
2018. Dit is veroorzaakt door oplevering van nieuwprojecten Spoorhaag/Achterom, De Molen 43 en
De Molen 20. Het aanbod voor gezinnen lijkt beperkt te zijn. Vooral veel appartementen zijn verhuurd.
In totaliteit is circa 50% van het sociale huuraanbod een appartement, onder de verhuringen is dit
70%. Grondgebonden woningen komen relatief beperkt beschikbaar. Het aantal verhuringen van
appartementen en huurwoningen tussen de kwaliteitskortingsgrens en de eerste aftoppingsgrens zijn
het sterkst toegenomen. Dit is ook een gevolg van aangepast huurprijsbeleid door de invoering van
passend toewijzen per 1 januari 2016. Vanaf dat moment komt een (zeer) groot deel van de
woningzoekenden (met een inkomen tot de huurtoeslaggrens) alleen nog maar in aanmerking voor
betaalbare huurwoningen tot circa € 600.
e
e
Op appartementen en huurwoningen tussen de 1 en 2 aftoppingsgrens wordt vaker gereageerd. De
gemiddelde zoektijd en de druk op de sociale huursector nemen toe. Opvallend zijn de verhuurscores
bij eengezinswoningen. Voor 2016 was het aantal reacties het hoogst op deze woningen. Nu is dit niet
meer zo. Er zijn twee verklaringen. Ten eerste: de woningen zijn te duur voor passend toewijzen
(groot deel heeft een huur boven de aftoppingsgrenzen), waarmee een doelgroep wegvalt en
eengezinswoningen voor de doelgroep (huishoudens met lagere inkomens) minder bereikbaar zijn.
Ten tweede: de potentiele doelgroep verandert naar meer kleine huishoudens.
Verhuisgedrag
Houten heeft de afgelopen tien jaar bij vrijwel alle huishoudensgroepen een evenwicht in het aantal
vestigers en vertrekkers. Het (per saldo) vertrek van jonge huishoudens komt vooral door jongeren die
gaan studeren en uit huis vertrekken om (semi-)zelfstandig in een studentenstad te gaan wonen.
In aantallen zien we dat vestigers in belangrijke mate kleine huishoudens zijn van 18 tot 50 jaar, en
gezinnen met kinderen. Vestigers ouder dan 50 jaar zien we weinig. Dan gaat het om enkele tientallen
per jaar. Daar lijkt Houten op basis van de trend weinig betekenis voor te hebben.
De migratie is voornamelijk gericht binnen Houten of binnen de U16. Er zijn verhoudingsgewijs weinig
huishoudens van buiten de U16 die zich in Houten vestigen. Houten is dus sterk afhankelijk van de
lokale en regionale markt voor het invullen van de woningbehoefte. Dat patroon zien we ook in
IJsselstein, Montfoort en Wijk bij Duurstede. Houten heeft een sterke verhuisrelatie met Bunnik,
IJsselstein, Zeist, Utrecht en Nieuwegein; de zuidkant (A12-zone) van de regio.
Huishoudens zijn vooral verhuisd naar koopwoningen en dan met name naar rij/hoekwoningen. De
groeiende groep ouderen (65-plus) en in mindere mate jonge huishoudens (tot 30 jaar) zijn vaker
georiënteerd op een huurwoning. Bij deze groepen betreft dit ook vaak een appartement; vooral dus in
de huur, maar deels ook in de koopsector. Daarbij kiezen jongere senioren relatief vaker dan oudere
senioren voor een koopappartement.
Verhuiswens
De inwoners van Houten zijn in een tweetal onderzoeken ook zelf bevraagd over hun
woningbehoeften. Zo’n 1.000 jongeren in de leeftijd 16 t/m 29 jaar en ruim 1.100 inwoners van 18 jaar
en ouder zijn bevraagd door middel van een vragenlijst. Onder meer de wens tot verhuizen is zo
achterhaald. Ruim één op de vijf inwoners geeft aan op dit moment te willen verhuizen.
Betaalbare woningen voor jongeren
Het blijkt dat veel jongeren in Houten willen blijven wonen als de omstandigheden dat toelaten. Veruit
de meeste jongeren zien uit naar een koopwoning. Het liefst is dit een eensgezinswoning, maar
steeds meer jongeren staan ook open voor een appartement. Het grootste probleem is de
betaalbaarheid: woningen die vrijkomen doordat ouderen naar appartementen verhuizen zijn over het
algemeen voor veel jonge woningzoekenden te duur. Van de Houtense jongeren in de leeftijd 24-29
jaar - vaak werkenden - woont nog zo’n 40% bij de ouders thuis. Vrijwel allemaal geven zij aan binnen
een paar jaar zelfstandig te willen wonen.
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Huishoudens met kinderen grootste groep met verhuiswens
De in absolute cijfers grootste groep huishoudens in Houten met een verhuiswens betreft de 30-49
jarigen (41% van alle volwassenen met een verhuiswens, 24% van de doelgroep). Vaak betreft het
gezinnen met kinderen. Zij willen vooral in Houten blijven wonen en oriënteren zich op
eengezinskoopwoningen. De kinderen zitten vaak nog op school en hebben hun sociale netwerk in de
buurt. Het betreft een groep inwoners die toe is aan wat anders, een volgende stap. Tot 40 jaar speelt
gezinsuitbreiding vaak een rol. Men wil wat ruimer wonen. Bijna één op de tien ziet echter
onvoldoende mogelijkheden tot verhuizen.
Empty nesters oriënteren zich ook buiten Houten
De groep inwoners tussen de 50-65 jaar kijkt ook vaak om zich heen (29% van alle volwassenen met
een verhuiswens, 19% van de doelgroep). Kinderen verlaten het huis, de woonwensen veranderen en
men is toe aan een nieuwe stap. Deze groep voelt zich het minst gebonden aan Houten en/ of kan
hier onvoldoende vinden wat men zoekt. Zowel eengezinskoopwoningen als koopappartementen zijn
in trek. Cijfers wijzen erop dat deze kapitaalkrachtige groep Houten deels al aan het verlaten is.
Ouderen relatief honkvast
Ouderen zijn relatief honkvast. De verhuiswens onder de groep 65-plussers in Houten is kleiner dan
onder andere leeftijdsgroepen. Eén op de tien wil graag verhuizen. Een woning die geschikt is voor de
oudere levensfase is één van de belangrijkste redenen om te verhuizen. Veel ouderen zijn daarom op
zoek naar een appartement, zowel huur als koop.
Woningvoorraad Houten
In Houten staan per 1 januari 2019 20.271 woningen. Kenmerkend voor de woningvoorraad van
Houten is enerzijds het aandeel koopwoningen (2/3 deel, terwijl in de regio dat 56% is) en anderzijds
vooral het grote aantal rij/hoekwoningen (met name in de koopsector). Deze rij/hoekwoningen in de
koopsector hebben vaak een behoorlijk prijsniveau. Slechts 10% van de koopwoningen heeft een
WOZ-waarde onder € 250.000. 50% heeft een prijs tussen € 250.000 en € 350.000. 40% is zelfs
duurder dan € 350.000. Boven € 250.000 zijn dit vooral grondgebonden woningen. Voor een
koopwoning in Houten moet je al gauw een inkomen hebben boven € 65.000, gelet op het prijspeil.
In de koopsector zijn relatief weinig appartementen (10% van de koopwoningen).
In de huur is het aandeel grondgebonden woningen en appartementen meer gelijk gespreid (50-50).
Viveste heeft 4.990 huurwoningen, 85% in de prijsklasse tot de liberalisatiegrens (€ 720). De helft van
de woningvoorraad heeft een prijs tot de eerste aftoppingsgrens (€ 597). Van de bij doorstroming
beschikbaar komende sociale huurwoningen heeft een steeds groter deel een bereikbare huurprijs
voor mensen met een inkomen tot de huurtoeslaggrens: in 2015 was dit minder dan 30%, inmiddels
ruim 70%. Dit zijn vooral appartementen. Grondgebonden woningen hebben vaak een huurprijs boven
de aftoppingsgrens en zijn voor gezinshuishoudens met een zeer laag inkomen (tot grens
huurtoeslag, aangewezen op passend toewijzen) moeilijk bereikbaar.
Figuur 4: Woningvoorraad naar eigendom 2019

Bron: CBS Statline en Waarstaatjegemeente; Woningbehoefteonderzoek Ruimtelijke Koers Houten. Companen 2019
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Figuur 5: Woningvoorraad naar type 2019

Bron: WOZ registratie gemeente; Woningbehoefteonderzoek Ruimtelijke Koers Houten. Companen 2019

Het aantal inwoners in Houten steeg van 46.500 in 2008 naar circa 49.911 in 2019 (een groei van
7%). In de U16 was de bevolkingsgroei vergelijkbaar. De woningvoorraad is in diezelfde periode in
Houten relatief minder snel gegroeid dan elders in de regio: in Houten een groei van 14%, in de hele
U16 23%. Dit is opmerkelijk, want de ontwikkeling van het aantal inwoners lag op het regionale
niveau. Dit betekent dat de gezinsverdunning (afname van het aantal mensen per huishouden) relatief
beperkt is in Houten. Dit komt ook doordat Houten als gezinsgemeente veel mensen heeft in de
middenleeftijdsgroepen (traditionele gezinshuishoudens), en nog relatief weinig empty nesters. De
gezinsverdunning zal echter op termijn toenemen.
Toekomstige herstructureringsopgave
De relatief snelle ontwikkeling van Houten in de afgelopen 40 jaar betekent dat Houten binnen
afzienbare tijd ook een speciale opgave heeft ten aanzien van het leefbaar en veilig houden van de
tegen die tijd verouderde woonwijken. Dit gelet op het in relatief korte tijd verouderen van een groot
deel van bestaande woningvoorraad en infrastructuur. Op langere termijn betekent dit een forse
herstructureringsopgave.
Figuur 6: Woningvoorraad naar bouwperiode

Bron: CBS Statline; Woningbehoefteonderzoek Ruimtelijke Koers Houten. Companen 2019
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Woonmilieus
Kenmerken van een buurt en haar inwoners bepalen het woonmilieu. Het gaat om zaken als locatie,
bebouwing, inrichting, voorzieningen, bevolkingssamenstelling en leefstijlen. Naast de woning zelf
dient het woonmilieu zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen en mogelijkheden van
(toekomstige) inwoners. Houten is in het bijzonder aantrekkelijk voor gezinnen. Het is echter zaak om
voor iedere doelgroep binnen de gemeente voldoende aanbod te creëren. Daarbij dient te worden
bedacht in welke mate differentiatie en mogelijkerwijs integratie van verschillende doelgroepen
mogelijk is. Houten streeft in principe spreiding van doelgroepen na zodat in de verschillende wijken
sprake is van een evenwichtige en gezonde samenstelling van de bevolking. Een binnenstedelijke
inbreidingslocatie met relatief hoge dichtheden, veel appartementen, voorzieningen en dynamiek, zal
in eerste instantie niet gericht zijn op (jonge) gezinnen, al worden deze natuurlijk ook niet uitgesloten.
Wijken aan de rand van de stad bieden daarentegen meer mogelijkheden tot ruimte en rust, grotere
woningen en een tuin en lijken daarmee aantrekkelijker voor ook gezinnen. Zaak is een evenwichtig
aanbod te creëren dat mogelijkerwijs ook gewenste verhuisketens op gang brengt. Dit zodanig dat
achtergelaten woningen perspectief bieden voor nieuwe woningzoekenden. We weten echter nu al: de
woningen die doorstromers achterlaten zijn vaak te duur om te voorzien in de vraag van Houtense
starters en jonge gezinnen.
Leefstijlen
Houten is met name in trek bij mensen met leefstijlen met traditionele waarden: traditionele starters,
traditionele gezinnen en wijkgebonden ouderen. Inwoners in nieuwere delen (vb. Leebrug en Hofstad)
worden gekenmerkt door een hogere statusgevoeligheid en een modern waardepatroon: moderne
gezinnen en zogenaamde ‘settlers’. De vraag is hoe groot de potentie is voor meer (ver)nieuwe(nde)
woonvormen en woonmilieu’s in Houten. Zeker als we ons voor een groot deel richten op de
bestaande inwoners.
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De inclusieve samenleving en wonen en zorg
In ons sociaal beleid vinden we het belangrijk dat alle inwoners - naar eigen kunnen - meedoen en
een waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving. Het gaat daarbij niet om eenrichtingsverkeer,
maar om wederkerigheid. Iedereen voelt zich thuis in Houten, telt mee en draagt een steentje bij. Dit is
ook de kern van de inclusie-gedachte, zoals die verwoord staat in het door Nederland geratificeerde
VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap. Dit is tevens de kern van de Sociale
Koers van Houten.
De overheid doet een toenemend beroep op de zelfstandigheid van inwoners. Dit betekent voor de
zorg ten eerste minder (langdurig) verblijf binnen instellingen. We spreken in dit kader van
extramuralisering. Omdat deze mensen wel zorg of begeleiding nodig hebben stuurt de overheid aan
op de ambulantisering van de zorg en begeleiding. Dit laatste is het streven om mensen met een
beperking zo 'normaal' mogelijk te laten participeren in de samenleving en de benodigde hulp aan huis
te bieden. Het betekent dat meer kwetsbare inwoners een plek krijgen in hun eigen wijk, onder meer
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door nieuwe vormen van wonen (met begeleiding). Doelgroepen zijn o.a. ouderen, mensen met
psychische of psychosociale kwetsbaarheid (die voorheen begeleid werden in een voorziening van
beschermd wonen) en jeugdigen uit de jeugdzorg met verblijf. Door deze ontwikkeling in combinatie
met de toenemende vergrijzing ligt er de komende jaren een aantal forse opgaven in Houten in relatie
tot wonen en zorg, zowel in inhoudelijk als in financieel opzicht als het gaat om extramuralisering en
ambulantisering.
Prettig, veilig en gezond wonen
Prettig en veilig wonen vraagt de komende jaren extra aandacht. De nabije leefomgeving dient uit te
nodigen tot gezond leven, ontmoeten en bewegen. Er dienen zo weinig mogelijk ‘obstakels’ te zijn
voor mensen met (mobiliteits)beperkingen. Met de juiste woningen, bereikbare (nabije) voorzieningen
en een veilige, leefbare en aangename sociale omgeving proberen we het dagelijks welzijn op een zo
hoog mogelijk peil te brengen en te houden.
Voor al onze inwoners is het belangrijk om je thuis te kunnen voelen in je huis en in je wijk en daarbij
zoveel mogelijk zelfstandig te zijn. Voor kinderen en jeugdigen zijn een stabiele omgeving en
opvoedklimaat van belang om veilig op te kunnen groeien. Voor ouderen zijn, in het licht van langer
thuis wonen, een passende woning en woonomgeving belangrijk. Ook kwetsbare inwoners willen we
een prettige en veilige woonplek bieden. In de komende periode moeten wonen en zorg meer worden
verbonden. Daarom moet een integrale aanpak en samenwerking op sociaal en ruimtelijk vlak het
uitgangspunt zijn. Deze aanpak richt zich daarmee op de volgende uitgangspunten zoals verwoord in
de Sociale Koers van Houten: een gezonde stad (o.a. toegankelijkheid en bereikbaarheid van
voorzieningen, zorgverleners dichtbij); de inclusieve en zorgzame stad (mogelijkheden tot ontmoeting,
er voor elkaar zijn); de levensloopbestendige en sociaal duurzame stad (flexibele woningen en
woonomgeving passend bij elke levensfase en doelgroep).

Ouderen
De toename van het aantal ouderen in combinatie met het langer zelfstandig wonen van ouderen
betekent niet alleen een opgave voor de betaalbaarheid en praktische organisatie van de zorg. Er
ontstaat ook een opgave voor de ruimtelijke inrichting van de stad en de aard van de benodigde
woningvoorraad en voorzieningen in de nabije toekomst.
Met name de toename van het aantal tachtig-plussers die vaak nog zelfstandig wonen, vraagt om
aanpassing van woning en leefomgeving. Bij hen is sprake van een verhoogde fysieke en sociale
kwetsbaarheid. Zo is de inschatting dat het aantal mensen met dementie in Houten meer dan
verdubbeld de komende 15 jaar. In 2040 hebben we het over een groep van zo’n 1.400 mensen,
tweeënhalf keer zoveel als nu. Op dit moment woont in Nederland 74% van deze doelgroep thuis.
De actieradius onder ouderen neemt met de jaren af. Ouderen zijn minder verhuisbereid en willen
graag in hun oude vertrouwde omgeving blijven wonen. Beleid gericht op doorstroming van ouderen
zodat een versneld gewenst aanbod van eengezinswoningen vrijkomt, blijkt in de praktijk weerbarstig.
Mogelijke nieuwbouw voor ouderen is dan ook met name kansrijk in bestaande buurten. Vanwege de
geringe verhuismobiliteit van ouderen bestaat de opgave echter voor een groot deel uit het geschikt
maken van de huidige woningen voor oudere bewoners. Een reeks aan nieuwe technologieën zoals
3
4
sensoren, virtual en augmented reality , ambient intelligence en domotica kunnen daarbij nu of in de
toekomst een rol spelen.

3

Augmented reality betreft een live, direct of indirect, beeld van de werkelijkheid waaraan elementen worden toegevoegd door
een computer.
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Voor ouderen zit weinig tussen het zo lang mogelijk zelfstandig wonen en het verpleeghuis. Dat hiaat
zou moet worden opgevuld. Er moet meer (vraaggestuurd) worden ontwikkeld, getransformeerd en
geëxperimenteerd met nieuwe woonvormen zoals kangoeroewoningen, hofjeswoningen en
complexen of woonservicegebieden waarin wonen, zorgvoorzieningen en faciliteiten bij elkaar komen.
Woonservicegebieden zijn buurten, wijken of dorpen waar wonen, welzijn en zorg aan elkaar zijn
gekoppeld. Een wijk-, buurt- of gezondheidscentrum is vaak de spil. Idealiter zijn voorzieningen als
winkels en openbaar vervoer dichtbij huis.
Bekend is dat in het centrum relatief veel kwetsbare - vaak oudere inwoners - wonen. Er is hier sprake
van een stapeling van problematiek en zorgvraag. Deze inwoners participeren minder
(verenigingsleven, sportactiviteiten, culturele activiteiten en moeilijk rond kunnen komen) en
eenzaamheid ligt hier dan ook op de loer. Indien in het centrum voor verdichting wordt gekozen en
een nieuw stedenbouwkundig concept, dient nadrukkelijk ook met deze doelgroep rekening te worden
gehouden. Een hogere mate van verdichting kan de sociale cohesie kwetsbaar maken als er in het
fysieke en sociale domein onvoldoende maatregelen worden genomen die de sociale interactie tussen
mensen bevorderen.
Jongeren
Ook voor jongeren is het belangrijk dat er voldoende ruimte is om zelfstandig te (gaan) wonen. Beleid
gericht op doorstroming van ouderen kan hierbij helpend zijn. Voor jongeren die nog wat extra steun
nodig hebben bij het volwassen worden en zelfstandig gaan wonen, zetten we in op meer
gezinsachtige vormen van ondersteuning. We bevorderen initiatieven waarbij inwoners/gezinnen
elkaar helpen en/ of ontlasten met opvoeden en opgroeien. Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn
pleegzorggezinnen, gezinshuizen en ‘Kamers met aandacht’.
Voor jeugdigen betekent dit dat er gezocht wordt naar een plek die zo dicht mogelijk bij huis is en die
zoveel mogelijk een natuurlijke gezinssituatie benaderd. Helaas is dit nog niet altijd haalbaar. We zien
dit als een belangrijk element in de transformatie van de jeugdzorg. De komende tijd zal hier daarom
veel aandacht voor zijn. De bedoeling is dat er minder kinderen in jeugdzorg instellingen verblijven.
Hiervoor is intensieve samenwerking nodig met de hele regio.
Inwoners met complexe vragen
Een kleine groep inwoners heeft ingewikkelde en ernstige problemen waarbij veel verschillende en
vaak wisselende zorg- en veiligheidspartners betrokken zijn. Voorbeelden van complexe casuïstiek bij
gezinnen of een- of meerpersoonshuishoudens zijn een opeenstapeling van verschillende problemen,
zoals psychische klachten, een verstandelijke beperking, verslaving, schulden, werkloosheid,
problemen bij maatschappelijke integratie, enz. Dat vraagt om een persoonsgerichte aanpak waarin
gemeente, zorg- en veiligheidspartners de krachten bundelen en samen optrekken. Dit vraagt om
zorgvuldige afwegingen, ook als het gaat om een geschikte woning of verblijfplaats in wijken en
buurten. Voor alle inwoners is het namelijk belangrijk dat er een plek of extra steun beschikbaar is als
het even tegenzit. In de buurt of nabije omgeving moeten initiatieven of voorzieningen zijn die ook
voor kwetsbare doelgroepen beschikbaar en toegankelijk zijn.
Publieke ruimte, mobiliteit en voorzieningen
De vergrijzing en ambulantisering vragen behalve aanpassing van de woningvoorraad ook aanpassing
van de publieke ruimte, de verkeersinfrastructuur en het voorzieningenaanbod. Nabijheid,
bereikbaarheid, toegankelijkheid en laagdrempeligheid zijn daarbij leidend. Het betekent in elk geval
ook een nieuwe organisatie van ontmoeting en welzijnsactiviteiten in wijken en zorg aan huis. Men
kan in plaats van de sociaal-culturele centra nieuwe gemeenschappelijke voorzieningen ontwikkelen
als eigentijdse vormen van huizen of kamers van de wijk, wijkbedrijven, nieuwe generatie
bibliotheekfilialen, lotgenotengroepen, ‘sociale marktplaatsen’, et cetera. Daarnaast zijn in ieder geval
voldoende “Triple A voorzieningen” (arts, apotheek en supermarkt) in de directe omgeving nodig. Ook
andere voorzieningen om elkaar te treffen zijn belangrijk: De Veldacademie rustte een groep senioren
uit met GPS-trackers. Het onderzoek liet verrassende ontmoetingsplekken in nabijheid zien: een oud
bushokje, een bank bij een vijver en op nummer 1 de supermarkt. Met dergelijke initiatieven en
voorzieningen kan worden bewerkstelligd dat informele netwerken in de buurten sterker worden, de
sociale cohesie toeneemt en de vereenzaming vermindert. Het project Sterk Buurten inclusief het
4

Ambient intelligence betreft een invloedrijke visie op de toekomst waarin mensen op een heel natuurlijke manier met
computers communiceren. Computers kleiner dan een postzegel beloven dat niet langer de techno- logie centraal zal staan,
maar de mens.
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zogenaamde Initiatieventeam in Houten draagt nadrukkelijk bij aan het faciliteren en verbinden van
wijkinitiatieven.
Door economische schaalvergroting en internet-shoppen staat het winkelaanbod In de directe
woonomgeving echter behoorlijk onder druk. De dagelijkse
boodschappen en andere spullen worden wel tot aan de deur
gebracht, maar het vanzelfsprekende dagelijkse contact in de
buurt dreigt te verdwijnen. Wat als de grote buurtsuper er niet
meer is? Het is tijd voor een nieuwe blik. Wat te denken van
bijvoorbeeld een kiosk nieuwe stijl, in de buurt, laagdrempelig
en met ruimte voor meerdere functies?
Benodigd aantal woningen
Tellen we alle wensen bij elkaar op dan kent Houten een woningbehoefte in de periode 2019-2040
van 4.300 woningen (exclusief 24/7 zorg). Dit noemen we het nul-scenario. Met dit aantal woningen
draagt Houten naar rato bij aan de regionale woningmarktopgave. We lossen de Houtense opgave op
en doen dan niets extra’s voor het oplossen van het regionale tekort.
De woningbehoefte van de Houtense bevolking concentreert zich per saldo de komende jaren in
belangrijke mate in de appartementensfeer: huur en koop. Deze vraag is het gevolg van een
combinatie van groeiend aantal kleine huishoudens, vergrijzing en beperkt appartementenaanbod in
Houten. Naast meer koopappartementen zijn er in de koopsector tekorten bij grondgebonden
woningen in prijssegmenten tot € 350.000. Tegelijkertijd zien we ook bij luxere woningen (tweekappers
en vrijstaande woningen boven € 450.000) een kwaliteitsvraag waarbij er voldoende rijwoningen zijn
boven € 350.000, maar onvoldoende tweekappers en vrijstaande woningen. De rijwoningen boven €
350.000 komen vrij door doorstroming van ouderen. Voor de vrijkomende woningen is een beperkte
lokale behoefte. Daarvoor zijn de woningen vaak te duur. Zo wordt met deze woningen vooral een
regionale vraag bediend, en met de huidige druk op de regionale woningmarkt zullen deze woningen
afzet vinden.
Figuur 7: Fricties vraag en aanbod bij optimale doorstroming, inclusief inloop actueel
woningtekort 2019 - 2040

Bron: WoON2018, CBS-Microdata 2018; Woningbehoefteonderzoek Ruimtelijke Koers Houten. Bewerking Companen 2019

In de huursector is er sprake van een verschuiving van traditionele rijwoningen naar appartementen.
Dit komt doordat de huursector steeds minder een functie heeft voor gezinnen met kinderen en steeds
meer van betekenis is voor alleenstaanden. Bovendien is betaalbaarheid van het wonen in de sociale
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huursector een belangrijke drijfveer voor woningzoekenden, waarbij appartementen beter scoren. Het
tekort in de sociale huur bedraagt de komende decennia een kleine 1.100 woningen. Het tekort
concentreert zich in de kortere termijn van 10 jaar (33% deel van de lokale behoefteontwikkeling in die
periode). Daarna daalt de behoefte door een lagere huishoudensgroei in combinatie met
welvaartsgroei, de voorkeuren van nieuwe generaties (meer pensioen, meer focus op koopwoningen)
en de uitstroom van babyboomgeneraties.
In de vrije sector huur is de behoefte tot 2030 ruim 400 woningen (bijna 10% van de
behoefteontwikkeling). Volgens marktpartijen gaat het om woningen met een prijs van maximaal €
1.000. Na 2030 is de behoefte in de vrije sector huur volgens deze raming nog circa 65 woningen.
Overwegingen bij deze behoefte/dilemma’s en oplossingsrichtingen
Door doorstroom- en substitutie-effecten is het niet altijd nodig exact te bouwen waar de behoefte zich
voordoet. Bovendien voorzien woningen die voldoende aanwezig zijn in een woningbehoefte als
alternatief voor mensen met een andere vraag, of voor de regionale vraag. Hieronder enkele
overwegingen:
 De behoefte aan appartementen is groot. In de context van Houten (rekening houdend met de
leefstijlen in Houten) zullen deze appartementen vooral niet in een te grootschalige stedelijke
setting gerealiseerd moeten worden (hoogbouw en hoge dichtheden), maar eerder in een
groenstedelijke setting. Zo is een ‘grondgebonden toegankelijke woning’ (het gemak van een
appartement, maar ook met een tuintje) minstens zo in trek als een appartement.
 Indien beperkt op de appartementenvraag wordt ingespeeld zullen veel woningzoekers blijven
zitten in hun huidige gezinswoning. Het potentiële aanbod aan woningen boven € 350.000 komt
dan niet beschikbaar. Dit zelfde mechanisme speelt ook in de huursector. Toch betekent dit ook
het risico dat mensen niet hun woning vinden die zij zoeken en een alternatief (moeten) zoeken
buiten Houten. Een ander risico is dat ouderen onvoldoende een toegankelijke woning vinden en
in een niet passende woonsituatie komen (ook met het risico van vereenzaming).
 Het tekort is groot in woningmarktsegmenten tot € 250.000 (appartementen) of € 350.000
(grondgebonden woningen). Vanuit de betaalmogelijkheden van woningzoekers (vooral ook jonge
startende huishoudens die nog geen koopwoning hebben) is deze prijs voor velen het maximaal
haalbare. Een deel kan de woonwens naar boven bijstellen, maar dat geldt zeker niet voor
iedereen. We zien daardoor op veel plekken dat de prijsstijging van woningen stagneert. De rek is
er uit aan de vraagkant. Kopers geven feitelijk aan dat zij de prijs voor de bestaande kwaliteiten
als te hoog ervaren. Tegelijkertijd geldt dat deze segmenten in de huidige markt moeilijk te
realiseren zijn. Als bij nieuwbouw voorzien wordt in deze vraag, zijn woningen na oplevering snel
duurder. Het langdurig betaalbaar houden van deze woningen is dan ook moeilijk. Laat onverlet
dat de vraag er wel is en dus alternatieve creatieve oplossingen gevonden moeten worden om op
deze vraag in te spelen. Daarbij is te denken aan een combinatie van verkoop van huurwoningen,
alternatieve bouwvormen, financieringsvormen en afspraken hierover met ontwikkelaars (publiekof privaatrechtelijk).
Woningbehoefte Houten wonen en zorg
Behoefte aan toegankelijke woningen
De totale extra behoefte aan toegankelijke woningen wordt in Houten geschat op minimaal 3.000
5
6
woningen t/m 2036. Het gaat daarbij om zogenaamde nultredenwoningen , rollator toegankelijke
7
woningen en rolstoel toegankelijke woningen . Het betreft ongeveer evenveel huur- als koopwoningen.
Deze vraag naar woningen zal overigens niet alleen worden ingevuld door nieuwbouw. Een groot
gedeelte zal voortkomen uit bestaande aangepaste woningen. De onderstaande analyse beschrijft de
vraag per specifieke doelgroep. Deze vraag maakt onderdeel uit van (heeft overlap met) de
5

Niet alle mensen met een mobiliteitsbeperking (die minder goed ter been zijn) (willen) wonen in een toegankelijke woning.
Evenmin hebben alle bewoners van toegankelijke woningen een mobiliteitsbeperking. Er zijn ook mensen die met het oog op de
toekomst nu al kiezen voor een toegankelijke woning. Op basis van deze effecten heb je in de regel meer toegankelijke
woningen nodig dan het aantal mensen met een mobiliteitsbeperking.
6
Gelijkvloerse woning waar alle voor bewoning bestemde ruimten, waaronder woon- en eetruimte, keuken, toilet,
badkamer/douche, alle slaapkamers, alle overige kamers bereikbaar zijn (drempels maximaal 2 cm).
7
Woning waar de woon- en eetruimte, keuken, toilet, badkamer/douche, ten minste één slaapkamer en het terras of het balkon
(indien aanwezig) geschikt zijn voor een bewoner die gebruik maakt van een rollator dan wel een rolstoel.
Rolstoeltoegankelijkheid eist meer, zo is de benodigde ruimte (draaicirkel) bij een rolstoel groter dan bij een rollator.
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genoemde 3.000 woningen voor zover het gaat om woningen buiten instellingen (al dan niet met
ambulante zorg).
Behoefteontwikkeling woonvormen voor cliënten met somatische en psychogeriatrische
aandoeningen:
De grootste groei naar geschikte woonruimte doet zich voor onder cliënten met een somatische
aandoening. Deze groei zit hem voornamelijk in de zorg nabij.
Zorg 24/7 aanwezig
Op korte termijn tot 2025 groeit de behoefte van mensen die een beroep doen op een
woonzorgaanbod met 24/7 zorg aanwezig nog beperkt met 110 personen. Na 2025 groeit de behoefte
aan deze woonzorgvormen met nog eens 260 plaatsen naar 370 plaatsen in totaal in 2036.
Zorg nabij
In totaal zijn tot 2036 680 (120 tot 2025 + 560 daarna) geclusterde toegankelijke woonzorgvormen
gewenst met 24/7 zorg in de nabijheid. Er is bij deze geclusterde woningen geen 24 uurszorg
aanwezig. Het gaat om een woonvorm waarin mensen beschutting en veiligheid vinden door
gezamenlijkheid, zorg voor elkaar en bepaalde zekerheden over beschikbaarheid van zorg indien
noodzakelijk. In de praktijk is een zorgsteunpunt in de nabijheid voorhanden van waaruit de zorg kan
worden geleverd. Binnen dit segment zijn ook minimaal 20 extra woningen voor mensen met dementie
nodig. Wordt zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz) ontvangen, dan kan dit in de vorm van een
8
Modulair Pakket Thuis of Volledig Pakket Thuis (MPT of VPT) . De gemeente en Zorgspectrum
verwachten dat de groep dementerenden een sterke vraag zal laten zien. Daarbij geldt tegelijkertijd
hoe meer mensen met een pakket (MPT of VPT) thuis kunnen blijven wonen - vaak in een geclusterde
woonvorm - hoe minder aanbod nodig is voor woonzorgvormen met 24/7 zorg aanwezig.
Behoefteontwikkeling voor mensen met een verstandelijke beperking:
Nagenoeg overal zien wij (in afstemming met zorgaanbieders en zorgkantoren) dat er hooguit een
beperkte invloed van de vergrijzing wordt verwacht op de woonzorgbehoefte van de mensen met een
verstandelijke beperking. Dit leidt tot een groei van de behoefte in het ramingsmodel van Companen
van een tiental woningen. Vanuit de zorgpartners is aangegeven dat de behoefte op basis van de
oriëntatie van de doelgroep op Houten hier groter ligt. Daarom middelt Companen de behoefte voor
plaatsen met 24/7 zorg aanwezig (gemiddelde van landelijke norm en uitgangspunten
Lekstroomonderzoek) en hoogt ze de plaatsen met 24/7 zorg nabij op. De inschatting van Companen
is een groei van 80 woningen tot en met 2036 (in plaats van 160 in het Atrivé onderzoek) voor 24/7
uurszorg. Daarnaast schatten zij een extra behoefte van 55 woningen met 24/7 zorg nabij (in plaats
van 15 volgens het Atrivé onderzoek). Dit betekent een behoefte van 135 eenheden extra, in plaats
van 175 eenheden (zoals in het Lekstroomonderzoek wordt aangegeven).
Behoefteontwikkeling van mensen met psychische en psychiatrie kwetsbaarheid: uitstroom
beschermd wonen
De komende jaren zullen in Houten jaarlijks circa 20 mensen willen/ moeten uitstromen uit een
beschermd wonen instelling of instelling voor maatschappelijke opvang. Hierover zijn in
Lekstroomverband bestuurlijke afspraken gemaakt. Dit vraagt tijdige beschikbaarheid van zeer
betaalbare huurwoningen voor deze groep (tot circa € 400 / € 450). Een dergelijke lage huur is nodig
vanwege de beperkte draagkracht van deze groep. Dit betreft niet persé een nieuwbouwopgave. Deze
behoefte kan (ook) ingevuld worden door middel van bestaande woningen. Liefst zijn deze woningen
zelfstandig, maar maatwerk door flexibiliteit in contractvorm kan handig zijn (omklappen van huur door
zorginstelling naar huur door bewoner). Dit kan in gespikkeld wonen (in combinatie met ander
doelgroepen), mits er een voldoende schaal is voor een gezonde exploitatie. De verwachting is dat de
behoefte zich spreidt over de regio op basis van de plek waar mensen vandaan komen, of waar zij
hun netwerk (in de zorginstelling) hebben opgebouwd.
Uitstroom jeugdzorg met verblijf
Als er wordt gesproken over residentiële jeugdzorg en de afbouw daarvan ten gunste van
gezinshuisachtige oplossingen, dan gaat het om 18-minners die decentraal worden opgevangen. Bij
ambulantisering van de zorg (naar [semi]-zelfstandige woonsituaties op kamers of gemengd wonen
8

Met een volledig pakket thuis (VPT) of Modulair Pakket Thuis (MPT) krijgt de inwoner zorg vanuit de Wet langdurige zorg
(Wlz). Hij of zij krijgt dezelfde zorg en begeleiding als in een zorginstelling. Het verschil tussen VPT en MPT is dat bij een MPT
de zorgaanbieder niet voor de maaltijden en huishoudelijke verzorging zorgt.
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projecten bijvoorbeeld) gaat het om 18-plussers die uitstromen uit de jeugdzorg.
Voor jeugd met een hulpverleningsverleden is de stap van groepswonen in de jeugdzorg naar het
(beschermd) zelfstandig wonen is in veel gevallen te groot. Tot aan het zelfstandig regulier wonen
moet er op de ‘woonladder’ genoeg aanbod zijn aan tussenvormen - al dan niet met ambulante
begeleiding - om doorstroming te bewerkstelligen. Voor de jeugd zijn een kamertrainingscentrum of
groepswonen met een gemeenschappelijke ruimte zulke wenselijke (tussen)vormen. Jongeren kunnen
ook gebaat zijn bij het wonen in een gemengd, sociaal en doorstromingsgericht woon-werkconcept
met toezicht. Hier kunnen GGZ-cliënten, jeugd en jongeren samenwonen tegen een lage huur,
bijvoorbeeld in ruil voor een actieve bijdrage aan de gemeenschap.
Voor de doelgroep jeugd is de uitstroom uit intramurale of residentiële Jeugdzorgsetting naar
zelfstandige woonvormen en tussenvormen zoals kamertrainings-en magic mixconcepten geraamd op
9
20 personen per jaar (in afstemming met de Lekstroomgemeenten ). Vanuit de maatschappelijke
opgave voor bijzondere doelgroepen is er een pleidooi voor meer woonvormen met combinatie van
dragers en vragers. Zogenaamde magic mixconcepten waar verschillende doelgroepen gemengd
wonen in wooncomplexen, zijn daar een voorbeeld van.
Totaal aan huisvestingsopgaven wonen en zorg
In onderstaande tabel wordt een inschatting gegeven van de totale huisvestingsopgaven van Houten
als het gaat om toegankelijke woningen per doelgroep. Daarbij moet in ogenschouw worden genomen
dat de financiële draagkracht onder mensen met een verstandelijke beperking, GGZ en kwetsbare
jeugd in de regel beperkt is.
Tabel 3: Huisvestingsopgaven Houten op basis van de Woonzorgplanner 2017-2036 en
actualisatie door Companen (2019)
Woonvormen
Extra toegankelijke

Indicatief aantal*
Op basis van de actualisatie van het onderzoek van Atrivé door
Companen, ramen we de woningbehoefte van mensen met een
mobiliteitsbeperking (licht tot zwaar) op een groei van 1.500
woningen.
Dit is onderdeel van de grotere behoefte aan toegankelijke woningen,
zoals uit het woningbehoefteonderzoek blijkt. Immers ook jongere
huishoudens hebben behoefte aan toegankelijke en daarmee
toekomstbestendige woningen. Vanuit alle bevolkingsgroepen betreft
de behoefte aan toegankelijke woningen minimaal 3.000 woningen.
Dit is inclusief woonvormen met ambulante zorg.

+1.500 woningen
(t.b.v. mensen met
een licht tot zware
mobiliteitsbeperking.)
Dit is excl. de
onderstaande
woonvormen met
ambulante zorg.

Verzorgd wonen
(24/7 uur zorg nabij
/ extramuraal)

Geclusterde woningen, meestal voor senioren, die gebouwd zijn in de
directe omgeving of als onderdeel van een woon-zorgcomplex. De
bewoner woont zelfstandig (betaalt huur of is eigenaar-bewoner).
Zorg aan huis is gepland en/of op afroep. Voorbeelden:
aanleunwoningen, (voormalig) verzorgingshuis waar appartementen
verhuurd worden, serviceflat.
De bewoner kan in deze woning ook Wlz-zorg zonder verblijf krijgen
via een Volledig Pakket Thuis, Modulair Pakket Thuis pgb
(‘verstrekkingsvorm’).
Voor de doelgroep mensen met een (licht) verstandelijke beperking
(LVB) is er eveneens behoefte aan geclusterd wonen met zorg aan
huis (gepland en/of op afroep).

+680 woningen voor
senioren,
+55 woningen voor
mensen met een
(L)VB**

Van Beschermd
wonen naar
Beschermd
verblijf/thuis en
extramuralisering
Jeugdhulp met
Verblijf

Dit betreft onder meer verschuiving van beschermd wonen naar
beschermd thuis (ernstige psychische problematiek) en
extramuralisering van jeugdhulp met verblijf.

20 plekken komende
jaren uitstroom BW,
20 plekken per jaar
voor uitstroom uit
Jeugdzorg

woningen voor
inwoners met een
mobiliteitsbeperking

9

Companen gaat in haar rapportage nog uit van 10 personen per jaar. Houten heeft deze inschatting opgehoogd naar 20 in
overleg met de Lekstroongemeenten op basis van daar beschikbare gegevens.
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Geclusterd wonen
(24/7 uur zorg
aanwezig)

+ 450

Inwoners met psychogeriatrische problematiek/ dementie, somatische
beperkingen (370) en verstandelijke beperkingen (80).

Bron: Op basis van Atrivé-onderzoek vraagontwikkeling zorgdoelgroepen / Woonzorgplanner (2017) en actualisatie;
Woningbehoefteonderzoek Ruimtelijke Koers Houten, Companen (2019)
* Deze aantallen duiden de richting aan wat betreft de behoefte. Over een periode van 20 jaar kan dit niet exact worden
berekend.
** (Licht) Verstandelijke Beperking.

Appartementen en grondgebonden (kleine) appartementen
Verwacht wordt dat ouderen in een meer stedelijke omgeving (in de kern Houten) eerder zullen kiezen
voor een gelijkvloerse woning in een appartementencomplex. In gebieden met een meer dorps
karakter zal de voorkeur eerder uitgaan naar een gelijkvloerse woning met een eigen tuintje dan naar
een appartement zonder tuin. Het strekt tot aanbeveling om bij de ontwikkeling van extra
toegankelijke, geclusterde en levensloopgeschikte woningen in te zetten op een aanbod dat zoveel
mogelijk aansluit op de vraag per wijk/ buurt. Veel ouderen blijven namelijk het liefst in hun eigen
omgeving wonen. Per gebied kan aan de volgende woonvormen worden gedacht:





In de kern Houten vormen appartementen, eventueel gecombineerd met een beperkt aantal
patiowoningen, een aantrekkelijk aanbod. Dit in de nabijheid van voorzieningen (+/- 500 meter) als
huisarts, apotheek, een winkel voor de dagelijkse boodschappen en plekken voor ontmoeting.
Buiten het centrum van de kern Houten en in de kleine kernen is het van belang woonvormen voor
ouderen te ontwikkelen waarbij het zwaartepunt meer ligt bij grondgebonden woningen (zoals het
hofjesconcept). Deze zouden wederom zo dicht mogelijk bij voorzieningen moeten worden
gerealiseerd.
Ook zal de behoefte groeien aan alternatieve woonconcepten waar de sociale cohesie wordt
bevorderd en men meer toezicht houdt op elkaar. Voorbeelden zijn het bovengenoemde
hofjesconcept, vormen van gespikkeld wonen, meergeneratiewoningen, etc.

Particulier initiatief om kleinschalige woonconcepten te ontwikkelingen, dient te worden ondersteund
om maatwerk aan de eigen inwoners te kunnen bieden.
Uitnodigingsplanologie en collectief particulier opdrachtgeverschap
Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) biedt huishoudens een aantrekkelijke optie om zelf
hun toekomstige woning vorm te geven. Zowel bij nieuwbouw als bij transformatie van bestaande
bouw hebben huishoudens zo de mogelijkheid om zich als groep te organiseren en gezamenlijk
verantwoordelijkheid te dragen voor de ontwikkeling van hun woningen. Doordat huishoudens hierbij
ook meer kunnen sturen op de te realiseren prijs-kwaliteitverhouding biedt CPO hen de kans om de
woning op hun woonwensen af te stemmen.
CPO’s staan in Nederland echter vaak bij voorbaat op achterstand ten opzichte van professionele
marktpartijen bij het realiseren van initiatieven:






Professionals beschikken over meer kennis en ervaring en een beter netwerk. Er kan sprake zijn
van een informatieachterstand, bijvoorbeeld ten aanzien van mogelijke plannen en locaties.
Vaak vissen burgerinitiatieven achter het net bij aanbestedingen. Met veel huidige bepalingen
(deels voortkomend uit ‘risicobeheersing’) hebben professionele marktpartijen een dusdanige
voorsprong dat zij bijna altijd winnen. Denk aan: een 'onvoorwaardelijke afnamegarantie', de eisen
die gesteld worden aan een betrokken adviseur, voorgeschreven tools als te gebruiken software
tijdens een project, te hoge grondprijzen voor de doelgroep (marktsegment), etc.
Burgerinitiatieven en coöperaties krijgen vaak geen (voor)financiering rond. De aanloopkosten zijn
vaak hoog.
Voor ouderen die zich in ‘de herfst’ van hun leven bevinden, kunnen de doorlooptijden te lang zijn.

Het kabinet zet zich in voor de huisvesting van specifieke doelgroepen. Om deze reden stimuleert het
kabinet de ontwikkeling van innovatief aanbod van initiatieven die wonen en zorg combineren voor
ouderen met een lager of middeninkomen. Hiervoor is een stimuleringsregeling ingesteld die
financiering biedt voor bewonersinitiatieven. Dit biedt kansen voor CPO-projecten voor senioren. De
regeling is voorjaar 2019 opengesteld.
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Woningbehoefte en leefstijlen
Het is niet zo dat een bepaalde woonbehoefte alleen komt van één specifieke leefstijl. Mensen met
een traditionele waardeoriëntatie kiezen net als mensen met een meer (post)moderne
waardeoriëntatie voor appartementen. Wel zijn omgevingskenmerken en verschijningsvorm
verschillend. Gechargeerd gesteld: van meer traditioneel, met gelijkgestemden, minder stedelijk en
dynamisch bij een traditionele waardeoriëntatie naar meer variatie in architectuur en bewoning,
stedelijker en met meer uitgaansvoorzieningen om de hoek bij (post)moderne oriëntatie.
De afgelopen jaren trok Houten in ongeveer gelijke mate zowel mensen met een meer traditionele
waardeoriëntatie, als met een (post)moderne waardeoriëntatie. Als we kijken naar de waardeoriëntatie
in Houten zien we bij de eerdere generaties in Houten een meer traditionele waardeoriëntatie. Zij
bepalen ook in belangrijke mate de appartementenvraag op korte termijn. Huidige nieuwkomers (in
Houten-Zuid) hebben vaak een meer (post)moderne waardeoriëntatie. Dit vertaalt zich op termijn ook
terug in een vraag naar andere appartementenwoonmilieus (voor hun kinderen of als zij zelf verhuizen
naar een comfortabele woning).
Tabel 4: Gewenste omgevingskenmerken per leefstijl

Bron: Motivaction, BSR; Woningbehoefteonderzoek Ruimtelijke Koers Houten. Companen 2019

Tabel 5: Verdeling lokale woningbehoefte naar woonvormen en leefstijlen (2019 - 2040)

Bron: Verhuisgegevens CBS-microdata in combinatie met BSR-model leefstijlen; Woningbehoefteonderzoek Ruimtelijke Koers
Houten. Bewerking Companen 2019

Indicatief woningbouwprogramma voor lokale vraag
Om vanuit woningmarktperspectief een bouwsteen te bieden voor het programma van Houten de
komende jaren (tot 2040) wordt onderstaand advies gegeven. Dit advies betreft enkel de
woningbehoefte en de financiële mogelijkheden van de woonconsument. Daarbij is dus geen rekening
gehouden met de financiële haalbaarheid van plannen, effecten op mobiliteit of de ruimtelijke
wenselijkheid (andere bouwstenen voor de Ruimtelijke Koers). De samenhangende afweging van
deze aspecten kan leiden tot een ander (integraal) optimaal programma. Companen hanteert vier
uitgangspunten om tot onderstaande programmering (tabel 6) te komen:
1. Er wordt maximaal ingespeeld op de lokale vraag.
2. Het programma moet doorstroming uit bestaande voorraad in Houten stimuleren, mede ten
behoeve van verbeteringen in de bestaande woningvoorraad in Houten
3. Kansen voor wonen met zorg en ontmoeting moeten optimaal zijn.
4. (Secundair): we benutten kansen voor het realiseren van vernieuwende woonmilieus.
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Tabel 6: Indicatief programma naar financieringscategorie op basis van lokale woningbehoefte
(rekening houdend met substitutie-effecten vanuit beschikbaar komend aanbod bij
doorstroming)

Bron: Woningbehoefteonderzoek Ruimtelijke Koers Houten. Companen 2019
* Hier gaat het om een luxer segment, niet zijnde rijwoningen. Bij rijwoningen moet het accent liggen bij betaalbaarder
woningen. Boven € 350.000 is er voldoende aanbod aan rijwoningen in de bestaande woningvoorraad.

Concluderend:
 Er is een stevige vraag naar appartementen: huur en koop, samen circa 75% van de behoefte
(30% sociale huur, 10% vrije sector huur, 35% koop). Dit kan ook in de vorm van ‘grondgebonden
toegankelijke/nultredenwoning’.
 In de koopsector zien we een bestendige vraag van grondgebonden woningen in verschillende
segmenten. Dan gaat het om ongeveer 25% van de behoefte met een accent op de
betaalbaardere segmenten tot € 350.0000, al is nieuwbouwaanbod in hogere segmenten ook
zeker gewenst.
 Voor de doelgroep mensen met een verstandelijke beperking en 24/7 uur zorg aanwezig zijn 80
woningen extra nodig. Deze staan niet expliciet vermeld in bovenstaande tabel.
 Voor ouderen zijn tot 2035 circa 680 woningen in een geclusterde zelfstandige woonvorm
gewenst. Een (klein maar groeiend) deel van deze woningen is voor mensen met dementie. Voor
de doelgroep mensen met een (licht) verstandelijke beperking (LVB) is er eveneens behoefte aan
geclusterd wonen (55) met zorg aan huis (gepland en/of op afroep). Deze aantallen zijn onderdeel
van de geraamde woningbehoefte.
Ook bouwen voor de regio: twee scenario’s
Naast de voorgaande analyse van de lokale vraag (nul-scenario met 4.300 woningen) is een tweetal
scenario’s uitgewerkt die uitgaan van extra vestiging van nieuwkomers van buiten de gemeente
Houten: plus een aanname van ruim 3.000 woningen extra ten opzichte van het nul-scenario. De
scenario’s zijn bedoeld om bij extra groei de hoeken van het speelveld te verkennen.
Het eerste scenario heeft als uitgangspunt dat Houten haar kwaliteiten voor mensen met een
traditioneel waardepatroon volop bedient. Het tweede scenario heeft als uitgangspunt dat Houten de
mogelijkheden voor het bedienen van (post)moderne leefstijlen volop benut.
Op basis van vergelijking met het woningmarktonderzoek dat begin 2019 is uitgevoerd voor de regio
U16 kan er een inschatting worden gemaakt van de extra vraag die Houten hiermee moet aanboren
ten opzichte van de huidige vestiging. Hierbij wordt enerzijds gekeken (in scenario 1) naar het profiel
van vestigers in nabijgelegen gemeenten die meer huishoudens met een ‘traditionele
waardeoriëntatie’ aantrekken, zoals Nieuwegein en IJsselstein. Anderzijds wordt in het tweede
scenario gekeken naar het vestigingsprofiel in gemeenten waar meer mensen met een (post)moderne
leefstijl gaan wonen, zoals Bunnik en Zeist. De afgelopen jaren heeft Houten beiden groepen weten te
trekken (met name in Houten-Zuid ook mensen met een postmoderne waardeoriëntatie). De
verschillende (vestigings)profielen zijn weergegeven in de volgende tabel:
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Tabel 7: Scenario’s extra woningbouw (100% = 3.000 woningen) voor regionale opgave

Bron: Verhuisgegevens CBS-microdata in combinatie met BSR-model leefstijlen; Woningbehoefteonderzoek Ruimtelijke Koers
Houten. Bewerking Companen 2019

Bij scenario 1, gericht op de trendmatige vestiging, zien we vooral een vraag naar meer
grondgebonden koopwoningen in verschillende vormen. Deze groep vragers trekt Houten vooral uit de
gemeenten Utrecht, IJsselstein en Nieuwegein. Om 3.000 woningen aan deze vestigers te
verhuren/verkopen is extra vestiging ten opzichte van de trendmatige vestiging in Houten nodig. Deze
vestiging van mensen met een traditionele waardeoriëntatie moet daartoe 30% hoger zijn dan de
trendmatige beweging van deze groep in de afgelopen jaren.
Bij scenario 2, gericht op het trekken van nu nog ondervertegenwoordigde (post)moderne leefstijlen,
zien we een relatief grotere vraag naar meer huurwoningen (in belangrijke mate ook vrije sector huur).
Deze groep vragers trekt Houten vooral uit de gemeenten Utrecht, Bunnik en Zeist. Deze vestiging
van mensen met een (post)moderne waardeoriëntatie moet daartoe 30% hoger zijn dan de
trendmatige beweging van deze groep in de afgelopen jaren (richting met name Houten-Zuid).
Concluderend: in beide scenario’s is in gelijke mate extra vestiging nodig van de betreffende leefstijlen
ten opzichte van de afgelopen periode. Beide scenario’s zijn vanuit de marktvraag even kansrijk. Wel
is het zo dat Houten op dit moment naar imago meer aansluit bij het eerste scenario. Dit betekent dat
het tweede scenario wel extra inzet vraagt op profilering en verandering van woonmilieus in Houten;
met als risico dat dit soms conflicteert met de wensen van de huidige bevolking (rust en veiligheid,
versus dynamiek en beleving).
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1 Inleiding
De gemeente Houten werkt in 2019/2020 aan de Ruimtelijke Koers Houten. Met deze Koers wil zij richting
geven aan de gewenste ontwikkeling van de kernen in de gemeente. Voor de onderbouwing van de
Ruimtelijke Koers heeft de gemeente Houten ondermeer dit woningbehoefteonderzoek laten uitvoeren.
Dit onderzoek moet primair aangeven welke woonvormen op welke plekken gewenst zijn, wat de
ontwikkelingen in de bestaande voorraad betekenen voor de nieuwbouwopgave en ook waar opgaven
liggen met betrekking tot wonen en zorg. Daarmee moeten bouwstenen ontstaan voor een kwantitatieve
en kwalitatieve invulling van de te bouwen woningen tot 2040. Vanuit de Ruimtelijke Koers wordt hiervoor
een integrale afweging gemaakt, waarbij de woningbehoefte een van de elementen is die in de afweging
terug komt.

Vraagstelling
De hoofdvragen van het onderzoek zijn:
1. Welke woningen op welke plek in de gemeente Houten zijn nodig om in de lokale en regionale
woningbehoefte (en woonzorgbehoefte) te voorzien en voor welke woonvormen biedt Houten
potentieel aantrekkelijke woonmilieus?
2. Wat zijn de effecten van toevoegingen op de bestaande woningvoorraad, de doorstroming op de
woningmarkt en de positionering en profilering van Houten in de regio?
Deze vragen zijn verder verbijzonderd naar meerdere deelvragen:
• Een beschrijving van de huidige woningmarkt in Houten (nulsituatie), naar woningvoorraad,
demografie, huur- en verkoopscores.
• Een nadere analyse van de prognoses die gelden voor de gemeente Houten, waarbij scherper in beeld
moet komen welke vraag in Houten te verwachten is.
• Een uitwerking van de meest optimale woningvoorraad voor Houten, vanuit de huidige bevolking en
vanuit de ontwikkeling van doelgroepen de komende jaren.
• Een beeld van de mogelijkheden van de mate waarin Houten in staat is de regionale woningbehoefte
te bedienen, met een inschatting van mogelijkheden hiervoor vanuit het profiel (gezicht) van Houten.
• Zicht op de mate waarin zoekgebieden van de Ruimtelijke Koers aansluiten bij de vragen van
doelgroepen in Houten en de regio.
• U wilt het voorgaande uitwerken in een aantal scenario’s, waarbij per scenario een heldere keuze
wordt neergezet.
• Tot slot mondt dit uit in een advies over de woningprogrammering (kwantitatief en kwalitatief).

Onderzoek op basis van beschikbare informatie
Er is reeds veel onderzoeksinformatie voor Houten beschikbaar. We hebben voortgeborduurd op het
regionale woningmarktonderzoek met een uitwerking voor Houten, het onderzoek voor de kleine kernen,
het subregionale onderzoek wonen en zorg en het onderzoek dat destijds voor de woonvisie is uitgevoerd.
Wij sluiten aan bij de gegevens uit deze onderzoeken en de definities (met name relevant ten aanzien van
wonen en zorg). Vanuit het regionale onderzoek zijn veel cijfermatige gegevens over Houten beschikbaar.
Deze zijn nu verder geanalyseerd.
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Leeswijzer
Dit rapport legt de focus op de uitkomsten die relevant zijn voor de discussie over de Ruimtelijke Koers.
We nemen onderbouwingen en verdiepende analyses op in een bijlage.
In hoofdstuk 2 beschrijven we een typering van de Houtense woningmarkt en in hoofdstuk 3 vertalen we
dat naar de woningbehoefte. In het laatste hoofdstuk leveren we vanuit de woningmarkt bouwstenen aan
voor het gesprek over de Ruimtelijk Koers.
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2 Wat typeert de Houtense woningmarkt
De Houtense woningmarkt is in de eerste plaats een onderdeel van een regionale woningmarkt van de
U16. Veel nieuwkomers in Houten komen uit omliggende gemeenten. Opvallend daarbij is dat Houten
zeer in trek is bij mensen in de regio, maar veel minder bij mensen van buiten de regio. Marktpartijen
herkennen dit. Houten is vaak een ‘onbekend merk’, wat pas echt gewaardeerd wordt als je er woont.

De Houtense woningvoorraad
Binnen de U16 is Houten te kenmerken als ‘koopwoningmarkt’. Van de 20.271 woningen per 1 januari
2019 was 66% een koopwoning (in de regio was dat 56%). Bovendien zijn dit vooral grondgebonden
woningen: rij- en hoekwoningen.
De groeiperiode van Houten van circa 1980 tot 2010 geeft Houten kwaliteit. Makelaars en
projectontwikkelaars herkennen als marktkenners de ruimtelijke kwaliteit van Houten en de
stedenbouwkundige opzet en zien dit ook als ‘verkooppunt’. Ook de woningen zijn te typeren als modern
en ruim. Keerzijde hiervan is een hoog prijsniveau: in de koop- en huursector.
De woningen hebben vaak een behoorlijk koopprijsniveau. Slechts 10% van de koopwoningen heeft een
WOZ-waarde onder € 250.000 (dit zijn nagenoeg alleen appartementen). 50% heeft een prijs tussen
€ 250.000 en € 350.000 en 40% is zelfs duurder dan € 350.000. Voor een koopwoning in Houten moet je
of geld meenemen of minimaal een inkomen boven € 65.000 hebben.
Ook in de huursector zijn de prijzen relatief hoog. Van de bijna 5.000 woningen van Viveste heeft rond
50% van de woningvoorraad een prijs tot de eerste aftoppingsgrens (€ 607 prijspeil 2019, deze woningen
zijn bereikbaar voor woningzoekenden met potentieel recht op huurtoeslag; in de regio is dit aandeel
66%), 35% heeft een huurprijs tussen deze grens en de liberalisatiegrens voor sociale huur (€ 720, in de
regio is dit aandeel 27%) en 15% een huurprijs boven de liberalisatiegrens (in de regio is dit 7%). In de
huur is het aandeel grondgebonden woningen en appartementen meer gelijk gespreid (50-50).

De Houtense inwoners
Op 1 januari 2019 telde Houten 49.911 inwoners. Zij leven in 19.935 huishoudens en wonen in 20.271
woningen. 44% van de huishoudens in Houten is een (eenouder)gezin. Dit percentage ligt net wat hoger
dan het aandeel gezinnen in de gehele U16. Dit aandeel is de afgelopen jaren iets afgenomen.
Ten opzichte van de bevolking van de U16 (exclusief de stad Utrecht dat door de studentenpopulatie sterk
afwijkt) is het aandeel inwoners in Houten tot 25 jaar relatief groter. Dat geldt ook voor de groep 55 tot
65 jaar. Dit is een indicatie van een vergrijzing van de bevolking over een tien tot twintig jaar; wat later
dan gemiddeld in de regio, maar wel binnen een kortere termijn (geconcentreerder). Het aandeel 65plussers is kleiner in Houten.
30% van de huishoudens behoort op basis van hun inkomen tot de corporatiedoelgroep (€ 38.035 per
jaar). In de regio U16 is dit 40%. Dit zijn vooral alleenstaanden, mensen met één inkomen. Voor hogere
inkomens geldt dat dit vaak stellen en gezinnen zijn tussen 25 jaar en 65 jaar; en in mindere mate 65-plus
(tweeverdieners). De scheiding tussen één- en tweeverdieners blijkt zeer bepalend voor de mogelijkheden
op de woningmarkt.
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Leefstijlen onder de Houtense bevolking
Vanuit verschillende leefstijlonderzoeken blijkt dat woningzoekers voor Houten kiezen vanwege
traditionele waardeoriëntaties en het huidige aanbod dat hierbij aansluit. Rust, ruimte en veiligheid zijn
daarin belangrijke factoren, maar ook de gedegen kwaliteit van woning en woonomgeving die Houten
biedt. Dit zijn kwaliteiten waar Houtense woningzoekers hun zekerheid in zoeken.
In de nieuwbouw van Houten-Zuid zien we ook leefstijlen met een modernere waardeoriëntatie, waarbij
beleving, variatie in uitstraling en bewonersgroepen en onderscheidend vermogen belangrijker zijn. Dit
trekt een net iets andere leefstijl dan de eerdere delen van Houten.

Woonmilieukenmerken die in Houten
aanspreken

De dorpen: Schalkwijk, Tull en ’t Waal en ’t Goy

De gemeente Houten bestaat uit de kernen Houten,
Schalkwijk, Tull en ’t Waal en ’t Goy. Voor Schalkwijk, Tull en
’t Waal en ’t Goy zijn in 2017/2018 lokale marktverkenningen
uitgevoerd. Deze marktverkenning laten op het laagschalige
niveau van de kernen een beeld zien van de huidige
woonsituatie (veel koopwoningen, beperkte doorstroming
binnen de kernen) en de verwachte ontwikkelingen.
Deze ontwikkelingen zijn onderdeel van de analyses die we in
het vervolg doen. Het gaat echter om kleine aantallen die
wegvallen in de gemeentelijke analyses. Voor de Ruimtelijke
Koers bieden de eerdere onderzoeken dan ook een nauwgezetter beeld dan dit onderzoek. In grote lijnen
komt het neer op de volgende ontwikkelingen:
• De woningbehoefte tot 2035 is in Schalkwijk 55 woningen, ‘t Goy 10 woningen en in Tull en ‘t Waal
nihil.
• Op basis van eerder onderzoek ligt het zwaartepunt in Schalkwijk, ‘t Goy en Tull en ‘t Waal bij
grondgebonden koopwoningen. Hoewel ook in deze dorpen sprake is van vergrijzing zien
marktkenners (makelaars en corporatie) geen behoefte aan doorstroming binnen de kern naar meer
toegankelijke woningen. Mensen redden zich lang in hun woning, waar nodig met kleine
aanpassingen van hun huis (bijvoorbeeld een traplift) en met hulp van de buurt. Als het echt niet gaat
verhuizen mensen richting voorzieningenkernen als Houten.
• Traditionele uitstraling
• In buurten met gelijkgestemden
• Rationele keuze, meer gericht op koop dan
op huur, met een verantwoorde prijskwaliteitverhouding
• Deels statusgevoelig (uitstraling), dan ook
vaak meer privacy
• Deels gericht op sociale samenhang
• Rust en veiligheid
• Voorzichtig toepassen van (technologische)
vernieuwing, zoals deelauto, domotica,
verduurzaming.
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3 Woningbehoefte in beeld
Voor het bepalen van de woningbehoefte zijn verschillende prognoses beschikbaar. Tussen verschillende
prognoses is er een behoorlijke bandbreedte waardoor het onvoldoende duidelijk is wat de Houtense
woningbehoefte is. Voor het vaststellen van de Ruimtelijke Koers is het belangrijk hier meer grip op te
krijgen. Daarom is een analyse gemaakt van de belangrijkste prognoses die er zijn.
• In de eerste plaats gaat het om de PBL/CBS-prognose (2019). Dit is een regionale prognose met een
vertaling naar Houten. Daarin wordt op basis van een woningbouwprogramma van 4.000 woningen
in Houten, trends en regionaal-economische ontwikkelingen een inschatting gemaakt van de
toekomstige bevolkings- en huishoudensontwikkeling.
• In de tweede plaats is er de Primos-prognose (2019). Ook dit is een regionale prognose met een
vertaling naar gemeenten. Vertrekpunt hierbij is de bij de opstellers van de prognose bekende
woningbouwplannen tot 2025. Na 2025 wordt een trend van de afgelopen jaren doorgetrokken.
Binnen de Primos-prognose zijn voor Houten weinig woningbouwplannen opgevoerd waardoor de
prognose een lage woningbehoefte kent. De uitkomst van de woningbehoefteontwikkeling is hierin
dus heel duidelijk de resultante van de woningbouwplanning die input is, met andere woorden: een
cirkelredenering waarmee het lastig is de Houtens behoefte te bepalen. De meerwaarde van de
Primos-prognose zit vooral in het ijkpunt dat deze prognose biedt.
Op grond van vergelijking van de beide prognoses met de ontwikkelingen in Houten in de afgelopen jaren
hebben we een analyse gemaakt van de verwachte bevolkingsontwikkeling; en daar van afgeleid de
woningbehoefteontwikkeling.
Een belangrijk vertrekpunt voor Houten hierbij is dat de regio Utrecht (U16) te kenmerken is als een
woningmarkt onder hoge druk. Tot 2040 zijn nog circa 104.000 woningen nodig, terwijl er pas circa 67.000
in de planning staan. Er is dus een behoorlijk tekort aan plannen. In dat licht lijken de groeimogelijkheden
voor Houten ‘ongelimiteerd’. Dat roept vooral de vraag op: voor wie wil je er zijn als Houten?
• Als bouwsteen voor het gesprek over deze vraag hebben we gekozen eerst een prognose te bepalen
die uitgaat van de behoefte voortkomend uit de Houtense bevolking (dit is de bevolkingsontwikkeling
als we uitgaan van bevolkingsgroei door geboorte minus sterfte; waarbij vestiging van buiten de
gemeente en vertrek uit de gemeente elkaar in evenwicht houden).
• In de tweede plaats hebben we gekeken naar het mogelijk ‘vestigingspotentieel’ van nieuwkomers in
Houten. Voor wie is Houten dan interessant?

De behoefte vanuit de Houtense bevolking
De gemeente Houten kent al jaren een positief groeicijfer. Het aantal kinderen dat in Houten geboren
wordt (jaarlijks rond 500) ligt ruim boven het aantal sterfgevallen (rond 300 per jaar, maar oplopend). Dit
verschil tussen geboorte en sterfte zorgde de afgelopen jaren voor de groei van Houten; en dus niet de
instroom van nieuwkomers.
We vergelijken deze trends met eerdergenoemde prognoses.
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Figuur 3.1: bevolkings- (links) en huishoudensontwikkeling (rechts) realisatie 2008 - 2019, prognoses 2019 - 2040
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Bron: CBS, Primos, PBL.

Kijkend naar de trend van de afgelopen jaren en de prognoses zien we bij de Primos-prognose een forse
trendbreuk (afvlakking). Bij de PBL-prognose loopt de toekomstige ontwikkeling ongeveer in lijn met de
trend van de afgelopen jaren (lichte afbuiging naar boven). Zonder rekening te houden met woningbouw
zou door meer geboortes dan overlijdens de bevolking de komende decennia blijven groeien.
Op basis van deze vergelijking en verdiepende analyses op de achtergronden van de prognoses hebben
we een alternatieve prognose voor Houten bepaald, uitgaande van de lokale aanwas door geboorte minus
sterfte. Dat leidt tot het volgende resultaat, wat logischerwijs (meer) in lijn ligt met de PBL-prognose dan
met de Primos-prognose. Bovendien sluit dit nauwgezet aan bij de trend van de afgelopen jaren. Hierin
zijn als ontwikkelingen meegewogen: een groei van de bevolking door geboorte minus sterfte, vergrijzing
van de bevolking en meer kleine huishoudens/minder gezinnen.
Tabel 3.1: bevolkings- en huishoudensontwikkeling bij lokale behoefteontwikkeling (migratiesaldo = 0) 2019 - 2040

Bevolking

Grootte huishoudens

Huishoudens

2019

49.911

2,50

19.935

2025

51.235

2,40

21.385

2030

52.320

2,33

22.435

2035

52.865

2,30

23.035

2040

53.370

2,28

23.435

Bron: Primos 2019, PBL/CBS 2019, bewerking Companen.
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Figuur 3.2: ontwikkeling huishoudens naar leeftijd en samenstelling
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Bron: Primos 2019, PBL/CBS 2019, bewerking Companen.

Bij deze bevolkingsontwikkeling zien we de volgende ontwikkelingen naar leeftijd: vooral heel veel meer
ouderen, waarbij het aantal 75-plushuishoudens richting 2040 verdrievoudigt. Het aantal kleine
huishoudens groeit. Het aantal gezinshuishoudens daalt licht. Ook na 2040 groeit het aantal 75-plussers
nog flink.
De huishoudensontwikkeling is een belangrijke voorspeller van de woningbehoefte. Uit dit plaatje blijkt
voor Houten de volgende (lokale) woningbehoefte:
• 2019 tot 2025:
+1.450 huishoudens
• 2025 tot 2030:
+1.050 huishoudens
• 2030 tot 2040:
+1.000 huishoudens
De huishoudensontwikkeling houdt echter geen rekening met de actuele krapte op de woningmarkt.
Vanuit het rijk is een analyse gemaakt van het actuele tekort aan woningen (huishoudens die nu
bijvoorbeeld op een camping wonen of starters die bij ouders blijven wonen). Het is overigens niet
wenselijk het hele tekort volledig in te lopen omdat enige krapte op de woningmarkt bijvoorbeeld
bijdraagt aan waardebehoud van vastgoed. In onze benadering gaan we uit van behoud van 1% tekort (nu
is dat rond 4% tot 5%; deze 1% is overigens een normatieve keuze die in het verleden door de rijksoverheid
werd gemaakt).
De woningbehoefte als gevolg van inlopen woningtekort tot 1% bedraagt 780 woningen.
Conclusie woningbehoefte (nul-scenario): Tellen we alle wensen bij elkaar op dan kent Houten een
woningbehoefte in de periode 2019 - 2040 van 4.280 woningen. Dit noemen we het nul-scenario. Met dit
aantal woningen draagt Houten naar rato bij aan de regionale woningmarktopgave. We lossen de
Houtense opgave op en doen dan niets extra’s voor het oplossen van het regionale tekort.

Samenstelling van de Houtense woningbehoefte
Vanuit verhuisdynamiek op de Houtense woningmarkt van verschillende leeftijdsgroepen en
woonwensen vanuit het landelijke woningmarktonderzoek WoON2018, hebben we een beeld van de
gewenste woonsituatie voor verschillende groepen. Daarbij gaan we uit van optimale doorstroming:
welke vraag hebben mensen dan en welke woningen laten zij achter? Als we dit vertalen naar de
toekomstige bevolking met meer kleine huishoudens en meer ouderen, krijgen we een beeld van de
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veranderende verhoudingen op de Houtense woningmarkt. Dit doen we op basis van de lokale
woningbehoefte.
Figuur 3.3: fricties vraag en aanbod bij optimale doorstroming, inclusief inloop actueel woningtekort 2019 - 2040
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Bron: WoON2018, CBS-Microdata 2018, bewerking Companen.

Gemeten woningbehoefte
• De woningbehoefte van de Houtense
Viveste heeft gelijktijdig een onderzoek uitgevoerd gericht
bevolking concentreert zich per saldo de
op de sociale huursector in het Kromme Rijngebied
komende jaren in belangrijke mate in de
(Bunnik, Houten, Wijk bij Duurstede). Dit onderzoek gaat
appartementensfeer: huur en koop. Deze
uit van een behoeftegroei van 4.990 woningen tot 2040 in
vraag is het gevolg van een combinatie
de drie gemeenten samen (exclusief inloop woningtekort).
van groeiend aantal kleine huishoudens,
In totaal voorziet dat onderzoek een behoefte aan tussen
vergrijzing
en
beperkt
1.200 en 1.350 sociale huurwoningen. Daarmee ligt dit in
appartementenaanbod in Houten. Naast
dezelfde range (een fractie hoger) als uit dit onderzoek
meer koopappartementen zijn er in de
blijkt: 1.100 op 4.300 toe te voegen woningen; al is dat wel
koopsector tekorten bij grondgebonden
alleen voor Houten. Verklaring voor dit verschil is met
woningen in prijssegmenten tot €
name het meerekenen van het woningtekort. Dit
350.000. Tegelijkertijd zien we ook bij
woningtekort drukt wat zwaarder op de huur.
luxere woningen (tweekappers en
vrijstaande woningen boven € 450.000) een kwaliteitsvraag waarbij voldoende rijwoningen zijn
boven € 350.000, maar onvoldoende tweekappers en vrijstaande woningen. De rijwoningen boven €
350.000 komen vrij door doorstroming van ouderen. Voor de vrijkomende woningen is een beperkte
lokale behoefte. Daarvoor zijn de woningen vaak te duur. Zo wordt met deze woningen vooral een
regionale vraag bediend, en met de huidige druk op de regionale woningmarkt zullen deze woningen
afzet vinden.In de huursector is er een verschuiving van traditionele rijwoningen naar
appartementen. Dit komt doordat de huursector steeds minder een functie heeft voor gezinnen met
kinderen en steeds meer alleen voor alleenstaanden. Bovendien is betaalbaarheid van het wonen in
de sociale huursector een belangrijke drijfveer voor woningzoekenden, waarbij appartementen beter
scoren. Het tekort in de sociale huur bedraagt de komende decennia een kleine 1.100 woningen. Het
tekort concentreert zich in de kortere termijn van 10 jaar (33% deel van de lokale
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•

behoefteontwikkeling in die periode). Daarna daalt de behoefte door een lagere huishoudensgroei in
combinatie met welvaartsgroei, de voorkeuren van nieuwe generaties (meer pensioen, meer focus
op koopwoningen) en de uitstroom van babyboomgeneraties.
In de vrije sector huur is de behoefte tot 2030 ruim 400 woningen (bijna 10% van de
behoefteontwikkeling). Volgens marktpartijen gaat het om woningen met een prijs van maximaal
€ 1.000. Na 2030 is de behoefte in de vrije sector huur volgens deze raming nog circa 65 woningen.

Overwegingen bij deze behoefte/dilemma’s en oplossingsrichtingen
Door doorstroom- en substitutie-effecten is het niet altijd nodig exact te bouwen waar de behoefte zich
voordoet. Bovendien voorzien woningen die voldoende aanwezig zijn in een woningbehoefte als
alternatief voor mensen met een andere vraag, of voor de regionale vraag. Wij geven hierbij enkele
overwegingen:
• De behoefte aan appartementen is groot. In de context van Houten (rekening houdend met de
leefstijlen in Houten) zullen deze appartementen vooral niet in een te grootschalige stedelijke setting
gerealiseerd moeten worden (hoogbouw en hoge dichtheden), maar eerder in een groenstedelijke
setting. Zo is een ‘grondgebonden toegankelijke woning’ (het gemak van een appartement, maar ook
met een tuintje) minstens zo in trek als een appartement.
• Indien beperkt op de appartementenvraag wordt ingespeeld zullen veel woningzoekers blijven zitten
in hun huidige gezinswoning. Het potentiële aanbod aan woningen boven € 350.000 komt dan niet
beschikbaar. Dit zelfde mechanisme speelt ook in de huursector. Toch betekent dit ook het risico dat
mensen niet hun woning vinden die zij zoeken en een alternatief (moeten) zoeken buiten Houten.
Een ander risico is dat ouderen onvoldoende een toegankelijke woning vinden en in een niet
passende woonsituatie komen (ook met het risico van vereenzaming).
• Het tekort is groot in woningmarktsegmenten tot € 250.000 (appartementen) of € 350.000
(grondgebonden woningen). Vanuit de betaalmogelijkheden van woningzoekers (vooral ook jonge
startende huishoudens die nog geen koopwoning hebben) is deze prijs voor velen het maximaal
haalbare. Een deel kan de woonwens naar boven bijstellen, maar dat geldt zeker niet voor iedereen.
We zien daardoor op veel plekken dat de prijsstijging van woningen stagneert. De rek is er uit aan de
vraagkant. Kopers geven feitelijk aan dat zij de prijs voor de bestaande kwaliteiten als te hoog
ervaren. Tegelijkertijd geldt dat deze segmenten in de huidige markt moeilijk te realiseren zijn. Als bij
nieuwbouw voorzien wordt in deze vraag, zijn woningen na oplevering snel duurder. Het langdurig
betaalbaar houden van deze woningen is dan ook moeilijk. Laat onverlet dat de vraag er wel is en dus
alternatieve creatieve oplossingen gevonden moeten worden om op deze vraag in te spelen. Daarbij
is te denken aan een combinatie van verkoop van huurwoningen, alternatieve bouwvormen,
financieringsvormen en afspraken hierover met ontwikkelaars (publiek- of privaatrechtelijk).
Concluderend: vanuit de lokale behoefte zien we de volgende woningmarktopgaven:
• We zien een stevige vraag naar appartementen: huur en koop, samen circa 75% van de behoefte
(30% sociale huur, 10% vrije sector huur, 35% koop). Dit kan ook in de vorm van ‘grondgebonden
toegankelijke/nultredenwoning’.
• In de koopsector zien we een bestendige vraag van grondgebonden woningen in verschillende
segmenten. Dan gaat het om ongeveer 25% van de behoefte met een accent op de betaalbaardere
segmenten tot € 350.0000, al is nieuwbouwaanbod in hogere segmenten ook zeker gewenst.

Wonen en zorg in beeld
In Lekstroomverband is de behoefte aan wonen met zorg in beeld gebracht. Deze behoefte verandert
door ontwikkelingen als langer thuis wonen met een zorgvraag, veranderende financiering en
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indicatiestelling en veranderingen in bevolkingsopbouw. Bij de analyses rond deze ontwikkelingen maken
we onderscheid naar de behoefte van ouderen, mensen met een licht verstandelijke beperking en mensen
met een psychiatrische zorg- of begeleidingsvraag.
In deze analyse ligt de focus op de woonvraag die samenhangt met de behoefte aan zorg en ondersteuning. Om die reden hanteren we in dit rapport niet het in de zorgwereld gebruikelijke onderscheid
tussen intramurale en extramurale zorg. Dit onderscheid zegt immers primair iets over de financiering van
de zorg en steeds minder over de verschijningsvorm van het vastgoed. We zien een trend in Nederland
dat men echt intramuraal vastgoed alleen terug vindt in voorzieningen voor groepswonen (dementie) en
als cliënten bedlegerig zijn of terminaal.
Ouderen met een zware zorgvraag wonen meestal in een geclusterde woonvorm, maar het is soms ook
mogelijk in een reguliere woning intensieve zorg te ontvangen (bijvoorbeeld met een Volledig Pakket
Thuis/VPT). Andersom komt het bij ouderen voor dat mensen zonder zware zorgvraag er toch voor kiezen
in een geclusterde woonvorm te gaan wonen (bijvoorbeeld een serviceflat).
Ouderen
Voor de behoefteontwikkeling van ouderen gaan we eerst in op de woonvraag van ouderen die vanwege
hun gezondheidssituatie een beroep doen op Wet langdurige zorg (verder te noemen Wlz-zorg). Ouderen
die een beroep doen op Wlz-zorg hebben ‘levenslang en levensbreed’ ondersteuning nodig. Dit kan voor
een beperkt deel thuis, maar overwegend in een zorginstelling. Het gaat altijd om mensen die permanent
toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben. De meeste van deze mensen wonen in een
verpleeghuis. In die situatie is 24/7 zorg aanwezig. Voor de mensen die Wlz-zorg ontvangen en niet in een
verpleeghuissetting verblijven spreken we van een woonvorm met 24/7 zorg in de nabijheid. Dit zijn
meestal geclusterde woonvormen. De Wlz-doelgroep splitsen we uit naar groepen met somatische en
psychogeriatrische aandoeningen (dementie). Het woonvastgoed voor de PG-doelgroep is namelijk vaak
vrij specifiek (gesloten afdeling, gezamenlijke huiskamer, kleine studio’s). Mensen met een somatische
aandoening kunnen doorgaans makkelijker buiten een verpleeghuissetting wonen dan mensen met
dementie.
Nadere analyse van vraag en aanbod rond wonen met zorg voor ouderen die een beroep doen op Wlzzorg, inclusief afstemming op de lokale behoefteprognose, laat het volgende beeld zien van de
behoefteontwikkeling.
Tabel 3.2: behoefteontwikkeling woonvormen voor cliënten met somatische en psychogeriatrische aandoeningen

Behoefteontwikkeling
Behoefteontwikkeling
Aanbod 2017
2017 - 2025
2025 - 2035
24/7 zorg 24/7 zorg 24/7 zorg 24/7 zorg 24/7 zorg 24/7 zorg
aanwezig
nabij
aanwezig
nabij
aanwezig
nabij
Somatische aandoening
A = 59
B = 41
+ 20
+ 110
+ 90
+ 550
Psychogeriatrische aandoening
C = 141
D = 38
+ 90
+ 10
+ 170
+ 10
Totaal
200
79
+ 110
+ 120
+ 260
+ 560
A = 43 Warande De Loeriker Stee (DLS) + 16 in Haltna Huis (Zorgspectrum)
B = 25 Warande appartementen nabij DLS + 4 studio's Warande DLS + 12 aanleunappartementen Haltna Huis HHH
C = 45 Warande DLS + 96 Houtens Erf = 141
D = 25 Warande appartementen nabij DLS + 13 aanleunappartementen DLS = 38

De grootste groei zit er bij de behoefte onder cliënten met een somatische aandoening, zowel met 24/7
zorg aanwezig als 24/7 zorg in de nabijheid. Deze groei is onderdeel van de eerder aangegeven
huishoudensgroei.
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Op korte termijn, tot 2025, groeit de behoefte van mensen die een beroep doen op woonzorgaanbod
met 24/7 zorg aanwezig nog beperkt met 110 personen. Na 2025 (tot 2036) groeit de behoefte aan
deze woonzorgvormen met nog eens 260 plaatsen naar 370 plaatsen in totaal. Daar zou dan ook
ruimte voor gevonden moeten worden (in een geclusterde woonvorm met zorg aanwezig).
In totaal zijn tot 2036 680 (120 + 560) geclusterde toegankelijke woonzorgvormen gewenst met 24/7
zorg in de nabijheid. Dit betreft een deel van de geraamde behoefte aan toegankelijke woningen, al
zijn niet alle toegankelijke woningen ook geclusterd. Er is bij deze geclusterde woningen geen 24
uurszorg aanwezig, maar er is een zorgsteunpunt in de nabijheid nodig waar vanuit de zorg kan
worden geleverd. Daarbinnen zijn minimaal 20 woningen voor mensen met dementie nodig; al zullen
er meer dementerenden in een geclusterde woonvorm wonen, met Wlz-zorg in de vorm van een
Volledig of Modulair Pakket Thuis (VPT of MPT). Verwachting van de gemeente en Zorgspectrum is
daarom dat de groep dementerenden een sterkere vraag zal laten zien naar deze woonvormen.
Daarbij geldt tegelijkertijd dat hoe meer mensen een VPT of MPT geleverd kunnen krijgen, hoe
minder aanbod er nodig is voor woonzorgvormen met 24/7 zorg aanwezig.
Bij inzet op toegankelijke woningen is het aan te bevelen om daarbij rekening te houden met de
behoefte aan geclusterde woonzorgvormen. Ouderen vinden het prettig om contactmogelijkheden
met omwonenden dichtbij te hebben; voor sommigen met zorg en voor anderen met zorg nabij.

Mensen met een verstandelijke beperking [(L)VB]
In het Lekstroomonderzoek is een behoorlijke groei voorzien van de behoefte aan woonzorgvormen met
24/7 zorg aanwezig voor mensen met een verstandelijke beperking, vanuit de aanname dat ook deze
doelgroep gezonder oud wordt (en dus langer leeft). In de meeste gemeenten zien we echter een
gelijkblijvende behoefte voor deze doelgroep. In onze ramingen zetten wij de demografische
ontwikkelingen af tegen het huidige zorggebruik in de gemeente Houten. Nagenoeg overal zien wij (in
afstemming met zorgaanbieders en zorgkantoren) dat er hooguit een beperkte invloed van de vergrijzing
wordt verwacht op de woonzorgbehoefte van deze doelgroep. Dit leidt tot een groei van de behoefte in
ons ramingsmodel van een tiental woningen.
Vanuit de zorgpartners is aangegeven dat in Houten de vraag van mensen met een verstandelijke
beperking gemiddeld groter is, vanwege de aanwezige zorgorganisaties. Om recht te doen aan de lokale
behoefte en de hier genoemde overwegingen, nemen we voor plaatsen met ”24/7-zorg aanwezig”, het
gemiddelde van de (te) hoge raming uit het regio-onderzoek en de (te) lage raming op basis van landelijke
normen. Waar we de behoefte aan plaatsen met “24-7-zorg aanwezig” ten opzichte van het regionale
onderzoek naar beneden is bijgesteld, schatten we de behoefte aan “plaatsen met 24/7-zorg in nabijheid”
hoger in. Daarmee komen we uit op een totale behoeftegroei van 135 eenheden, in plaats van 175
eenheden (zoals in het Lekstroomonderzoek wordt aangegeven).
Het is desalniettemin aan te bevelen periodiek te monitoren of en in welke mate de vergrijzing van de VGdoelgroep invloed heeft op de ontwikkeling van de woonzorgbehoefte.
Tabel 3.3: behoefteontwikkeling woonvormen voor mensen met een verstandelijke beperking

Totaal

Aanbod 2017
24/7 zorg 24/7 zorg
aanwezig
nabij
188 onbekend

Behoefteontwikkeling
2017 – 2025
24/7 zorg 24/7 zorg
aanwezig
nabij
+40
+25

Behoefteontwikkeling
2025 - 2035
24/7
zorg 24/7 zorg nabij
aanwezig
+40 (t.o.v. 2025)
+30 (t.o.v. 2025)

Bron: raming op basis van demografische ontwikkeling Houten en huidige woonzorgbehoefte.

Op basis van de getallen in de Woonzorgplanner van de gemeente Houten en input van zorgaanbieders
en zorgkantoren elders in het land ramen wij een groei van 80 woningen voor woonzorgvormen met 24/7
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zorg aanwezig, bovenop de huidige 188 plaatsen en 40 extra woningen voor woonzorgvormen met 24/7
zorg in de nabijheid. Dit betreft doorgaans kleine sociale huurappartementen met een maximale
huurprijsvan rond € 400 / € 450 vanwege beperkte betaalmogelijkheden van deze groep; zij komen wel in
aanmerking voor een woning met een hogere huurprijs, maar betalen ondanks huurtoeslag toch een
hoger huurbedrag (niet het volledige bedrag wordt gesubsidieerd).
Uitstroom beschermd wonen, maatschappelijke opvang en jeugdzorg met verblijf
De komende jaren zullen in Houten jaarlijks circa 20 mensen willen/moeten uitstromen uit een beschermd
wonen instelling of instelling voor maatschappelijke opvang. Hierover zijn in Lekstroomverband
bestuurlijke afspraken gemaakt. Dit vraagt tijdige beschikbaarheid van zeer betaalbare huurwoningen
voor deze groep (tot circa € 400 / € 450, vanwege de beperkte betaalmogelijkheden van deze groep). Dit
betreft niet per se een bouwopgave, al kan dit vanuit gedifferentieerde woonvormen wel gewenst zijn.
Deze behoefte kan (ook) ingevuld worden in bestaande woningen. Liefst zijn deze woningen zelfstandig,
maar flexibiliteit in contractvorm kan handig zijn (omklappen van huur door zorginstelling naar huur door
bewoner). Dit kan in gespikkeld wonen (in combinatie met ander doelgroepen) mits er een voldoende
schaal is voor een gezonde exploitatie.
Tabel 3.4: jaarlijkse behoefte aan uitstroom uit Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Jeugdzorg

Uitstroom beschermd wonen en
maatschappelijke opvang
Aantal per jaar

Uitstroom uit jeugdzorg
20

10

Bron: Regio Lekstroom, onderzoek uitstroom Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang, inschatting gemeente Houten

De verwachting is dat de behoefte zich spreidt over de regio: of op de plek waar mensen vandaan komen,
of waar zij hun netwerk (in de beschermd wonen voorziening) hebben opgebouwd. Deze uitstroom is ook
noodzakelijk om beschermd wonen of maatschappelijke opvang beschikbaar te houden voor nieuwe
instroom die hierop is aangewezen.
Voor de doelgroep jeugd is de verwachte jaarlijkse uitstroom uit een residentiële jeugdzorgsetting
geraamd op 10 jongeren per jaar. Zij gaan richting zelfstandige woonvormen en tussenvormen zoals
kamertrainings- en magic mixconcepten. Waarbij ook gedacht kan worden aan gemengd, sociaal en
doorstromingsgericht woon-werkconcept met toezicht, eventueel via samenwonen van GGZ-cliënten,
jeugd en jongeren tegen een lage huur, in ruil voor bijvoorbeeld een actieve bijdrage aan de
gemeenschap.
Voor jeugd met een hulpverleningsverleden is soms een tussenstap nodig naar zelfstandig wonen. Een
aangesloten wooncarrière voor jongeren na hun jeugdtraject is van belang. Tot aan het regulier wonen
met ambulante begeleiding moet er op deze ladder genoeg aanbod aan tussenvormen zijn om
doorstroming te bewerkstelligen. De stap van groepswonen in de jeugdzorg naar het zelfstandig wonen
of het beschermd wonen is in veel gevallen te groot.
Concluderend: de behoefte aan zelfstandig verzorgd wonen voor ouderen en mensen met een
verstandelijke beperking groeit; maar ook de behoefte aan geclusterd wonen met zorg nabij. Voor een
deel betreft dit een geclusterde woonvorm waar nabijheid van zorg niet direct nodig is. Daar zal in het
programma rekening mee gehouden moeten worden door bouwvormen met de mogelijkheid van
ontmoeting.
• Voor ouderen zijn tot 2035 circa 680 woningen in een geclusterde zelfstandige woonvorm gewenst.
Dit is onderdeel van de geraamde woningbehoefte. Een (klein maar groeiend) deel van deze
woningen is voor mensen met dementie.
• Daarnaast is voor ouderen, zeker na 2025, meer woonaanbod nodig voor mensen die aangewezen
zijn op 24/7 aanwezige Wlz-gefinancierde zorg: dit betreft 260 plaatsen voor dementerenden en 110
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plaatsen voor mensen met een somatische aandoening. Dit vraagt ruimte voor 370 plaatsen in een
geclusterde woonvorm met zorg nabij. Dit komt bovenop de geraamde woningbehoefte.
Voor uitstroom uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang en voor mensen met een (lichte)
verstandelijke beperking zijn zeer goedkope appartementen gewenst, liefst nabij zorg. Het gaat om
circa 20 woningen die jaarlijks voor deze groepen beschikbaar moeten zijn.
Ook voor uitstroom uit jeugdzorg is aansluitend woonaanbod nodig. Dan gaat het zowel om jaarlijks
10 plekken in bijvoorbeeld een kamertrainingscentrum of groepswonen met een gemeenschappelijke
ruimte.
Vanuit de maatschappelijke opgave voor bijzondere doelgroepen is er een pleidooi voor meer
woonvormen met een combinatie van bewoners die kunnen worden gekenschetst als dragers en
vragers. Ook liggen er kansen door aanbod van verschillende zorgaanbieders (voor verschillende
zorgdoelgroepen) te bundelen ten behoeve van schaalvoordelen en daarmee kansen te creëren voor
spreiding van aanbod over de verschillende delen van Houten.

Woningbehoefte en leefstijlen
Het is niet zo dat een bepaalde woonbehoefte alleen komt van één specifieke leefstijl. Mensen met een
traditionele waardeoriëntatie kiezen net als mensen met een meer (post)moderne waardeoriëntatie voor
appartementen. Wel zijn omgevingskenmerken en verschijningsvorm verschillend. Gechargeerd gesteld:
van meer traditioneel, met gelijkgestemden, minder stedelijk en dynamisch bij een traditionele
waardeoriëntatie naar meer variatie in architectuur en bewoning, stedelijker en met meer
uitgaansvoorzieningen om de hoek bij (post)moderne oriëntatie.
De afgelopen jaren trok Houten in ongeveer gelijke mate zowel mensen met een meer traditionele
waardeoriëntatie, als met een (post)moderne waardeoriëntatie. Als we kijken naar de waardeoriëntatie
in Houten zien we bij de eerdere generaties in Houten een meer traditionele waardeoriëntatie. Zij bepalen
ook in belangrijke mate de appartementenvraag op korte termijn. Huidige nieuwkomers (in Houten-Zuid)
hebben vaak een meer (post)moderne waardeoriëntatie. Dit vertaalt zich op termijn ook terug in een
vraag naar andere appartementenwoonmilieus (voor hun kinderen of als zij zelf verhuizen naar een
comfortabele woning.
Tabel 3.5: gewenste omgevingskenmerken per leefstijl

Voorkeuren traditionele waardeoriëntatie
•
Rust, ruimte
•
Veiligheid
•
Dorps/groenstedelijk
•
Traditionele uitstraling
•
Met gelijkgestemden
•
Meer koop dan huur

Voorkeuren (post)moderne waardeoriëntatie
•
Gericht op beleven
•
Ervaring boven bezit
•
Diversiteit
•
Stedelijk
•
Individualistischer
•
Immateriële waarden

Bron: Motivaction, BSR.

Concluderend: in grote lijnen zien we de volgende verdeling van de lokale woningbehoefte naar
woonmilieus:
Tabel 3.6: verdeling lokale woningbehoefte naar woonvormen en leefstijlen (2019 - 2040)

Grondgebonden milieu
Appartementen milieu

Traditionele waardeoriëntatie
Nihil
3.100

(Post)moderne waardeoriëntatie
800
400

Bron: verhuisgegevens CBS-microdata in combinatie met BSR-model leefstijlen, bewerking Companen.
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Scenario’s: meer bouwen dan het nul-scenario
Wij hebben naast de voorgaande analyse van de lokale vraag (nul-scenario met 4.300 woningen) een
tweetal scenario’s uitgewerkt die uitgaan van extra vestiging van nieuwkomers van buiten de gemeente
Houten: plus een aanname van ruim 3.000 woningen extra ten opzichte van het nul-scenario. De
scenario’s zijn bedoeld om bij extra groei de hoeken van het speelveld te verkennen.
• Het eerste scenario heeft als uitgangspunt dat Houten haar kwaliteiten voor mensen met een
traditioneel waardepatroon volop bedient.
• Het tweede scenario heeft als uitgangspunt dat Houten de mogelijkheden voor het bedienen van
(post)moderne leefstijlen volop benut.
Op basis van vergelijking met het woningmarktonderzoek dat begin 2019 is uitgevoerd voor de regio U16
kunnen we een inschatting maken van de extra vraag die Houten hiermee moet aanboren ten opzichte
van de huidige vestiging. Hierbij kijken we enerzijds (in scenario 1) naar het profiel van vestigers in
nabijgelegen gemeenten die meer huishoudens met een ‘traditionele waardeoriëntatie’ aantrekken, zoals
Nieuwegein en IJsselstein. Anderzijds kijken we in het tweede scenario naar het vestigingsprofiel in
gemeenten waar meer mensen met een (post)moderne leefstijl gaan wonen, zoals Bunnik en Zeist. De
afgelopen jaren heeft Houten beiden groepen weten te trekken (met name in Houten-Zuid ook mensen
met een postmoderne waardeoriëntatie).
De verschillende (vestigings)profielen zijn weergegeven in de volgende tabel:
Tabel 3.7: scenario’s extra woningbouw voor regionale opgave

Huur eengezins
Huur appartement
Koop rij
Koop 2-1 kap
Koop vrijstaand
Koop appartement

Scenario 1: programma traditionele
waardeoriëntatie
Aandeel
Aantal
13%
400
13%
400
39%
1.150
7%
200
8%
250
20%
600

Scenario 2: programma (post)
moderne waardeoriëntatie
Aandeel
Aantal
25%
750
20%
600
30%
900
0%
0
5%
150
20%
600

Bron: nadere analyse op regionaal woningmarktonderzoek U16 (2019).

•

•

Bij scenario 1, gericht op de trendmatige vestiging, zien we vooral een vraag naar meer
grondgebonden koopwoningen in verschillende vormen. Deze groep vragers trekt Houten vooral uit
de gemeenten Utrecht, IJsselstein en Nieuwegein. Om 3.000 woningen aan deze vestigers te
verhuren/verkopen is extra vestiging ten opzichte van de trendmatige vestiging in Houten nodig. Deze
vestiging van mensen met een traditionele waardeoriëntatie moet daartoe 30% hoger zijn dan de
trendmatige beweging van deze groep in de afgelopen jaren.
Bij scenario 2, gericht op het trekken van nu nog ondervertegenwoordigde (post)moderne leefstijlen,
zien we een relatief grotere vraag naar meer huurwoningen (in belangrijke mate ook vrije sector
huur). Deze groep vragers trekt Houten vooral uit de gemeenten Utrecht, Bunnik en Zeist. Deze
vestiging van mensen met een (post)moderne waardeoriëntatie moet daartoe 30% hoger zijn dan de
trendmatige beweging van deze groep in de afgelopen jaren (richting met name Houten-Zuid).

Concluderend: in beide scenario’s is in gelijke mate extra vestiging nodig van de betreffende leefstijlen
ten opzichte van de afgelopen periode. Beide scenario’s zijn vanuit de marktvraag even kansrijk. Wel is
het zo dat Houten op dit moment naar imago meer aansluit bij het eerste scenario. Dit betekent dat het
tweede scenario wel extra inzet vraagt op profilering en verandering van woonmilieus in Houten; met als
risico dat dit soms conflicteert met de wensen van de huidige bevolking (rust en veiligheid, versus
dynamiek en beleving).
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4 Zoekgebieden ruimtelijke koers
In het kader van de Ruimtelijke Koers is een aantal ruimtelijke modellen uitgewerkt. Daarin worden
verschillende zoekgebieden onderscheiden die invulling kunnen geven aan de woningbehoefte. Deze
zoekgebieden toetsen we aan de woningbehoefte uit Houten; in eerste instantie vanuit het nul-scenario,
in tweede instantie vanuit de kansen om met deze zoekgebieden invulling te geven aan de geconstateerde
regionale behoefte in scenario 1 (vestiging traditionele waardeoriëntatie) en scenario 2 (vestiging (post)
moderne waardeoriëntatie).
Per zoekgebied schetsen we in verschillende uitwerkingen van dichtheden de kansen om op specifieke
woonwensen in te spelen. Daarbij gaat het om richtingen. Om als bouwsteen voor afwegingen te kunnen
bieden is dit vrij absoluut weergegeven. In de praktijk lopen woonvoorkeuren meer in elkaar over.
Figuur 4.1: kansrijke woonmilieus/leefstijlen per zoekgebied

Verdeling lokale woningbehoefte naar woonvormen en leefstijlen 2019 - 2040 (zie ook tabel 3.5)
(+800)
Traditionele oriëntatie, accent grondgebonden (+0)
Traditionele oriëntatie, accent appartement

(post)modern oriëntatie accent grondgebonden

(+400) (post) moderne oriëntatie accent appartement
(+3.100)

Bron: Ruimtelijke Modellen gemeente Houten, kansrijke leefstijlen indicatie Companen.

Bij een traditionele waardeoriëntatie passen woonmilieus in lagere (minder stedelijke) dichtheden. Bij
moderne waardeoriëntatie komen ook stedelijkere dichtheden in beeld. Woongebieden die kansrijk zijn
voor meerdere potentiële vragersgroepen (meerdere rondjes) bieden flexibiliteit om in te spelen op de
lokale vraag. In het centrum zou je in ook in (wat) hogere dichtheden de lokale meer traditioneel
georiënteerde vraag kunnen bedienen; in belangrijke mate vanwege de voorzieningenfunctie van dit
gebied. Een groenstedelijke setting sluit echter beter aan bij hun woonwens dan een meer grootstedelijke
setting. Bij een zoekgebied als Doornkade zien we door de nabijheid van Utrecht vooral een kans voor het
bedienen van een (post)moderne leefstijl. Bij Houten-Oost zien we mogelijkheden voor zowel traditioneel
als (post)modern georiënteerde leefstijlen; in beperkte mate door een appartementen woonmilieu.

321.112/G | Woningbehoefteonderzoek ruimtelijke koers

18

4.1 Kansen ontwikkelingen per zoekgebied
Per locatie geven we enkele overwegingen vanuit de woningmarkt:

Centrum Houten
Programma en leefstijlen

Bij lagere dichtheden (tot 60 woningen per hectare) kansrijk voor lokale
woningzoekenden, passend bij het huidige profiel van Houten. Zowel voor jongeren
die het huis verlaten als voor kleine huishoudens, waaronder ouderen die
doorstromen. Variatie sociale en vrije sector huur en koopappartementen.
Bij hogere dichtheden (vanaf 60 woningen per hectare) ook extra mogelijkheden voor
(post)moderne leefstijlen. Dat vraagt een grotere variatie aan woonconcepten. In dat
geval zal het voorzieningenaanbod in het centrum ook meer passend moeten zijn bij
deze leefstijlen, waarbij minder inzet op functionaliteit (winkelen) en meer op
beleving en vermaak een belangrijke richting is. De inzet op meer variatie en meer
beleving in het centrum vraagt transformaties naar meer uitgaan en beleving. Dit kan
in het bestaande gebouwde gebied alleen in geleidelijkheid. Dit is dan ook een
richting die veel tijd en inzet vergt en daardoor pas op termijn tot herkenning leidt
bij de doelgroep.
Risico is bovendien dat deze profilering van Houten op gespannen voet staat met de
lokale vraag die meer uitgaat van rust en functionaliteit.
Kansrijke segmenten voor invulling, waarbij de vinkjes aangeven hoe je optimaal in
dit scenario de lokale behoefte kunt bedienen.
Dichtheid
won/ha
Trad. ggb
Trad. app
Modern ggb
Modern app

60

√√

Dichtheid
won/ha

90

Dichtheid
won/ha

√√

√

√

√√√

120

Profilering van Houten

Het centrumgebied is belangrijk voor de profilering van Houten. Veranderingen in
het centrum hebben een brede uitstraling op de hele gebouwde omgeving. Dit biedt
kansen Houten bekend te maken bij nieuwe leefstijlen. Dit vergt tijd en staat mogelijk
op gespannen voet met de wensen van de huidige Houtense bevolking.

Woningmarkt- en
doorstroomeffecten

Inzet voor de lokale vraag kan in belangrijke mate bijdrage aan de doorstroming en
daarmee betere match van vraag en aanbod.

Sociaal maatschappelijke
effecten richting 2040

Het centrumgebied heeft potentieel een functie als huiskamer/ontmoetingsplek van
de kern. Een ontwikkeling die gericht is op een stedelijker dynamiek kan deze functie
onder druk zetten.

Kansen voor bestaande
woningvoorraad

Nieuwbouw voor de Houtense doorstroomvraag in het centrum leidt tot
doorstroming uit de kern; en daarmee tot mutaties. Het moment van mutatie is ook
het moment van investeren in de woningen; inclusief verduurzaming. Een
programma gericht op de lokale vraag draagt het meest bij aan de verduurzaming
van de Houtense woningvoorraad.

Traditionele oriëntatie
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Molenzoom
Programma en leefstijlen

Bij lagere dichtheden (tot 60 woningen per hectare) kansrijk voor lokale
woningzoekenden, passend bij het huidige profiel van Houten. Enerzijds voor
jongeren die het huis verlaten en anderzijds voor kleine huishoudens, waaronder
ouderen die doorstromen. Variatie van sociale huur, vrije sector huur en koop
appartementen. Vooral de zoekgebieden richting het centrum zijn kansrijk
vanwege de nabijheid van voorzieningen.
Bij hogere dichtheden (vanaf 60 woningen per hectare) mogelijkheden voor
(post)moderne leefstijlen. Dat vraagt een grotere variatie aan woonconcepten,
waarbij er extra aandacht moet zijn aan een omgeving passend bij deze
leefstijlen, gericht op beleving en vermaak. Bij ontwikkelingen in Molenzoom kan
dit meer abrupt dan in het centrum. Het is immers geen transformatie van
woonmilieus, maar het creëren van een nieuw woonmilieu. Ook kan dit
woonmilieu in dit zoekgebied meer los van het bestaande profiel van Houten
ontwikkeld worden.
Kansrijke segmenten voor invulling, waarbij de vinkjes aangeven hoe je optimaal
in dit scenario de lokale behoefte kunt bedienen.
Dichtheid
won/ha
Trad. ggb
Trad. app
Modern ggb
Modern app

√√√

60

Dichtheid
won/ha

90

Dichtheid 120
won/ha

√√√
√√

√√√√

Profilering van Houten

De ontwikkeling van Molenzoom biedt kansen om een uniek nieuw woonmilieu
neer te zetten zonder het oorspronkelijke (gewaardeerde) woonmilieu van
Houten aan te tasten. Daardoor zal deze ontwikkeling ook minder betekenis
hebben voor de profilering van Houten dan een ontwikkeling in het centrum.
Voor de lokale vraag biedt met name de centrumzijde van Molenzoom kansen
om in te spelen op de lokale behoefte. In dat geval verandert dit weinig aan de
profilering van Houten.

Woningmarkt- en
doorstroomeffecten

Inzet voor de lokale vraag kan in belangrijke mate bijdrage aan de doorstroming
en daarmee betere match van vraag en aanbod.

Sociaal maatschappelijke
effecten richting 2040

Molenzoom heeft nauwelijks een functie voor ontmoeting en wonen met zorg, al
zijn er nu wel met Molen20 de nodige ontwikkelingen. Met name de
centrumzijde biedt kansen voor mensen die nabij voorzieningen willen wonen; in
het bijzonder ook de behoefte aan woonzorgconcepten. Daarmee kan vooral ook
de vergrijzende vraag uit omliggende wijken worden aangesproken.

Kansen
voor
woningvoorraad

Nieuwbouw voor de Houtense doorstroomvraag in Molenzoom leidt tot
doorstroming uit de kern; en daarmee tot mutaties. Het moment van mutatie is
ook het moment van investeren in de woningen; inclusief verduurzaming. Een
programma gericht op de lokale vraag draagt het meest bij aan de verduurzaming
van de Houtense woningvoorraad.

bestaande

Traditionele oriëntatie
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De Koppeling
Programma en leefstijlen

Dit zoekgebied ligt tussen verschillende gebieden in. Daarmee biedt dit
zoekgebied ook mogelijkheden voor veel verschillende leefstijlen/woonmilieus.
De afstand tot het centrum en de voorzieningen is echter relatief groot.
In lage dichtheden (tot 30 woningen per hectare) is er vooral een kans voor het
realiseren van een grondgebonden woonmilieu voor verschillende leefstijlen. In
hogere dichtheden (vanaf 60 woningen per hectare) zijn er mogelijkheden voor
een meer appartementenmilieu, ook voor verschillende leefstijlen. Bij een
gemiddelde dichtheid ligt een appartementenmilieu voor een (post)moderne
leefstijl minder voor de hand vanwege het weinig onderscheidende vermogen
van een dergelijk woonmilieu voor deze leefstijl.
Bij een nieuw station bij De Koppeling ontstaan nieuwe kansen voor een
woonmilieu dat ook, of misschien wel juist, (post)moderne leefstijlen aanspreekt.
Kansrijke segmenten voor invulling, waarbij de vinkjes aangeven hoe je optimaal
in dit scenario de lokale behoefte kunt bedienen.
Dichtheid
won/ha
Trad. ggb
Trad. app
Modern ggb
Modern app

√√

30

Dichtheid
won/ha

60

Dichtheid
won/ha

90

√√
√
√

Profilering van Houten

De ontwikkeling van De Koppeling past waarschijnlijk goed in de herkenbare
woonmilieus van Houten. Daarmee biedt het geen specifieke kansen voor
profilering van nieuwe leefstijlen, tenzij hier een OV-knooppunt kan worden
gerealiseerd waardoor een nieuw knooppunt in Houten ontstaat. De
ontwikkeling kent vanuit de lokale woningvraag geen risico.

Woningmarkt- en
doorstroomeffecten

Inzet voor de lokale vraag kan in belangrijke mate bijdrage aan de doorstroming
en daarmee betere match van vraag en aanbod.

Sociaal maatschappelijke
effecten richting 2040

De Koppeling kan een nieuw woonmilieu bieden voor de leefstijlen met een meer
traditionele waardeoriëntatie en met een (post)moderne waardeoriëntatie.
Daarmee ontstaan ook kansen voor nieuwe (gemengde) collectieve woonvormen
waarmee ontmoeting bevorderd kan worden.
Keerzijde is wel de afstand tot centrumvoorzieningen. Die is in De Koppeling
relatief groot.

Kansen voor bestaande
woningvoorraad

Nieuwbouw voor de Houtense doorstroomvraag in De Koppeling leidt tot
doorstroming uit verschillende delen van Houten, ook de nieuwere delen waar
een minder grote verduurzamings- en vernieuwingsopgave ligt. Daarmee is
nieuwbouw in dit zoekgebied iets minder kansrijk voor vernieuwing in de
bestaande voorraad. Zeker als meer voor de vraag van buiten Houten wordt
toegevoegd.

Traditionele oriëntatie
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Doornkade
Programma en leefstijlen

Dit zoekgebied ligt tussen Utrecht en Houten. Door de ligging in de meer
stedelijke zone is dit zoekgebied meer passend voor de (post)moderne leefstijlen
dan voor leefstijlen met een traditioneel waardepatroon. Dat geldt in het
bijzonder voor mensen gericht op appartementen.
Voor mensen met een (post)moderne leefstijl zijn appartementen in dit
potentieel goed bereikbare zoekgebied (met OV, snelfiets, auto) juist wel heel
goed. Dan gaat het om de mobiele stedelijke leefstijlgroepen.
In lage dichtheden is er vooral een kans voor het realiseren van een
grondgebonden woonmilieu voor verschillende leefstijlen. In hogere dichtheden
zijn er mogelijkheden voor een appartementenmilieu voor (post)moderne
leefstijlen.
Kansrijke segmenten voor invulling, waarbij de vinkjes aangeven hoe je optimaal
in dit scenario de lokale behoefte kunt bedienen.

Trad. ggb
Trad. app
Modern ggb
Modern app

Dichtheid
won/ha
√
√√

30

Dichtheid
won/ha
√
√√
√√

60

Dichtheid
won/ha

90

√√
√√√

Profilering van Houten

De ontwikkeling van Doornkade biedt kansen voor een goed ontsloten nieuw
woonmilieu. Dit zal beperkt aanhaken bij het huidige woonmilieu van Houten
(contrasterend met aangrenzende wijken?). De kans bestaat dat het meer wordt
gezien als buitenwijk van Utrecht dan van Houten.

Woningmarkt- en
doorstroomeffecten

Inzet voor de lokale vraag is heel beperkt. Daardoor is er ook weinig doorstroming
voorzien.

Sociaal maatschappelijke
effecten richting 2040

Voor de lokale vraag is dit zoekgebied potentieel van beperkte betekenis. Het is
dan ook niet logisch om hier een lokale woonzorgvraag in belangrijke mate op te
vangen. Ontmoeting, herkenning en burenhulp zijn in deze constellatie als
kritisch te bestempelen.

Kansen voor bestaande
woningvoorraad

Doorstroming zal beperkt plaatsvinden. Hierdoor zullen mensen langer in hun
woning blijven wonen. Dit wetende kan het zijn dat een groep kiest voor het toch
maar aanpassen van de huidige woning. Dit zal echter van beperkte betekenis
zijn.

Traditionele oriëntatie
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Houten-Oost
Programma en leefstijlen

Dit zoekgebied lijkt zich vooral te lenen voor een ontwikkeling die duidelijk in het
verlengde ligt van de ontwikkelingen die Houten de afgelopen decennia heeft
gekenmerkt; zij het in een modernere jas.
Dit zoekgebied raakt duidelijk de huidige bebouwing. Daarmee liggen er kansen om
zeker tegen de kern aan een woonmilieu met appartementen te realiseren.
Kansrijke segmenten voor invulling, waarbij de vinkjes aangeven hoe je optimaal in
dit scenario de lokale behoefte kunt bedienen.

Trad. ggb
Trad. app
Modern ggb
Modern app

Dichtheid
won/ha
√
√√√

30

Dichtheid
won/ha
√
√ √√ √
√√√

60

Dichtheid
won/ha

90

√ √√ √
√√√

Profilering van Houten

De ontwikkeling van Houten-Oost sluit aan bij de huidige profilering van Houten.

Woningmarkt- en
doorstroomeffecten

Zeker bij een programma met dichtheden van 60 woningen per hectare liggen er veel
kansen voor doorstroming: enerzijds voor mensen die wooncarrière willen maken
naar een andere grondgebonden woning. Anderzijds voor mensen die willen
verhuizen naar een comfortabeler woning (kleine huishoudens en empty-nesters).

Sociaal maatschappelijke
effecten richting 2040

De schaal van de voorziene ontwikkeling biedt mogelijkheden om op wijkniveau
ontmoeting te organiseren en ook diensten en voorzieningen aan te bieden. Zeker
ook omdat in deze ontwikkeling goed wordt ingespeeld op de lokale vraag en
aansluiting kan worden gezocht met naastgelegen wijken.

Kansen voor bestaande
woningvoorraad

Nieuwbouw voor de Houtense doorstroomvraag in Houten-Oost leidt tot
doorstroming uit de kern; en daarmee tot mutaties. Het moment van mutatie is ook
het moment van investeren in de woningen; inclusief verduurzaming. Een
programma gericht op de lokale vraag draagt het meest bij aan de verduurzaming
van de Houtense woningvoorraad.

Traditionele oriëntatie
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4.2 Vergelijking met de ruimtelijke modellen
Op basis van de taxatie van verschillende zoekgebieden kunnen we bij de ruimtelijke modellen die in het
traject van de Ruimtelijke Koers zijn uitgewerkt enkele kansen en risico’s plaatsen:

Model 1 :
compacte stad

Model 2: ketting
van knopen

Model 3:
herdefinitie
oostrand

Model 4:
ontwikkeling
noordzijde

Kansen
• Profilering Houten
• Op Molenzoom kans voor snelle
ontwikkeling, in Centrum voor
beeldvorming
• Sluit aan bij een herkenbare regionale
vraag
• Doorstroming door ontwikkelingen in
centrum, De Koppeling en Houten-Oost
• Sluit grotendeels aan bij lokale vraag
• Kansen voor ontmoeting wonen en zorg
• Kansen voor vernieuwing bestaande
voorraad
• Enige doorstroming door ontwikkelingen
in centrum, De Koppeling en Houten-Oost
• Kansen voor ontmoeting wonen en zorg
op verschillende zoekgebieden: in Oost
met voldoende schaal voor
vernieuwende ontwikkelingen
• Kansen voor vernieuwing bestaande
voorraad

Risico’s
• Weinig doorstroming in de stad
• Weinig vernieuwing bestaande voorraad
• Veel instroom nieuwe leefstijlen nodig
• Minder ontmoetingsmogelijkheden voor
bestaande bewoners

• Kansen voor realisatie nieuwe
woonmilieus op Doornkade
• Kansen voor profilering met woonmilieus
in Centrum en Doornkade
• Molenzoom naar dichtheid aansluitend
bij woonmilieu in omliggende wijken
ontwikkelen, doorstroming in HoutenNoord
• In Houten-Noord enige kansen voor
vernieuwing vastgoedportefeuille Viveste

• Lokale vraag wordt beperkt bediend
• Doorstroming stagneert, beperkte kansen
voor vernieuwing
• Sociale opgave moet in bestaande wijken
opgelost worden, weinig passende
woonmilieus om dit te bedienen
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• Weinig profiel voor nieuwe
leefstijlgroepen
• Regionale opgave beperkt bediend
• Ontwikkeling Doornkade staat naar
woonmilieu los van Houten (Utrechtse
wijk)
• Te weinig aanbod voor starters en kleine
huishoudens. Meer van hetzelfde
• Geen profiel voor nieuwe leefstijlgroepen
• Veel aanbod voor vraag met traditionele
waardeoriëntatie die Houten weet aan te
trekken. Onzeker of die vraag in de regio
naar de toekomst in voldoende mate
aanwezig is.

24

4.3 Bouwsteen afweging woningbouw
Om vanuit woningmarktperspectief een bouwsteen te bieden voor het programma van Houten de
komende jaren (tot 2040) geven we een advies over mogelijke ontwikkelrichtingen. Dit advies betreft dus
enkel de woningbehoefte en de financiële mogelijkheden van de woonconsument. Daarbij is geen
rekening gehouden met de financiële haalbaarheid van plannen, effecten op mobiliteit of de ruimtelijke
wenselijkheid (andere bouwstenen voor de Ruimtelijke Koers). De samenhangende afweging van deze
aspecten kan leiden tot een ander (integraal) optimaal programma.
Gelet op de analyses en beoordeling van zoekgebieden en de ruimtelijke modellen, doen wij het volgende
advies van het gewenste ruimtelijke programma op basis van een taxatie van de woningmarkt (redelijk
sectoraal). Daarbij komen we tot de volgende invulling:
• Uitgangspunt 1: we spelen maximaal in op de lokale vraag.
• Uitgangspunt 2: het programma moet doorstroming uit bestaande voorraad in Houten stimuleren,
mede ten behoeve van verbeteringen in de bestaande woningvoorraad in Houten (bij doorstroming
uit de regio doen zich overigens dezelfde kansen voor elders in de regio).
• Uitgangspunt 3: kansen voor wonen met zorg en ontmoeting moeten optimaal zijn.
• Uitgangspunt 4 (secundair): we benutten kansen voor het realiseren van vernieuwende woonmilieus.
Deze uitgangspunten krijgen een vertaling in het volgende indicatieve programma:
Tabel 4.2: indicatief programma naar financieringscategorie op basis van lokale woningbehoefte (rekening houdend met substitutieeffecten vanuit beschikbaar komend aanbod bij doorstroming)

Sociale huurappartementen (toegankelijk ivm woonzorgbehoefte)
Middenhuurappartementen (vrije sector)
Grondgebonden koopwoningen tot € 350.000
Grondgebonden koopwoningen vanaf € 450.000*
Koopappartementen tot € 250.000
Koopappartementen vanaf € 250.000
Wonen en zorg (24/7-zorg aanwezig)
Totaal (excl. wonen en zorg)
* hier gaat het om een luxer segment, niet zijnde rijwoningen.
betaalbaarder woningen. Boven € 350.000 is er voldoende
woningvoorraad.
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2019 – 2030
2030 – 2040
1.100
0
350
50
500
500
100
50
900
350
350
50
250
120 (tot 2035)
3.300
1.000
Bij rijwoningen moet het accent liggen bij
aanbod aan rijwoningen in de bestaande
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Figuur 4.2: uitwerking optimaal ruimtelijk model woningbouw voor lokale behoefte

600
240
1040
160
800
+0
800 +
660

Deze 800 kunnen zowel in
Doorkade als in Houten-Oost,
daarbij zijn op beide locaties
kansen voor de regionale vraag/
(post)moderne leefstijl

(+800) (post)modern oriëntatie accent grondgebonden *
Traditionele oriëntatie, accent grondgebonden (+0)
(+400) (post) moderne oriëntatie accent appartement
Traditionele oriëntatie, accent appartement * (+3.100)

Bij de invulling van het programma adviseren we tot 2030 als richting voor de lokale behoefte aan te
houden:
• 75% gestapeld of gelijkvloers.
• Tot 2030 minimaal 30% sociale huur inclusief wonen met zorg (eventueel op termijn te verminderen
als vraag bediend is) en minimaal 10% vrije sector huur tot € 1.000.
• Voorrang voor plannen met woningen tot € 250.000/€ 350.000.
• Tot 2030 circa 250 plaatsen voor mensen met een zorgindicatie vanuit de Wlz, bijvoorbeeld in de
vorm van een setting met 24/7-zorg aanwezig.
Samenhang met de bestaande voorraad en doorstroming
In het voorgaande programma is nog geen extra toevoeging in sociale huur opgenomen, gericht op het
verbeteren van de aansluiting van het aanbod op de kwalitatieve vraag. Dan gaat het in de sociale huur
vooral om meer kleinere en betaalbare woningen, ten koste van traditionele gezinswoningen. Dit kan
noodzaken tot een extra compenserende woningbouwopgave in het sociale segment.
Waar in het programma wel rekening mee is gehouden, is met het vrijkomend aanbod in de bestaande
woningvoorraad. Het advies draagt bij aan doorstroming naar meer toegankelijke woningen, en daarmee
het vrijkomen van de grondgebonden gezinswoningen. Zo kan deels worden voorzien in de vraag van
jonge (startende) huishoudens en gezinnen met kinderen.
Indicaties voor na 2030
Na 2030 zijn de richtingen meer indicatief: het zwaartepunt zou meer op grondgebonden woningen
moeten liggen (45% appartementen, 55% grondgebonden). De opgave in de sociale huur en middenhuur
lijkt dan beperkt tot 5% van de behoefte. In de koopsector blijft voorrang voor plannen met woningen tot
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€ 250.000 / € 350.000 gewenst. Het aantal plaatsen voor mensen met een Wlz-indicatie zou ook na 2030
nog moeten groeien, met minimaal 120 plaatsen.
Indicaties kansen vanuit regionale opgave
Voor de regionale opgave liggen er op vrijwel alle locaties kansen, waarbij juist ontwikkelingen in lagere
dichtheden doorgaans meer zullen aansluiten bij huishoudens met een meer traditioneel waardepatroon.
Daarvoor is bijvoorbeeld een ontwikkeling als Houten-Oost kansrijk. Voor huishoudens met een meer
postmodern waardepatroon liggen er juist kansen in ontwikkelingen met hogere dichtheden (Centrum /
Molenzoom) of met specifieke concepten (Houten-Oost / Doornkade e.o.).
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Woningbehoefteonderzoek
Ruimtelijke Koers
Houten
9 oktober 2019

Inhoud
• Aanleiding en vraagstelling
• Per vraag (hoofdstuksgewijs) beantwoording
- Eerst algemene conclusies
- Daarna cijfermatige onderbouwingen

2

Aanleiding
De gemeente Houten werkt in 2019/2020 aan de Ruimtelijke Koers
Houten. Met deze Koers geeft zij richting aan de gewenste
ontwikkeling van de kernen in de gemeente, naast Houten ook ’t Goy,
Schalkwijk en Tull en ’t Waal. Voor de onderbouwing van de Koers wil
de gemeente Houten ondermeer een woningbehoefteonderzoek laten
uitvoeren. Deze verkenning geeft primair aan welke woonvormen op
welke plekken gewenst zijn en wat de ontwikkelingen in de bestaande
voorraad betekenen voor de nieuwbouwopgave. Daarnaast geeft het
aan waar opgaven liggen met betrekking tot wonen en zorg. Daarmee
moeten bouwstenen ontstaan voor een kwantitatieve en kwalitatieve
invulling van de woningbouwopgave tot 2040.
3

Vraagstelling (algemeen)
• Welke woningen zijn nodig op welke plekken in de gemeente
Houten om in de lokale en regionale woningbehoefte (en
woonzorgbehoefte) te voorzien en voor welke woonvormen
biedt Houten potentieel aantrekkelijke woonmilieus?
• Wat zijn de effecten van toevoegingen op de bestaande
woningvoorraad, de doorstroming op de woningmarkt en de
positionering en profilering van Houten in de regio?

4

Vraagstelling verdieping
•
•

•
•
•
•

•

Een beschrijving van de huidige woningmarkt in Houten (nulsituatie) naar woningvoorraad, demografie, huur- en verkoopscores.
Een nadere analyse van de prognoses die gelden voor de gemeente Houten. Hierbij moet scherper in beeld komen welke vraag in
Houten te verwachten is (de indruk bestaat namelijk dat de huidige prognoses te veel uitgaan van een plancapaciteit en te weinig van
de aanwezige potentie voor woningbouw). Daarbij moet de analyse verder gaan dan enkel een vaststelling van de lokale behoefte, of
de afzetmogelijkheden van de bestaande plancapaciteit. Het gaat om de potentiële marktopnamecapaciteit van Houten voor
verschillende doelgroepen.
Een uitwerking van de meest optimale woningvoorraad voor Houten, vanuit de huidige bevolking en vanuit de ontwikkeling van
doelgroepen de komende jaren (en de veranderopgave als we deze optimale voorraad afzetten tegen de huidige situatie, voor nu en in
de toekomst).
Een beeld van de mogelijkheden van de mate waarin Houten in staat is om de regionale woningbehoefte te bedienen, met een
inschatting van mogelijkheden hiervoor vanuit het profiel (gezicht) van Houten. Daarbij wilt u een duiding wat een keuze voor
woningbouw in Houten betekent voor de opgaven in de regio; per scenario (zie volgende punt) wilt u dit regio-effect in beeld hebben.
Zicht op de mate waarin zoekgebieden van de Ruimtelijke Koers aansluiten bij de vragen van doelgroepen in Houten en de regio.
Op basis van het voorgaande een aantal scenario’s, waarbij per scenario een heldere keuze wordt neergezet, met per keuze de effecten
zijn op de ontwikkeling van Houten, de bestaande woningvoorraad en de regionale positionering (welk deel weet je te binden naar
leefstijlen, wat doet dat met andere delen van de regio). Deze scenario’s helpen de politieke discussie over de gewenste ruimtelijke
ontwikkeling van Houten.
Aan de hand van het voorgaande een advies over de woningprogrammering voor Houten (kwantitatief en kwalitatief). Onderdeel van
die programmering is in het bijzonder een advies over de opgave met betrekking tot wonen en zorg (hoe geef je hier invulling aan, hoe
past de vastgoedopgave rond wonen en zorg binnen de Ruimtelijke Koers) en een advies met betrekking tot de veranderopgave in de
sociale huursector.
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Opzet presentatie uitkomsten
De afgelopen maanden hebben we op basis van bureaustudie een beeld gecreëerd van de Houtense en regionale
woningmarkt. Daarbij zijn de (detail)vragen in de startnotitie van de gemeente het vertrekpunt geweest.
Wij hebben ons gebaseerd op gegevens vanuit het regionale U16-onderzoek en daarop de nodige lokale
verdiepingen aangebracht, mede door meer lokale informatie van gemeente en Viveste.
Daarnaast hebben we verdiepend gekeken naar Primos- en PBL-/CBS-prognoses. Welke aannames zitten hier
achter? Ook hebben we bestaande leefstijlonderzoeken (BSR, Motivaction) voor Houten verbonden met het
regionale onderzoek.
Bij het U16-onderzoek was WoON2018 nog niet beschikbaar. Op onderdelen hebben we dit gebruikt om
uitkomsten nader te duiden (gegevens zijn alleen op regionaal niveau beschikbaar en bruikbaar, maar geven wel
referenties). Op basis daarvan kunnen we een onderbouwde inschatting maken van te verwachten toekomstige
ontwikkelingen in de gemeente Houten. In hoofdzaak doen we dit op gemeenteniveau, op onderdelen met een
uitwerking naar de kernen.
We hebben gegevens zo actueel mogelijk weergegeven. Daarbij kan het zijn dat op verschillende schaalniveaus en bij
verschillende onderwerpen de tijdshorizon iets verschilt. Zo weten we voor de sociale huur ook verhuurresultaten voor de
1e helft van 2019, terwijl verkoopcijfers tot eind 2018 lopen. Ook op het niveau van Houten hebben we vaak recentere
gegevens, dan voor de regiogemeenten.

De hoofdstukindeling die we volgen, volgt de vraagstelling van de gemeente in haar startnotitie.
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HOOFDSTUK 1
HUIDIGE SITUATIE HOUTEN (HEDEN,
VERLEDEN EN HISTORISCHE ONTWIKKELING)
Toelichting: geef inzicht in het heden, verleden en de
historische ontwikkeling van relevante kenmerken van
de Houtense woningvoorraad en bevolking.
- Wat is de woningvoorraad (kwantiteit en
kwaliteit) (2019)?
- Wat is de demografie (2019)?
- Wat is de huishoudenssamenstelling (inclusief
relevante kenmerken zoals type, inkomen en
leefstijlen) (2019)?
- Wat is het verhuisgedrag (zoals vestiging,
vertrek, saldo op basis van relevante kenmerken
zoals huishoudenstype)?
- Wat is de huidige woningmarkt (koop & huur)?
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Wat is de woningvoorraad?
•
•

•
•
•

In Houten staan per 1 januari 2019 20.271 woningen. Kenmerkend voor de woningvoorraad van Houten is enerzijds het aandeel
koopwoningen (2/3 deel, terwijl in de regio dat 56% is) en anderzijds vooral het grote aantal rij/hoekwoningen (met name in de
koopsector).
Deze rij/hoekwoningen in de koopsector hebben vaak een behoorlijk prijsniveau. Slechts 10% van de koopwoningen heeft een WOZwaarde onder € 250.000. 50% heeft een prijs tussen € 250.000 en € 350.000. 40% is zelfs duurder dan € 350.000. Boven € 250.000 zijn
dit vooral grondgebonden woningen. Later gaan we in op de verhouding tussen dit prijspeil en de bestedingsmogelijkheden van
woningzoekenden. Daaruit blijkt dat voor veel woningzoekenden de prijs hoog zijn, omdat voor huishoudens met een inkomen van €
65.000 (ruim boven modaal, waarbij we geen rekening houden met eventueel vermogen) een woning van € 250.000 het maximaal
haalbare is.
In de koopsector zijn relatief weinig appartementen (10% van de koopwoningen). In de regio is dit 20% van de koopwoningen.
In de huur is het aandeel grondgebonden woningen en appartementen meer gelijk gespreid (50-50). Viveste heeft 4.990
huurwoningen, 85% in de prijsklasse tot de liberalisatiegrens (€ 720). De helft van de woningvoorraad heeft een prijs tot de eerste
aftoppingsgrens (€ 597).
Van de sociale huurwoningen die vrijkomen bij doorstroming heeft een steeds groter deel een bereikbare huurprijs voor mensen met
een inkomen tot de Huurtoeslaggrens: in 2015 was dit minder dan 30%, inmiddels ruim 70%. Dit zijn vooral appartementen, de stijging
van huizen met een bereikbare huurprijs is gevolg van het passend toewijzen sinds 2016. Grondgebonden woningen hebben vaak een
huurprijs boven de aftoppingsgrens en zijn voor gezinshuishoudens met een zeer laag inkomen (tot grens huurtoeslag, aangewezen op
passend toewijzen) moeilijk bereikbaar.

8

Woningvoorraad naar eigendom 2019
Bron: CBS Statline, Waarstaatjegemeente, 2019

Houten

U16
U16

9%

16%

Koop
25%

20.271
woningen

Koop
411.239
woningen

Sociale huur
28%
66%

Huur overig

Sociale huur
56%

Huur overig

Houten heeft in vergelijking met de U16-regio een laag percentage particuliere huur en een hoger
percentage koopwoningen.
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Woningvoorraad woningtype 2019
Bron: WOZ-registratie gemeente
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0
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In de woningvoorraad zie je dat de type woningen in de voorraad tussen huur- en koopwoningen
verschilt. Zo bestaat veruit het grootste gedeelte van de koopvoorraad uit rij- en hoekwoningen. Bij de
huurvoorraad is dit woningtype ook het meest voorkomend, maar wordt deze groep opgevolgd door
10
appartementen. De voorraad 2-1 kap en vrijstaande woningen is minimaal in de huurvoorraad.

Koopvoorraad naar WOZ waarde 2019
Bron: WOZ-registratie gemeente
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Houten heeft een vrij
stevig profiel van
koopwoningen van
€250.000 tot
€350.000. Dit is 50%
van het koopaanbod.
40% van de woningen
is duurder (vooral
rijwoningen,
tweekappers en
vrijstaande woningen)
10% van de woningen
is goedkoper dan
€250.000 (vooral
appartementen). 11

Woningvoorraad naar prijsklasse 2019
Bron: WOZ-registratie gemeente
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Corporatiewoningen Viveste naar huurprijs 2019
Bron: VHE-bestand Viveste

Tot € 597 ligt het zwaartepunt bij
appartementen (MGW). Gezinnen
met kinderen die voor sociale
huur gaan, zijn in belangrijke mate
aangewezen op woningen boven
de
aftoppingsgrenzen.
Met
huurtoeslag
onder
de
aftoppingsgrenzen is de keuze
voor hen beperkt. Dit komt ook
door het kwalitatief relatief goede
huurwoningbezit in Houten.
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Betaalbaarheid voorraad Viveste 2019
Eengezinswoningen
< 1e Aftoppingsgrens

< 2e Aftoppingsgrens

< Liberalisatiegrens
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1 of 2 kamers
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12

8
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20
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249

254

102

4+ kamers

6

8

23

19

Totaal

1.797

315

339

141

Appartementen

De samenstelling van huurwoningen van Viveste naar grootte en prijs verdeelt zich redelijk over de verschillende prijsklassen. Er
zijn bij eengezinswoningen weinig woningen onder de 2e aftoppingsgrens. Zeker de grotere huurwoning (voor grote gezinnen)
kennen een huur veelal boven de aftoppingsgrenzen, en dus niet bereikbaar zijn voor huishoudens met een laag inkomen (tot
huurtoeslaggrens). Voor gezinnen met kinderen met een laag inkomen zijn er dus weinig woningen, al blijkt deze groep in de
14
praktijk van beperkte omvang (zie verderop).

Woningvoorraad naar kenmerken 2019
Bron: CBS Statline, 2019
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Grofweg 1 op de 5 woningen in
Houten is een appartement. Qua
oppervlakte is ongeveer 2 op de 3
woningen groter dan 105m2. Houten
heeft een klein gedeelte gedateerde
woningvoorraad. Bijna de helft van de
woningen komt uit de periode 19751995.
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Wat is de demografie?
•

•

•
•

•

Het aantal inwoners in Houten steeg van 46.500 in 2008 naar circa 49.911 in 2019 (een groei van 7%). In de U16
was de bevolkingsgroei vergelijkbaar.
De woningvoorraad is in diezelfde periode in Houten relatief minder snel gegroeid dan elders in de regio: in
Houten een groei van 14%, in de hele U16 23%. Dit is opmerkelijk, want de ontwikkeling van het aantal inwoners
lag op het regionale niveau. Dit betekent dat de gezinsverdunning (afname van het aantal mensen per
huishouden) relatief beperkt is in Houten. Dit komt ook doordat Houten als gezinsgemeente veel mensen heeft in
de middenleeftijdsgroepen, en nog relatief weinig empty-nesters. De gezinsverdunning zal op termijn zich meer
voor gaan doen.
De natuurlijke aanwas (aantal geboorten minus aantal sterfgevallen) in Houten leidt jaarlijks tot een ruime groei
van het aantal inwoners. Deze groei neemt wel iets af, doordat het aantal sterfgevallen (nu nog bescheiden)
oploopt, als gevolg van de vergrijzing.
Tot en met 2008 kende Houten meer vestigers dan mensen die vertrokken uit de gemeente (een
vestigingsoverschot). In de periode 2009-2015 was dit saldo negatief, waardoor de groei van de bevolking geremd
werd. Vanaf 2016 zijn er weer meer vestigers. Het aantal vertrekkers bleef in deze jaren redelijk constant (dit lijkt
een behoorlijk autonome ontwikkeling), maar het aantal vestigers fluctueerde: een afname tussen 2008 en 2015
een toename na 2015. Voor Houten lijkt dit een indicatie dat het aantal vestigers meer beïnvloedbaar is dan het
vertrek. Beleid gericht op groei van Houten zal dan ook meer gericht moeten zijn op werven van vestigers, dan
‘voorkomen’ van vertrek. Aandachtspunt is daarbij dat Houten juist in de crisisjaren het relatief minder goed deed.
Dit zien we vooral bij woningenmarkten die relatief gevoelig zijn voor economische voor- en tegenspoed (en dus
sterk meebewegen met de conjunctuur). Dit vraagt voor Houten aandacht bij voorgenomen ontwikkelingen.
Het buitenlands migratiesaldo is licht positief (circa 40 personen per jaar) in Houten. In de U16 ligt dit saldo
substantieel hoger en dit is de afgelopen jaren ook sterk toegenomen. Houten heeft in 2014-2016 ook meer
vestiging vanuit het buitenland. Dit gaat echter samen met de komst van veel asielmigranten. Houten heeft (nog)
geen duidelijk profiel voor internationale woningzoekenden (expats).
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Terugblik bevolking 2008-2018
Bron: CBS Statline, 2019
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De bevolking van Houten groeit in het zelfde tempo als de gemiddelde regionale
groei. Deze groei is vooral het gevolg van meer geboortes dan overlijdens.

17

Terugblik woningvoorraad 2008-2018
Bron: CBS Statline, 2019
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Groei van de woningvoorraad was beperkt, terwijl bevolkingsgroei wel op het regionale gemiddelde lag. Dit
betekent minder huishoudensverdunning. Oorzaak is de wat jongere bevolking in Houten, en minder
vergrijzing. Gezinshuishoudens vormen voor Houten nog altijd een belangrijke doelgroep.
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Terugblik geboorte/sterfte 2008-2018
Bron: CBS Statline, 2019
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Geboortecijfer in Houten is de afgelopen jaren redelijk stabiel. Het sterftecijfer loopt voorzichtig iets op (van
19
225 personen richting 300 personen per jaar).

Terugblik binnenlandse migratie 2008-2018
Bron: CBS Statline, 2019
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Vanaf 2014 / 2015 zien we een oplopende dynamiek op de woningmarkt; zowel in de regio als in Houten.
Dit zijn de jaren na de economische crisis met herstel van consumentenvertrouwen. Houten profiteert
(kijkend naar het aantal vestigers) sterk van dit consumentenvertrouwen, al lijkt de terugval tijdens de
economische crisis ook groot. Dit speelt overal, maar in Houten dus relatief meer. Dit is een indicatie dat
Houten relatief gevoelig is voor economische fluctuaties tijdens een economische crisis. Met deze
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onzekerheid zul je bij je ruimtelijke planning rekening moeten houden.

Terugblik buitenlandse migratie 2008-2018
Bron: CBS Statline, 2019
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De buitlandse migratie kent in Houten behoorlijke flcutuaties. De immigratie vanuit het buitenland naar
Nederland groeit de afgelopen jaren, al laat de groei in Houten (+40% tussen 2008 en 2018) een minder
gestaag stijgende lijn zien vergeleken met de U16 (+56%). Deze groei komt door komst van vluchtelingen,
arbeidsmigranten en expats. De emigratie is vrij stabiel alle jaren.
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Wat is de huishoudenssamenstelling?
•
•
•

•

•

Op 1-1-2019 telt Houten 49.911 inwoners, 19.935 huishoudens, zij wonen in 20.271 woningen
44% van de huishoudens is een (eenouder)gezin in Houten. Dit percentage ligt net wat hoger dan het aandeel
gezinnen in de gehele U16
Het aandeel (eenouder)gezinnen in Houten nam de afgelopen jaren af van 49% in 2006 naar 44% in 2019.
Enerzijds komt dit doordat bij Houtense gezinshuishoudens de kinderen de deur uit gaan en mensen als ‘emptynester’ achterblijven. Anderzijds komt dit door minder instroom van gezinnen als gevolg van een beperkter
woningbouwprogramme in de afgelopen jaren. Het (absolute) aantal gezinnen neemt door de jaren heen wel toe.
Houten heeft naar verhouding minder huishoudens in de leeftijd tot 25 jaar dan de U16. Zouden we de gemeente
Utrecht niet meerekenen dan ontstaat een ander beeld:
- Het aandeel tot 25 jaar in de bevolking is groter dan in de U16 (excl. Utrecht): 31,4% versus 28,6%
- Het aandeel 55-64 jaar in de bevolking is ook groter: 15,9% versus 14,2% (een indicatie dat de vergrijzing over
een tien tot twintig jaar zich voordoet, wat later dan gemiddeld in de regio; toch zien we later in de
woningbehoefte dat dit nu al leidt tot een veranderende vraag van meer kleine huishoudens.)
- Het aandeel 65-74 jaar in de bevolking is kleiner: 9,1% versus 11,6%
- Het aandeel 75+ in de bevolking is kleiner: 5,2% versus 8,4%
Een derde van de huishoudens heeft een inkomen behorend tot de corporatiedoelgroep. Dit zijn vooral
alleenstaanden, mensen met één inkomen. Voor hogere inkomens geldt dat dit vaak stellen en gezinnen zijn
tussen 25 jaar en 65 jaar; en in mindere mate 65-plus (tweeverdieners). De scheiding tussen één- en
tweeverdieners lijkt dan ook zeer bepalend voor de mogelijkheden op de woningmarkt.
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Inwoners en huishoudens 1-1-2019
Bron: CBS Statline, 2019
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Huishoudens 1-1-2019
Bron: CBS Statline, 2019
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Gezinnen zijn de meest voorkomende huishoudensgroep in Houten. Het aandeel hiervan (37%), ligt hoger
dan de U16. Het aandeel alleenstaanden is in de U16 7% hoger dan in Houten.
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Huishoudenssamenstelling 2006-2018
Bron: CBS Statline, 2019
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We zien vanaf 2006 een voorzichtige stijging in het aantal alleenstaanden van zowel 25-64 jaar en 65+. Ook
zien we een stijging in de huishoudens (stellen 65+) waarvan het aannemelijk is dat ze in de (nabije)
toekomst alleenstaand worden.
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Huishoudens naar inkomen 2017
Bron: Lokale Monitor Wonen, 2019
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Stellen 25-64 jaar

14%

100%

Vanaf €42.436

Er is een duidelijk verschil in inkomensniveau tussen alleenstaanden en stellen / gezinnen. Bij situaties waar sprake is van
eenverdieners (alleenstaanden en eenoudergezinnen) zien we relatief veel huishoudens behorend tot de doelgroep van de
corporaties. Gezinnen met kinderen en stellen (met veelal twee inkomens) hebben veel vaker een hoog inkomen en behoren
nauwelijks tot de doelgroep van de corporatie. Waar we eerder zagen dat er weinig passende woningen waren voor gezinnen
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met een laag inkomen, sluit dat dus aan bij de gunstiger inkomenspositie van gezinnen.

Leefstijlen (onderdeel huishoudensopbouw)
De vraag naar woningen is niet alleen afhankelijk van gezinsfase en inkomen, maar ook van leefstijl. Er
zijn verschillende leefstijlbenaderingen die uitgaan van waardeoriëntatie (traditioneel of modern) en
statusgevoeligheid. Op basis van een analyse van verschillende benaderingen hebben we een
leefstijlindeling uitgewerkt.
Deze leefstijlbenadering biedt ook houvast voor de ruimtelijke invulling van woningbouwplannen. Hoe
sluiten we aan bij de vraag die op Houten afkomt, maar ook hoe sluit Houten aan op de vraag van
leefstijlen in de regio?
Er zijn diverse leefstijlbenaderingen elk met een eigen waarde. Kern van deze benaderingen is dat ze
uitgaan van belangrijke waarden die bepaalde groepen met elkaar delen. De benaderingen van BSR en
Motivaction kennen een breed toepassingsbereik, ingegeven vanuit de marketing. Deze benaderingen
zijn ook bruikbaar voor een analyse van de woningmarkt. Vanuit Companen zijn de kwaliteiten van deze
benadering samengevoegd in een pragmatische leefstijlindeling, met kenmerken die voor de
woningmarkt belangrijk zijn.
In het vervolg presenteren we eerst welke leefstijlen volgens de verschillende benaderingen in Houten
(volgens het huidige woonmilieu van Houten en de kernen) kansrijk zijn. Daarna lichten we dit nader toe
vanuit de verschillende benaderingen.
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Welke leefstijlengroepen richten zich op Houten?
Smartagent/ BSR:
•
In de dorpen, en in de oude kern van Houten, wonen relatief veel leefstijlen met een traditioneel waardepatroon. Zij houden
van het bekende en structuren (sociaal en fysiek). Zij hechten aan privacy, rust en veiligheid. Traditionele vormgeving en een
rustige groei van de gemeenschap passen hierbij.
•
In de kern Houten zien we enerzijds gele leefstijlen; ook vaak met een traditioneel waardepatroon. Zij kiezen voor harmonie,
sociale verbindingen, en vaak een wat dorps profiel. Zij wonen verspreid over Houten.
•
In de nieuwe wijken van de kern Houten wonen mensen met een blauwe leefstijl. Zij zijn doorgaans meer individualistisch en
statusgevoelig. Hun sociale binding met de omgeving is beperkt. Zij maken rationele keuzes.
Motivaction (met duidelijke parallellen in voorkeur met BSR). Belangrijke leefstijlen voor Houten vanuit deze benadering zijn:
•
Nieuwe conservatieven (koopkrachtige huishoudens die een woning en woonomgeving met kwaliteit vragen). Status,
kwaliteit, klassieke uitstraling zijn voor hen belangrijk. Deze groep kent overeenkomsten met de groene en blauwe leefstijl.
•
Opwaarts mobielen (Woning moet beschikken over luxe, comfort en status). De woning is het visitekaartje (ook status), liefst
in een wijk met gelijkgestemden, en in voor nieuwe ontwikkelingen (gadgets). Voorkeur voor een moderne of historiserende
uitstraling. Ook hier parallellen met de blauwe leefstijl.
•
Moderne burgerij (Vallen niet graag uit de toon, ook niet met hun woning). Hechten aan sociale contacten, in buurten met
gelijkgestemden, en traditionele architectuur. De omgeving moet rustig zijn. Paralellen met gele en groene leefstijlen.
Companen (obv de samenstelling van groepen die in Houten wonen en gaan wonen, naar inkomen, generatie, opleiding):
•
Traditionele waarden. Zij kiezen voor traditionele vormgeving, goede prijs-kwaliteitverhouding, liever kopen, veiligheid en
rust, privacy en sociale binding. Auto voor de deur.
•
Nieuwere delen (vb. Leebrug en Hofstad) in beperkte mate (post)modern waardepatroon. Zij kiezen voor comfort en
modernere architectuur in een groene omgeving. Zij kiezen vaak voor verduurzaming / alternatieve mobiliteit.
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Samenvattende kenmerken van
leefstijlgroepen die in Houten wonen / zoeken
Houten kent, maar is ook in trek, bij leefstijlen met een meer traditioneel waardepatroon. Mensen kiezen voor Houten
vanwege rust, ruimte, veiligheid, vertrouwde uitstraling, vertrouwde en goede kwaliteit. Daarmee is Houten een sterk
merk. Mensen komen minder naar Houten vanwege de status. Dan zijn de Vechtstreek en Heuvelrug meer in beeld.
Deze kenmerken van Houten bieden kansen voor Houten om door te gaan aan de hand van nu bekende kwaliteiten.
Een keuze om nieuwe meer stedelijke, dynamische of statusgerichte kwaliteiten toe te voegen zal bij de consument niet
als vanzelfsprekend herkend worden. Bovendien kan dit conflicteren met de rust die de huidige Houtense bevolking
waardeert.
Leefstijlkenmerken Houten
•
Traditionele uitstraling
•
In buurten met gelijkgestemden
•
Rationele keuze, vaker gericht op koop dan op huur, mits met een verantwoorde prijs-kwaliteitverhouding
•
Deels statusgevoelig (uitstraling), dan ook vaak meer privacy
•
Deels gericht op sociale samenhang
•
Rust en veiligheid
•
Voorzichtig toepassen van (technologische) vernieuwing, zoals deelauto, domotica, verduurzaming.
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Leefstijlen Smartagent – BSR model
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Leefstijl benadering Companen
Houten met name in trek voor leefstijlen met traditionele
waardenorientatie:
- Traditionele starters
- Traditionele gezinnen
- Wijkgebonden ouderen

Nieuwere delen (vb. Leebrug en Hofstad) hogere statusgevoeligheid en
modern waardepatroon:
- Moderne gezinnen
- Settlers
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Leefstijlen in beeld
Immateriële waarden

Impulsief
Vrienden belangrijker dan familie
Diversiteit
Ervaring boven bezit
Vrijblijvend Avontuurlijk
Individualistisch Zelfontplooiing
Formeel Consumptie Exclusief
Zoals het was Zelfontplooiing
Familierelaties Gelijkgestemden
Minder stedelijk Risicomijdend
Beschermen sociale status
Technologie Hiërarchisch

Informeel
Vermaak
Materialistisch
Comfortabel
Gemaksgericht
Plichtsbesef
Prijsbewust
Rust
Betrokken Lokaal georienteerd
Minder stedelijk Veiligheid
Niet opvallen Gezinsorientatie
Materialistisch
Normen en waarden
Regels Gewoon Risicomijdend
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Gewenste omgevingskenmerken per leefstijl
Voorkeuren traditionele waardeoriëntatie
•
Rust, ruimte
•
Veiligheid
•
Dorps / groenstedelijk
•
Traditionele uitstraling
•
Met gelijkgestemden
•
Meer koop dan huur

Voorkeuren (post)moderne waardeoriëntatie
•
Gericht op beleven
•
Ervaring boven bezit
•
Diversiteit
•
Stedelijk
•
Individualistischer
•
Immateriële waarden
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Wat is het verhuisgedrag?
•

•
•

•
•

Houten heeft de afgelopen tien jaar bij vrijwel alle huishoudensgroepen een evenwicht in het
aantal vestigers en vertrekkers. Het (per saldo) vertrek van jonge huishoudens komt vooral door
jongeren die gaan studeren en uit huis vertrekken om (semi-)zelfstandig in een studentenstad te
gaan wonen.
In aantallen zien we dat vestigers in belangrijke mate kleine huishoudens zijn van 18 tot 50 jaar, en
gezinnen met kinderen. Vestigers ouder dan 50 jaar zien we weinig. Dan gaat het om enkele
tientallen per jaar. Daar lijkt Houten op basis van de trend weinig betekenis voor te hebben.
Migratie is voornamelijk gericht binnen Houten of binnen de U16. Er zijn verhoudingsgewijs weinig
huishoudens van buiten de U16 die zich in Houten vestigen. Houten is dus sterk afhankelijk van de
lokale en regionale markt voor het invullen van de woningbehoefte. Dat patroon zien we ook in
IJsselstein, Montfoort en Wijk bij Duurstede.
Houten heeft een sterke verhuisrelatie met Bunnik, IJsselstein, Zeist, Utrecht en Nieuwegein; de
zuidkant (A12-zone) van de regio.
Huishoudens zijn vooral verhuisd naar koopwoningen en dan met name naar rij/hoekwoningen. De
groeiende groep ouderen (65-plus) en in mindere mate jonge huishoudens (tot 30 jaar) zijn vaker
georiënteerd op een huurwoning. Bij deze groepen betreft dit ook vaak een appartement; vooral
dus in de huur, maar deels ook in de koopsector.
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Binnenverhuizers, vestigers en vertrekkers (2006-2016)
Bron: CBS Microdata, 2006-2016
Binnenverhuizers

Aantal

Vestigers + vertrekkers

Vestiging

Vertrek

Saldo

1-2 phh 18 - 29 jaar

6.049

1-2 phh 18 - 29 jaar

1.262

2.551

-1.289

1-2 phh 30 - 49 jaar

2.391

1-2 phh 30 - 49 jaar

760

763

-3

1-2 phh 50 - 64 jaar

1.132

1-2 phh 50 - 64 jaar

280

412

-132

1-2 phh 65 - 74 jaar

461

1-2 phh 65 - 74 jaar

126

123

3

1-2 phh 75+ jaar

389

1-2 phh 75+ jaar

104

86

18

722

713

9

1.992

2.097

-105

Gezin

3.684

Gezin

Totaal

13.710

Totaal (excl. jongeren)

Binnenverhuizers zijn huishoudens die
binnen de gemeentegrenzen verhuizen. De
groep tussen 18 en 29 jaar is hier het
grootst. Deze categorie verhuist nog vaak
bij bijvoorbeeld uit huis gaan, samenwonen
of overstappen van huur naar koop.

Dit zijn vaak jongeren
die uit huis gaan en dus
geen
woning
achterlaten in Houten,
maar wel een woning
buiten
Houten
betrekken. We weten
niet welk deel dit
betreft,
daarom
volstaan we met een
vertrekoverschot, excl.
de jongeren.

Vestigers zijn huishoudens die vanuit een andere gemeente
naar Houten verhuizen en voor vertrekkers geldt het
omgekeerde. De grootste groepen vestigers zijn 1-2
persoonshuishoudens tussen 18-29 en 30-49 jaar en gezinnen.
Onder binnenverhuizers zijn jonge huishoudens tot 30 jaar, gezinnen en huishoudens tussen de
30 en 50 jaar het actiefst op de woningmarkt. Wanneer we kijken naar vestigers en vertrekkers
zien we dat jonge huishoudens tot 30 jaar per saldo de grootste vertrekkende groep zijn Houten.
38U16
Houten is aantrekkelijk voor gezinnen wanneer je het vergelijkt met andere gemeentes in de

Richting vestiging en vertrek (2006-2016)
Bron: CBS Microdata, 2019
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Houten heeft een sterke verhuisrelatie met andere gemeentes uit de U16. Het aandeel dat vanuit Houten
de regio verlaat bij een verhuizing is relatief laag in vergelijking met andere U16-gemeenten.
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Top 5 vestiging en vertrek (2006-2016)
Bron: CBS Microdata, 2019

Binnen U16
Gevestigd uit

Utrecht

Aantal
% t.o.v.
huishoudens U16
2.901
52%

Vertrokken naar
Utrecht

Aantal
% t.o.v.
huishoudens U16
3.607
61%

Nieuwegein

826

15%

Nieuwegein

713

12%

Zeist

355

6%

Zeist

294

5%

Bunnik

241

4%

IJsselstein

209

4%

IJsselstein

213

4%

Utrechtse Heuvelrug

206

3%

Vestigers komen relatief veel uit
de regio, waarbij met name
naburige gemeenten in beeld
zijn. Vestiging van buiten de U16
is heel beperkt.
Studenten die uit huis gaan

Rest van Nederland
Gevestigd uit
Amsterdam

Aantal
% overig
huishoudens NL
177
5%

Vertrokken naar
Amsterdam

Aantal
% overig
huishoudens NL
523
11%

Amersfoort

117

4%

Rotterdam

266

6%

Rotterdam

105

3%

Amersfoort

192

4%

Culemborg

86

3%

's-Gravenhage

149

3%

's-Gravenhage

74

2%

Leiden

133

3%

Vertrekkers gaan juist vaak naar
studentensteden als Utrecht,
Amsterdam, Rotterdam en
Leiden. In de regio is daarnaast
Nieuwegein in beeld.
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Vestiging en vertrek huishoudens Houten (2006 – 2016)
Bron: CBS Microdata 2019

Binnen U16

Bunnik
De Bilt
De Ronde Venen
IJsselstein
Leerdam
Lopik
Montfoort
Nieuwegein
Oudewater
Stichtse Vecht
Utrecht
Utrechtse Heuvelrug
Vianen
Wijk bij Duurstede
Woerden
Zederik
Zeist

Gevestigd Vertrokken
uit
naar
241
204
200
170
24
26
213
209
25
x
45
36
31
34
826
713
12
x
167
153
2.901
3.607
182
206
130
93
172
142
62
93
30
26
355
294

Saldo

37
30
-2
4
25
9
-3
113
12
14
-706
-24
37
30
-31
4
61

Rest van Nederland

Amsterdam
Rotterdam
Amersfoort
's-Gravenhage
Culemborg
Ede
Leiden
Hilversum
Eindhoven
Groningen
Nijmegen
's-Hertogenbosch
Tilburg
Soest
Breda
Delft
Almere

Gevestigd Vertrokken
uit
naar
177
523
105
266
117
192
74
149
86
128
59
110
31
133
72
82
48
103
38
112
47
101
52
89
40
100
65
74
38
101
27
111
67
70

Saldo

-346
-161
-75
-75
-42
-51
-102
-10
-55
-74
-54
-37
-60
-9
-63
-84
-3

Je ziet duidelijk de grote regionale functie van Houten in de linker tabel, daartegenover staat de weinige vraag
van buiten de U16. Bij het vertrek zien we de studentensteden weer duidelijk naar voren komen.
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Vestiging naar kernen gemeente Houten (2006 – 2016)
Bron: CBS Microdata, 2019
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De type huishoudens die naar de kern van Houten trekken, verschillen van de huishoudens die naar de
andere kernen in de gemeente verhuizen. Zo verhuist de groep van 75+ huishoudens enkel naar de kern
Houten, ze verhuizen niet naar andere kernen in de gemeente. Het aandeel gezinnen en 1-2
persoonshuishoudens verhuist vaker naar de kern Houten in plaats van de andere kernen.
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Wie verhuist waar naartoe? (2006 - 2016)
Bron: CBS Microdata, 2019
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44% van de verhuizingen in huur
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Wie zijn de vestigers en wie vertrekt? (2006 – 2016)
Vertrekkers

Vestigers
Houten Noord-West

44%

18%

9% 5%

20%

Houten Noord-West

Houten Noord-Oost

42%

22%

8%3%

22%

Houten Noord-Oost

24%

Houten Zuid-West

25%

Houten Zuid-Oost

Houten Zuid-West

32%

29%

Houten Zuid-Oost

33%

25%

Houten

39%

U16 totaal

23%
66%

0%

9%4%
8%4%
9%4%

22%

17% 4% 9%
50%

100%

64%

13% 8%

55%
38%

17% 9%
23%

48%

9%

10%
14%

25%

16% 10%

20%

Houten

55%

16% 9%

15%

U16 totaal

52%

22%

14%

0%

50%

7%

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

De vestigers van Houten verschillen van die van de U16. In Houten is het aandeel vestigende gezinnen ruim
twee keer zo groot als in de U16, namelijk 22% ten opzichte van 9%. De jongste huishoudens tusssen 18 en
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29 jaar trekken relatief veel vaker naar andere gemeentes in de U16.

Wie zijn de vestigers en wie vertrekt? (2006 – 2016)
Vestigers

Vertrekkers

Houten Noord-West

29%
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60%
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40%
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60%

80%

100%

Huurtoeslaggrens tot €38.035
Vanaf €42.436

Het inkomen van de vestigers en vertrekkers is over het algemeen in evenwicht in Houten. In sommige wijken zie je
huishoudens met hogere inkomens relatief vaker vertrekken (Houten Noord-Oost) en in sommige wijken vertrekken lagere
inkomens zich relatief vaker (Houten Zuid-West en Houten Zuid-Oost). Ten opzichte van de U16 heeft Houten een groot aandeel
met een hoog inkomen, dit komt grotendeels door het grote aandeel gezinnen dat van- en naar Houten verhuist.

45

Wat is de huidige woningmarkt - koopsector?
•

•

Het aantal verkochte woningen is sinds 2015 met circa 14% toegenomen, maar
fluctueert sterk tussen de jaren. De transactieprijzen lopen op: van gemiddeld €
278.000 per verkochte woning in het eerste half jaar van 2015, naar ruim €
377.0000 in de tweede helft van 2018 (+35%). Dit zijn tekenen van een gespannen
woningmarkt.
Begin 2016 had een woningzoekende in de gemeente Houten keuze uit circa 7,5
woningen. In 2018 is de keuzemogelijkheid gedaald naar iets meer dan 3
woningen. Gemiddeld ligt de keuzemogelijkheid in de U16 op 5 woningen
De NVM stelt dat een aantal van 5 tot 7 woningen getypeerd kan worden als een
gezond marktbeeld. Dit beeld is in Houten dus duidelijk gespannen.

46

Ontwikkeling aantal transacties 2015-2018
Bron: Woningmarktcijfers.nl, 2019
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Nadat het aantal transacties vanaf 2015 duidelijk is gestegen zien we een vrij constant aantal transacties, waarbij het aantal in
het eerste half jaar steeds iets lager ligt dan in het tweede halfjaar. Jaarlijks gaat het om meer dan 600 transacties.
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Ontwikkeling transactieprijs 2015-2018
Bron: Woningmarktcijfers.nl
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De verkoopprijzen blijven sinds 2015 gestaag stijgen. In de tweede helft van 2018 lag de gemiddelde verkoopprijs op € 377.000.
Dit was in de eerste helft van 2015 nog € 278.000 (+35%)
De prijsstijging is vooral groot bij rij- en hoekwoningen. Deze stegen gemiddeld met 35% tot 40%.
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Aantal woningen waaruit een koper kan kiezen 2016-2018
Bron: Woningmarktcijfers.nl, 2019
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In deze figuur geven we aan uit hoeveel woningen een geïnteresseerde koper kan kiezen op de Houtense woningmarkt (in het
afgelopen half jaar). Daaruit blijkt dat de keuzemogelijkheden fors zijn afgenomen en nog altijd dalen. Dit wijst niet alleen op
een gespannen woningmarkt, maar ook op oplopende spanning op de koopwoningmarkt.
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Wat is de huidige woningmarkt – sociale
huursector?
•

•

•
•

•

Het aantal verhuringen is sinds 2015 sterk toegenomen, van 200 verhuringen in 2015 naar 350 in 2018.
Deze stijging komt enerzijds door het aanscherpen van de regels rondom registratie van toewijzingen,
hierdoor vallen bijzondere toewijzingen uit zorg en statushouders binnen de categorie terwijl ze dat eerst
niet deden. Anderzijds komt de stijging door opgeleverde nieuwbouw in 2017 en 2018. De verhuringen
betreft vooral veel appartementen. In totaliteit is circa 50% van het sociale huuraanbod een appartement,
onder de verhuringen is dit 70%. Grondgebonden woningen komen dus maar zeer beperkt beschikbaar.
Het aantal verhuringen van appartementen en huurwoningen tussen de kwaliteitskortingsgrens en de
eerste aftoppingsgrens zijn het sterkst toegenomen. Dit is ook een gevolg van aangepast huurprijsbeleid
door de invoering van passend toewijzen per 1 januari 2016. Vanaf dat moment komt een (zeer) groot deel
van de woningzoekenden (met een inkomen tot de huurtoeslaggrens) alleen nog maar in aanmerking voor
betaalbare huurwoningen tot circa € 600.
Op appartementen en huurwoningen tussen de 1ste en 2de aftoppingsgrens wordt vaker gereageerd. De
gemiddelde zoektijd neemt toe. De druk op de sociale huursector neemt toe.
Opvallend zijn de verhuurscores bij eengezinswoningen. Voor 2016 was het aantal reacties het hoogst op
deze woningen. Nu niet meer. Er zijn twee verklaringen. 1. de woningen zijn te duur voor passend
toewijzen (groot deel heeft een huur boven de aftoppingsgrenzen), waarmee een doelgroep wegvalt en
eengezinswoningen voor de doelgroep minder bereikbaar zijn. 2. de potentiële doelgroep verandert naar
kleinere huishoudens.
Duurdere huurwoningen en appartementen moeten vaker aangeboden worden voordat zij geaccepteerd
worden.
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Verhuringen Viveste 2014-1e helft 2019
Bron: Gegevens Viveste, 2019
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Ongeveer 70% van de verhuringen zijn meergezinswoningen. De groei in het aantal verhuringen komt
enerzijds door oplevering van nieuwbouw, en anderzijds door een nieuwe manier van registratie van
bijzondere toewijzingen. De extra vrijgekomen woningen in 2017 en 2018 door nieuwbouw waren
voornamelijk tot de eerste aftoppingsgrens.
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Gemiddeld aantal reacties Viveste 2014-1e helft 2019
Bron: Gegevens Viveste, 2019
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Op appartementen en huurwoningen tussen de 1ste en 2de aftoppingsgrens wordt het vaakst gereageerd. Voor 2016 was het
aantal reacties het hoogst op eengezinswoningen, nu zijn appartementen met lift het meest in trek. Dit kan komen doordat
de woningen te duur zijn voor passend toewijzen of doordat de potentiële doelgroep verandert naar kleinere huishoudens.
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Gemiddelde zoektijd Viveste 2014-1e helft 2019
Bron: Gegevens Viveste, 2019
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De gemiddelde zoektijd neemt toe bij alle type woningen en bij alle prijscategorieën. Dit betekent dat
de druk op de sociale huursector toeneemt. Bij eengezinswoningen neemt de gemiddelde zoektijd
maar matig toe, net zoals de gemiddelde zoektijd bij de goedkoopste woningen (hier was de zoektijd
al relatief lang, bovendien kennen deze woningen een beperktere doelgroep).
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Gemiddeld aanbiedingsresultaat Viveste 2014-1e helft 2019
Bron: Gegevens Viveste, 2019
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Het aanbiedingsresultaat geeft aan hoeveel huurders de woning afslaan voordat iemand hem accepteert.
Het cijfer 2 betekent in dit geval dat gemiddeld de tweede persoon op de lijst de woning heeft gekregen.
Duurdere huurwoningen worden over het algemeen vaker afgewezen dan goedkopere.
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Overall beeld van de huidige marktsituatie /
aanknopingspunten voor beleid
•
•
•

•

•

Houten is de afgelopen jaren minder sterk gegroeid dan de regio. De vraag is er wel en er is een (fors) groeiende
druk op zowel de huur- als de koopmarkt.
Vraag naar wonen in Houten komt naast de lokale vraag vooral van de regionale vraag, en nagenoeg niet van de
bovenregionale vraag. Kansen liggen er door vestigers uit de regio aan Houten te binden.
Vanuit het huidige profiel van Houten, en de herkenning van Houten bij woningzoekenden, zijn leefstijlen met een
traditionele waardeorientatie het meest passend bij Houten. Zij zijn gericht op traditionele vormgeving in een
rustige en veilige omgeving. Beperkt gericht op (ver)nieuwe(nde) woonvormen. Als Houten andere leefstijlen aan
zich wil binden (in grote mate) dan vraagt dit ook een ander herkenbaar profiel; meer dynamisch en stedelijk.
Hiervoor liggen op ontwikkellocaties kansen (zie vervolg). Dit vraagt wel een extra opgave ten aanzien van
profilering van Houten. Bij de meest recente nieuwbouw lijkt Houten in staat om deze groepen aan zich te binden.
In de opbouw zien we dat de huurwoningen relatief duur zijn, gelet op de vraag, en de koopwoningen zijn dat ook.
Onder € 250.000 (koop) zijn nauwelijks woningen beschikbaar. Bovendien zijn in de koopsector heel beperkt
appartementen. Gelet op het toenemend aantal kleine huishoudens is een groter aandeel woningen dat aansluit
bij hun wens (meer appartementen) logisch. Het zijn in de toekomst namelijk veel minder de gezinnen die de
behoefte in Houten bepalen.
In de huur lijkt aanbod voor gezinnen met een laag inkomen beperkt te zijn (weinig aanbod tot de aftoppingsgrens
van € 635). Het aantal gezinnen met kinderen dat een huurwoning zoekt, is echter ook relatief beperkt. Op
voorhand is een beperkt aanbod voor deze groep dus niet een probleem, maar het vraagt wel om een vinger aan
de pols ten aanzien van de positie van deze groepen.
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HOOFDSTUK 2
PROGNOSE ONTWIKKELING HOUTEN TOT 2040
Toelichting: geef een prognose van de ontwikkelingen die Houten doormaakt vanuit
de autonome situatie.
Geef een duidelijke toelichting en motivatie op welke uitgangspunten,
bronnen en andere relevante elementen de prognoses gebaseerd zijn om
onderstaande vragen te kunnen beantwoorden. Met als voorbeeld: Primos
wordt ingezet om regionale woningbehoefte te kunnen inschatten. Echter,
Primos wordt ook ingezet om de woningbehoefte op lokaal niveau in te
schatten, dit heeft voor Houten moeilijk acceptabele uitkomsten opgeleverd
zeker in vergelijking met de behoefteberekening van andere
regiogemeenten. Dit ‘moeilijk acceptabele’ bestaat er namelijk uit dat harde
bouwplannen in een gemeente ons inziens ten onrechte het predicaat
‘woningbehoefte’ krijgen. In een recent uitgevoerd onderzoek naar de
locaties ten behoeve van woningbouw regio Utrecht (SITE) is gesteld dat de
cijfers van Primos niet gebruikt kunnen worden om de exacte lokale behoefte
te kunnen bepalen.
Wat is de prognose t.a.v. demografische ontwikkeling tot 2025/2030/2040?
Wat is de prognose t.a.v. huishoudensontwikkeling tot 2025/2030/2040?
Wat is de prognose t.a.v. vestiging en vertrek (op basis van de huidige
situatie)?
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Wat is de prognose t.a.v. demografische, huishoudens,
vestiging/vertrek ontwikkelingen tot 2025, 2030, 2040?
Bij het doorrekenen van bevolkings- en woningbehoefteprognoses is de uitkomst vaak een spiegel van de input. Voor Houten hebben we
twee prognoses geanalyseerd. Op deze pagina geven onze bevindingen van deze prognoses binnen de context van ontwikkelingen in Houten.
Op de volgende pagina werken we dit uit naar een alternatieve (nul)prognose, die aansluit bij de min of meer autonome ontwikkeling van
Houten (zonder rekening te houden met woningbouw).
Primos (gaat voor de korte termijn uit van bij Primos bekende woningbouwplannen. Op lange termijn trekken ze leeftijdsspecifieke
migratietrends door):
groei tussen 2019-2040 van 1.435 huishoudens
•
Primos verwacht een afname van de bevolking en nog een lichte stijging van het aantal huishoudens.
•
De Primos prognose valt lager uit doordat zij de natuurlijke aanwas en de migratie aantallen substantieel lager inschatten dan de
feitelijke ontwikkelingen de afgelopen jaren. Daarmee is sprake van een trendbreuk. Jaarlijks heeft Houten volgens Primos een
vertreksaldo van netto 200 tot 250 personen: tot 2040 3.340 personen verlies als gevolg van migratie. Waar dit de afgelopen jaren rond
de nullijn lag. De natuurlijke aanwas (geboorte minus sterfte) is ook laag. Dit komt mede doordat vestiging van jongeren (die kinderen
kunnen krijgen) in deze prognose laag is geraamd.
•
Primos schat een negatieve ontwikkeling voor de jonge huishoudens in als gevolg van minder vestiging van deze groep.
PBL (gebaseerd op een econometrisch model van regionale economische ontwikkeling en de effecten hiervan op de bevolking en
woningbehoefte):
groei tussen 2019-2040 van 4.405 huishoudens (PBL heeft hierin een groei zitten van 4.000 woningen, zij adviseren echter uit te gaan van de
berekende huishoudensgroei voor de woningbehoefte).
•
PBL prognosticeert een trendmatige ontwikkeling van de bevolking meer passend bij het profiel van Houten en daarmee ook een
sterkere groei van het aantal huishoudens. Dit is ook terug te zien in de natuurlijke aanwas en de migratie aantallen, waarbij rekening is
gehouden met een gematigde trend vanuit het verleden.
•
PBL schat een positieve ontwikkeling van <30 jaar huishoudens in. Hier heeft Houten een belangrijk vestigingsprofiel voor. Bij deze
groep is ook veel dynamiek. Dat hier groeipotentieel is, is voor Houten logisch.
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Een alternatieve behoeftebenadering: los van woningbouw
Op basis van de ijkpunten van Primos en PBL kunnen we een prognose doorrekenen die meer aansluit bij de trends voor Houten. Een nulvariant. Om dit lokale
ijkpunt te bepalen, kiezen we een variant die gebaseerd is op de groei van Houten als enerzijds migratie in balans is (evenveel instroom als uitstroom) en
anderzijds de groei het gevolg is van geboorte minus sterfte, en demografische ontwikkelingen (cohort-effecten). Deze variant wordt in de vakliteratuur doorgaans
aangeduid als ‘eigen behoefte’ of migratiesaldo=0. Het blijft echter in zeker mate een theoretische benadering, omdat in- en uitstroom van huishoudens moeilijk
zijn te sturen, en dit ook afhankelijk is van mogelijkheden van huishoudens om in Houten te blijven wonen. Als ijkpunt is deze benadering echter zeer bruikbaar.
We hebben daartoe een benadering gekozen op basis van interpolatie van ontwikkelingen vanuit Primos en PBL. Bij die interpolatie kiezen als ijkpunt het saldo van
de binnenlandse migratie op nul, er vertrekken evenveel mensen als er naartoe verhuizen. Dit zit dichterbij de PBL-prognose dan bij de Primos-prognose. Op basis
van deze interpolatie hebben we vervolgens niet alleen migratie, maar ook de natuurlijke aanwas en huishoudensontwikkeling doorgerekend. Op basis daarvan
geven we een inschatting voor de behoeftegroei, die voor de periode tot 2030 de richting goed benaderd. Na 2030 is het meer indicatief.
In dit nulscenario zou de gemeente nog met bijna 3.500 inwoners groeien tot 2040, en door de gezinsverdunning met verhoudingsgewijs nog iets meer
huishoudens ruim +3.500 huishoudens. Deze groei concentreert zich sterk in het tijdvak tot 2030. Daarna zal door de vergrijzing de natuurlijke aanwas stevig
afnemen, terwijl door de vergrijzing de gezinsverdunning nog doorgaat en nog wel nieuwe huishoudens ontstaan.

2019 - 2025

2025 - 2030

2030 - 2035

2035 -2040

Totaal

Bevolkingsgroei
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ligt in Houten.
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uitkomst woningbehoefte lokaal
• Behoefte vanuit Houtense bevolking:
- Autonome groei (nu geboortesaldo ± 200-250 per jaar)
- Vergrijzing bevolking
- Meer kleine huishoudens / minder gezinnen
Bevolking

Grootte huishoudens

Huishoudens

2019

49.911

2,50

19.935

2025

51.235

2,40

21.385

2030

52.320

2,33

22.435

2035

52.865

2,30

23.035

2040

53.370

2,28

23.435

+1.325
+1.085
+545

+505

+1.450
+1.050
+600

+400
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Opbouw huishoudens bij behoefte lokaal 2019-2040
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Het aantal huishoudens groeit bij het nulscenario. Deze groei spreidt zich niet evenredig over verschillende huishoudenscategorieën. Zo
is de groei bij 65-plussers duidelijk aanwezig, terwijl bij de middengroepen het aantal huishoudens gelijk blijft. Op termijn neemt het
aantal jongeren tot 30 jaar af. Dit is mede het gevolg van minder geboortes (cohort-effect).
We zien vooral een sterke en doorgaande groei van het aantal 75-plushuishoudens. Hun aantal verdrievoudigt tot 2040. Toch is dit een
tijdelijke ontwikkeling. Bij de leeftijdsgroep ervoor (65 tot 75 jaar) zien we vanaf 2030 een stabilisatie optreden. Op termijn schuift deze
stabilisatie door naar de 75-plusgroep. Dat zal na 2040 zeker een effect hebben.
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Inloop huidig woningtekort?
In
Houten
ligt
het
huidige
woningtekort tussen de 3,9% en 5%
van de woningvoorraad. Dit zijn 770
tot 1.000 woningen. 1% van het
woningtekort behouden is gezond en
daarmee zijn naar verwachting 780
extra woningen nodig tot 2030. Dit is
niet meegerekend in de hiervoor
geschetste huishoudensontwikkeling.
In het nulscenario zouden we dan tot
2040 op 4.300 toe te voegen
woningen komen (3.500 + 780)
gemiddeld 205 woningen per jaar.
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Feitelijke ontwikkeling in vergelijking met Primos en PBL
Bron: Gegevens Primos en PBL, 2019
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Het PBL/CBS voorspelt dat de groei van zowel huishoudens als inwoners doorzet. Primos voorspelt
voor het aantal inwoners een voorzichtige daling en voor de huishoudens een lichte stijging.
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Feitelijke ontwikkeling huishoudens in vergelijking
met Primos en PBL
Bron: Gegevens Primos en PBL, 2019

2019
Primos
prognose
PBL/CBS
prognose

2025

2030

2035

2040

2019-2025

2025-2030

2030-2035

2035-2040

2019-2040

19.935 20.550 20.910 21.110 21.370

615

360

200

260

1.435

19.935 21.570 22.610 23.420 23.910

1.630

1.040

810

490

3.970

Primos 2019 komt aanzienlijk lager uit dan de PBL prognose. Dit komt door een andere inschatting van
natuurlijke aanwas, buitenlandse en binnenlandse migratie. Primos gaat van een lage woningproductie in
Houten uit. Daardoor is er per saldo vertrek, en blijft het aantal inwoners ongeveer gelijk.
Het PBL/CBS neemt in de berekeningen de prognoses van de woningbouw (die Houten heeft aangeleverd) mee
– in dit geval circa 4000 woningen tot 2040-. Daarbij wordt gekeken of dit past binnen de regionale
behoeftegroei. De groei van het aantal huishoudens (die deze woningen moeten gaan bewonen) laat zien dat
er behoefte is aan deze woningen.
Op de volgende sheet zijn deze verschillen nader in beeld gebracht.
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Achtergrond prognoses
Bron: Gegevens Primos en PBL, 2019

2019-2025

2025-2030

2030-2035

2035-2040

Totaal

Primos

Bevolkingsgroei
Natuurlijke aanwas
Binnenlandse migratie
Buitenlandse migratie
Migratie totaal
Gemiddelde woningbezetting
Huishoudensgroei

-390
1.120
-1.680
160
-1.510
2,4
620

-310
760
-1.170
100
-1.070
2,4
360

-50
520
-670
90
-570
2,3
200

470
200
180
100
270
2,3
260

-280
2.600
-3.340
450
-2.880
2,4
1.440

PBL

Bevolkingsgroei
Natuurlijke aanwas
Binnenlands migratie saldo
Buitenlands migratie saldo
Migratiesaldo totaal
Gemiddelde woningbezetting
Huishoudensgroei

1.620
1.270
280
70
350
2,4
1.630

1.050
1.130
-70
-10
-80
2,3
1.040

1.220
1.010
260
-50
210
2,3
810

1.040
670
420
-50
370
2,3
490

4.930
4.040
900
-10
890
2,3
3.970
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Achtergrond prognoses
Bron: Gegevens Primos en PBL, 2019

Prognoses natuurlijke aanwas

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

400

Prognoses totaal migratiesaldo

300
200
100
0
-100
-200

Natuurlijke aanwas (feitelijk)
Natuurlijke aanwas (prognose primos)
Natuurlijke aanwas (prognose PBL)

De tendensen in beide prognoses ten aanzien van natuurlijke
aanwas zijn gelijk, alleen loopt deze bij Primos sneller terug.
Dit komt mede door minder vestiging, waardoor er ook
minder gezinnen komen die kinderen kunnen krijgen.
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Beide prognoses laten een in de tijd oplopend migratiesaldo
zien (hoewel ook een grillig patroon). Bij de PBL-prognose is
deze door meer woningbouw doorgaans positief, met
uitzondering van de periode 2020-2025, vanwege een gebrek
65
aan woningaanbod in dit model.

Achtergrond prognoses
Bron: Gegevens Primos en PBL, 2019

Buitenlands migratiesaldo (prognose primos)

Binnenlands migratiesaldo (feitelijk)

Buitenlands migratiesaldo (prognose PBL)

Binnenlands migratiesaldo (prognose primos)

In de prognoses is sprake van een afnemende vestiging vanuit
het buitenland. De tendensen die we waarnemen staan hier
haaks op. Toestroom van arbeidsmigranten en expats leiden
tot een hogere woningvraag. Deze vraag is nog niet in deze
ramingen sterk meegenomen.

Binnenlands migratiesaldo (prognose PBL)
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Primos en PBL gebruiken verschillende leeftijds- en
huishoudenscategorieen, waardoor de prognoses niet een op een te
vergelijk zijn.
PBL schat een sterkere groei van 75+ huishoudens in dan Primos.
Daarnaast schat PBL een positieve ontwikkeling in van <30 jaar
huishoudens op de korte termijn, Primos een negatieve ontwikkeling
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A. MEEST OPTIMALE WONINGVOORRAAD
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Wat is de meest optimale samenstelling
van de voorraad?
• Uitgangspunt autonome groei bevolking
• Vergrijzing van bevolking faciliteren
• Vraag van ouderen faciliteren (levensloopgeschikte woningen
vraag) en kan dit vrijkomend aanbod worden ingevuld door
jonge huishoudens en gezinnen? Waar zijn dan aanvullend
woningen nodig?
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Autonome behoefte kwantitatief
2019-2025

2025-2030

2030-2035

2035-2040

Totaal
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Huishoudensgroei
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vergrijzingsvraag
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1-2 phh 50-64 jaar

1-2 phh 65-74 jaar
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Jonge huishoudens groeien bij de PBL prognose. Daarom de PBL prognose verwerkt naar een huishoudenssamenstelling en
leeftijd prognose door combinatie tussen Primos en PBL te maken. Hierbij houdt PBL rekening met vestiging van jonge
huishoudens. Dat hebben we verwerkt in deze prognoses.

2040
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Uitleg toewerken van huishoudens naar
woningbehoefte (excl. inloop woningtekort)
Voor de komende jaren is het potentiële aanbod en de potentiële vraag met elkaar
vergeleken.
- Dit deden we door verhuistrends uit het verleden door te trekken naar de toekomst,
gecombineerd met verhuiswensen op basis van WoON2018 (anders krijg je vooral een
projectie van de huidige aanbodmarkt).
- Daarbij hebben veranderingen in huishoudenssamenstelling volgens de prognose
meegewogen (dus de vraag van 75-plussers wordt naar de komende jaren groter).
Hierbij hebben we als trend meegerekend dat naoorlogse generaties meer gericht zijn
op een koopwoning, conform landelijke tendensen afgeleid uit de landelijke
woningbehoefteonderzoeken (WoON).
- Het potentiële aanbod ontstaat doordat mensen doorstromen of uitstromen (door
overlijden). Dit aanbod confronteren we met de (veranderende) woningvraag, waaruit
blijkt waar de komende jaren de mismatch tussen vraag en aanbod het meest
waarschijnlijk is.
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Toelichting methodiek
Vraag en aanbod van de volgende doelgroepen is opgenomen:
•
Starters onzelfstandig wonende (veelal inwonende kinderen) die een zelfstandige woning binnen de gemeente Houten betrekken en bij verhuizing
geen woning achterlaten. Gaat ook om studenten die zelfstandig gaan wonen
•
Doorstromers zelfstandig wonende huishoudens die de komende vijf jaar een zelfstandige woning binnen Houten betrekken.
•
Verlaters huishoudens die door overlijden of vertrek een zelfstandige woning achterlaten
Bij deze doorrekening baseren we ons op de volgende uitgangspunten:
•
We nemen 1 januari 2019 als nulpunt voor de doorrekeningen.
•
Voor de omvang van de woningbehoefte gaan we uit van de huishoudensgroei volgens de lokale woningbehoefte (huishoudensgroei bij autonome
lokale ontwikkeling), incl. de inloop van het woningtekort naar 1% tot 2030.
•
De verhuisgeneigdheid per huishoudensgroep baseren we op het werkelijk aantal verhuizingen van verschillende huishoudens. Ook de achter te
laten woningen baseren we op het feitelijk vrijkomend aanbod, geïndexeerd naar het huidige prijspeil van woningen.
•
De woonvoorkeuren baseren we primair op WoON2018.
Doordat de markt in de gemeente Houten onder druk staat is bijna elk woningaanbod in trek bij woningzoekers. De huidige woningmarkt in Houten is in
belangrijke mate een aanbiedersmarkt. Mensen verhuizen vaak niet naar de woning die exact aansluit bij hun wensen, maar vooral naar woningen die
binnen hun mogelijkheden beschikbaar zijn. Verhuiswensen zijn in deze markt vaak ondergeschikt aan verhuismogelijkheden. Toch is juist in deze markt het
beleidsmatig minder interessant om te zien wat mensen daadwerkelijk doen, maar vooral naar wat mensen willen: het accentueren van de vraag in een
aanbiedersmarkt.
Daarom baseren we ons op woonwensen (accentuering van de vraag) vanuit WoON2018. Via dit grootschalige enquête-onderzoek zijn landelijk
woonwensen in beeld gebracht. In grote lijnen biedt dit een beeld van de vraag. Toch zijn hierbij enkele nuanceringen te maken:
•
Voor de sociale huur zien we dat het wettelijk systeem van toewijzingsnormen naar inkomen bepalen wie hiervoor in aanmerking komt. Dit is een
‘systeemgedreven’ segment De wens is meer secundair.
•
Het enquêteonderzoek is uitgevoerd in 2017. Sindsdien zijn de prijzen van woningen behoorlijk gestegen, meer dan de inflatie. Om een reële
inschatting van vraag en aanbod te kunnen maken hebben we daarom de prijsopbouw van het potentiële woningaanbod in de enquête geïndexeerd
op de prijsontwikkeling op de woningmarkt. Aan de vraagkant is de koopkracht in dezelfde periode niet of nauwelijks gegroeid. We nemen daarom
aan dat dit dan ook geen effect heeft op de woningvraag.
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Potentieel aanbod en vraag (nulscenario)
Vraag
Aanbod

Starters

1-2 phh 18-29 jaar

1-2 phh 18-29 jaar

1-2 phh 30-49 jaar

1-2 phh 30-49 jaar

1-2 phh 50-64 jaar

1-2 phh 50-64 jaar

1-2 phh 65-74 jaar

1-2 phh 65-74 jaar

1-2 phh 75+ jaar

1-2 phh 75+ jaar

Gezinnen

Gezinnen
0%

Verlater
0%

20%

40%

60%

80%

100%

20%

40%

60%

80%

Huur eengezins

Huur appartement

Koop rij

Koop 2-1 kap

Koop vrijstaand

Koop appartement

100%
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Potentieel aanbod en vraag 2019-2025 bij
nulscenario
Vraag
Aanbod

Starters

1-2 phh 18-29 jaar

1-2 phh 18-29 jaar

1-2 phh 30-49 jaar

1-2 phh 30-49 jaar

1-2 phh 50-64 jaar

1-2 phh 50-64 jaar

1-2 phh 65-74 jaar

1-2 phh 65-74 jaar

1-2 phh 75+ jaar

1-2 phh 75+ jaar

Gezinnen

Gezinnen

Verlater

0
0

500

1.000

1.500

2.000

Huur eengezins

Huur appartement

Koop rij

Koop 2-1 kap

Koop vrijstaand

Koop appartement

2.500

500

1.000

1.500

2.000

Huur eengezins

Huur appartement

Koop rij

Koop 2-1 kap

Koop vrijstaand

Koop appartement

2.500
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Woningtekort anno 2019
Eerder gaven we aan dat er anno 2019 een
woningtekort is van ongeveer 780 woningen. Dit
huidige tekort bestaat uit 215 appartementen en
565 eengezinswoningen. Dit tekort ontstaat met
name door huishoudens die niet kunnen starten, in
een niet-woning wonen, gedeelde huishoudens
vormen of waar sprake is van echtscheiding. Dit
doet zich vooral bij de jongere leeftijdsgroepen
voor (starters, jonge huishoudens, gezinnen).
Wanneer niet wordt ingespeeld op deze vraag, dan
zal het streven naar een optimale voorraad onder
druk staan (vertrek gezinnen). We ramen het tekort
als volgt:

Huur eengezins

135

Huur appartement

135

Koop rij

345

Koop 2-1 kap

40

Koop vrijstaand

45

Koop appartement

80
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Doorstroomeffecten: saldo betrokken en
achtergelaten woningen 2019-2025 ouderen
Verlater
Huur eengezins

1-2 phh 75+ jaar
1-2 phh 65-74 jaar
1-2 phh 50-64 jaar
-800 -600 -400 -200
Huur eengezins
Koop rij
Koop vrijstaand

0

200 400

Huur appartement
Koop 2-1 kap
Koop appartement

1-2 phh 1-2 phh 1-2 phh Verlater* Totaal**
50-64 jaar 65-74 jaar 75+ jaar
-290 (-430)
-10
-30
-50
-200

Huur appartement

+120

+90

+70

-190

+90 (+10)

Koop rij

-190

-90

-40

-140

-460 (-550)

Koop 2-1 kap

0

0

-10

-20

-30 (-50)

Koop vrijstaand

0

-20

-10

-40

-70 (-80)

80

50

40

-40

+130 (+170)

Koop appartement

* Verlater = iemand die de woning verlaat en niet verhuist naar een andere zelfstandige
woning, maar overlijdt of naar een zorginstelling gaat.
** Tussen haakjes periode 2025-2030

In deze sheet brengen we het doorstroomeffect van ouderen in beeld. Welke woningen laten zij per saldo achter, welke
woningen betrekken zij. Aan de pluskant van de streep zien we het vraagsaldo van ouderen, aan de minkant wat zij als woning
per saldo achterlaten.
Ouderen laten voornamelijk rijwoningen in de koopsector en eengezinshuurwoningen achter. Op termijn worden dit er meer,
door een groter aantal dat overlijdt. Per saldo is er vooral vraag naar appartementen. Tot 2025 ligt de vraag tussen huur en
koop niet ver van elkaar, op termijn (2025-2030) groeit de vraag naar koopappartementen en neemt die naar huur af.
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Doorstroomeffecten: houden we bestaande gezinnen / jongeren voldoende
Welke woningen
vast en wat is daarvoor nodig?
1-2 phh
betrekken / verlaten 1-2 phh
doorstromers per 18-29 jaar*
saldo?
Huur eengezins
-60
Huur appartement
+180

Gezinnen

1-2 phh 30-49 jaar

1-2 phh 18-29 jaar
-400

-200

0

200

400

Huur eengezins

Huur appartement

Koop rij

Koop 2-1 kap

Koop vrijstaand

Koop appartement

600

30-49 jaar

Gezinnen

Totaal**

-30

+110

+20 (+5)

-30

-80

+70 (+125)

Koop rij

-180

0

-150

-330 (-400)

Koop 2-1 kap

-20

+30

+100

+110 (+110)

Koop vrijstaand

-80

+50

+140

+110 (+80)

+250

+80

-30

+300 (+370)

Koop appartement

* Kent enige vertekening doordat we niet het ouderlijk niet volledig hebben kunnen
uitfilteren (daardoor laat deze groep per saldo toch enige dure koopwoningen achter)
** Tussen haakjes periode 2025-2030

Net als bij ouderen brengen we voor gezinnen met kinderen en jongeren in beeld welke woningen zij per saldo vragen. Vergelijking met de vorige
sheet laat zien of deze woningen door doorstroming van ouderen ook in voldoende mate beschikbaar komen. Bovendien is dan vast te stellen waar
bij minder doorstroming de tekorten oplopen.
Het vrijkomend aanbod van ouderen (veel rijwoningen in de koopsector) matcht maar zeer beperkt met de vraag van jonge huishoudens; zeker als
we ook rekening houden met inloop van het woningtekort (koopappartementen). Hierin zien we de gemaksvraag van jonge huishoudens die in
Houten willen starten en opteren voor een appartement. Een grondgebonden (koop)woning in een meer stedelijke setting is voor een deel van
deze groep een alternatief. Samenvattend: bij doorstroming van ouderen, zien we dat met het hierdoor vrijkomend aanbod niet volledig kan
worden voldaan aan de vraag van jonge huishoudens en gezinnen.
Op basis van deze figuren zien we dat zowel bij senioren als bij gezinnen en jonge huishoudens doorstroomaanbod ontstaat bij rijwoningen in de
koopsector. Daarin zijn echter niet meegewogen dat juist in deze segmenten het woningtekort relatief groot is en er bovendien vraag is van
starters (beide vragen zitten niet in deze figuren)
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Totaal overzicht tekorten en overschotten
situatie optimale woningvoorraad 2019-2040
De optimale woningvoorraad is:
Inspelen op autonome doorstroomvraag van ouderen
Inspelen op woningtekort 2019

Koop appartement>250k
Koop appartement <250k
Koop grondgebonden >450k
Koop grondgebonden 350-450k
Koop grondgebonden < 350k
Huur vrije sector appartement
Huur vrije sector grondgebonden
Huur sociaal appartement
Huur sociaal grondgebonden
-2500-2000-1500-1000 -500
Tekort 2019

2019-2025

0

2025-2030

500 1000 1500 2000 2500 3000
2030-2040

Op basis van eerder onderzoek ligt het zwaartepunt in Schalkwijk, t Goy en Tull en t
Waal bij grondgebonden koopwoningen (enkele tientallen). De hier vergrijzende
bevolking blijft lang in de kernen in hun huidige woning wonen. Als het niet meer
kan verhuizen zij richting voorzieningen in Houten. Dit is verwerkt in dit overzicht.

Op basis van de optimale woningvoorraad volgens
autonome ontwikkeling huishoudens is er een:
•
Tekort aan huurappartementen en
koopappartementen. Hier zal het zwaartepunt voor
een lokaal gericht woningbouwprogramma moeten
liggen.
•
Kleiner tekort aan diverse grondgebonden woningen
(vooral koop)
•
In de koopsector zijn er tekorten bij grondgebonden
woningen in prijssegmenten tot € 350.000.
Tegelijkertijd zien we ook bij luxere woningen
(tweekappers en vrijstaande woningen) een
kwaliteitsvraag: waarbij voldoende rijwoningen zijn
boven € 350.000, maar onvoldoende tweekappers en
vrijstaande woningen. Het potentiële aanbod boven €
350.000 dat we waarnemen voorziet wel in een
regionale behoefte.
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Vertrekpunt optimum lokale behoefte
Tekort 2019

Behoefte 20192030

Behoefte 20302040

Totaal lokaal

Huur sociaal grondgebonden 90

-85

-120

-115

Huur sociaal appartement

90

985

120

1.195

Huur vrije sector
grondgebonden

45

-120

-135

-210

Huur vrije sector appartement 45

375

200

620

Koop grondgebonden <
350.000
Koop grondgebonden 350450.000
Koop grondgebonden >
450.000

295

1.280

915

2.490

90

-1.325

-465

-1.700

45

190

105

340

Koop appartement < 250.000 60

850

350

1.260

Koop appartement > 250.000 20

350

40

410

Traditionele
oriëntatie leefstijlen

(post)moderne
oriëntatie leefstijlen
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HOUTEN EN DE REGIONALE WONINGBEHOEFTE
80

Hoe ziet de situatie eruit als Houten extra
woningen voor vestigers zou realiseren?
• Waar komen vestigers vandaan en waar gaan vertrekkers
naartoe?
• Welke huishoudens zijn mobiel op de woningmarkt van
Houten?
• Wie zijn ook actief op de regionale woningmarkt?
• Welke groepen trekt Houten aan?
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Welke kansen liggen er om op de regionale
vraag in te spelen?
Binnen U16 huishoudens
Bunnik
De Bilt
De Ronde Venen
IJsselstein
Leerdam
Lopik
Montfoort
Nieuwegein
Oudewater
Stichtse Vecht
Utrecht
Utrechtse Heuvelrug
Vianen
Wijk bij Duurstede
Woerden
Zederik
Zeist

Gevestigd Vertrokken
uit
naar
241
204
200
170
24
26
213
209
25
x
45
36
31
34
826
713
12
x
167
153
2.901
3.607
182
206
130
93
172
142
62
93
30
26
355
294

Saldo
37
30
-2
4
25
9
-3
113
12
14
-706
-24
37
30
-31
4
61

Vanuit de regio substantieel meer
huishoudens dan je nu doet aantrekken
vanuit de ‘groene’ gemeenten. Vooral vanuit
de 5 belangrijkste herkomst gemeenten.
Voor de relatie met Utrecht geldt dat er wel
vestigingskansen liggen. Vertrekkers
behouden zal hier lastig zijn (uitstromende
jongeren / studenten).
Binnen de regio meer huishoudens dan je
nu doet behouden om minder weg te
trekken naar de ‘rode’ gemeenten.
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Welke huishoudens zijn mobiel en actief op
de woningmarkt?
• Jonge huishoudens tot 30 jaar, gezinnen en huishoudens
tussen de 30 en 50 jaar zijn het actiefst op de woningmarkt
• Gelet op het woonmilieu van Houten liggen er kansen om
vooral meer traditionele leefstijlen te binden.
• Gelet op verhuisrelaties liggen er kansen om vooral uit
Bunnik, IJsselstein, Zeist, Utrecht en Nieuwegein mensen te
binden.
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Leefstijlen in de vijf donorgemeenten
In de vijf donorgemeenten zijn de belangrijkste leefstijlen de volgende:
• Bunnik: yuppen & dinky’s, stedelijke starters en settelers (mag anders, modern,
stedelijk)
• IJsselstein: zelfde leefstijlen als Houten
• Zeist: stedelijke starters, settelers, gearriveerde gezinnen, seniore levensgenieters,
welgestelde medioren (eigenzinnig, autonoom, vrij)
• Utrecht: met name in de stadswijken zelfde leefstijlen als Houten
• Nieuwegein: zelfde leefstijlen als Houten
Er liggen enkele overeenkomsten naar leefstijl, maar ook enkele conflicten. Inspelen op de
leefstijlen met meer (post)moderne waarden – vanuit Bunnik, Zeist en delen van Utrecht - ,
past nu niet bij het woonmilieu dat de traditionele groep in Houten waardeert. Dit kan,
maar zal dan duidelijk afzonderlijk geprofileerd moeten worden.
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Andere potentiële wervingsgebieden in de regio
voor leefstijlen die passen bij Houten
Leefstijlen die we Houten zien, zien we vooral in de
ring rond de stad Utrecht; met een zwaartepunt aan
de zuidwestkant. Zij richten zich naast Houten op
gemeenten als Ijsselstein, Woerden, maar ook delen
van Stichtse Vecht en Utrecht. Met name in
afstemming met die gemeenten liggen er kansen,
bijvoorbeeld waar sprake is van restrictieve
ruimtelijke mogelijkheden (bv. Ijsselstein of Stichtse
Vecht).
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Kansen bovenlokaal (scenario: +3.000)
Regionaal /
traditioneel

Regionaal / (post)
moderne leefstijl

Bij bouw 3.000
woningen extra

Huur eengezins

13%

25%

390

-

750

Huur appartement

13%

20%

390

-

600

Koop rij

39%

30%

1.170

-

900

Koop 2-1 kap

7%

0%

210

-

0

Koop vrijstaand

8%

5%

240

-

150

Koop appartement

20%

20%

600

-

600

3.000 extra woningen in 20 jaar = 150 extra woningen per jaar.
Dit betekent extra instroom naar woonmilieu / leefstijl t.o.v. afgelopen jaren:
• Bij traditionele leefstijlen +30%
• Bij (post)moderne leefstijlen ook +30%
Beide zijn dus even kansrijk / risicovol
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WONEN EN ZORG
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Achtergrond
In Lekstroomverband is de behoefte aan wonen met zorg in beeld gebracht. Deze behoefte verandert
door ontwikkelingen als meer zelfstandig thuis wonen met een zorgvraag, veranderende financiering en
indicatiestelling, en veranderingen in bevolkingsopbouw. Bij de analyses rond deze ontwikkelingen
maken we onderscheid naar de behoefte van ouderen, mensen met een licht verstandelijke beperking
en mensen met een psychiatrische zorg- of begeleidingsvraag.
In deze analyse ligt de focus op de woonvraag die samenhangt met de behoefte aan zorg en ondersteuning. Om die reden hanteren we in dit rapport niet het in de zorgwereld gebruikelijke onderscheid
tussen intramurale en extramurale zorg. Dit onderscheid zegt immers vooral iets over de financiering
van de zorg en niet zozeer over de verschijningsvorm van het vastgoed. Mensen met een zware
zorgvraag wonen meestal in een geclusterde woonvorm, maar het is soms ook mogelijk in een reguliere
woning intensieve zorg te ontvangen (bijvoorbeeld met een Volledig Pakket Thuis / VPT). Andersom
komt het bij ouderen voor dat mensen zonder zware zorgvraag er toch voor kiezen in een geclusterde
woonvorm te gaan wonen (bijvoorbeeld een serviceflat).
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Vraag wonen met zorg ouderen
Voor de behoefteontwikkeling van ouderen gaan we eerst in op de woonvraag van ouderen
die vanwege hun gezondheidssituatie een beroep doen op Wlz-zorg. Ouderen die een
beroep doen op Wlz-zorg hebben ‘levenslang en levensbreed’ ondersteuning nodig. Dit kan
voor een beperkt deel thuis maar overwegend in een zorginstelling. Het gaat altijd om
mensen die permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben. De
meeste van deze mensen wonen in een verpleeghuis. In die situatie is 24/7 zorg aanwezig.
Voor de mensen die Wlz-zorg ontvangen en niet in een verpleeghuissetting verblijven,
spreken we van een woonvorm met 24/7 zorg in de nabijheid. Dit zijn meestal geclusterde
woonvormen. De Wlz-doelgroep splitsen we uit naar de groepen met somatische en
psychogeriatrische aandoeningen (dementie). Dit doen we omdat het woonvastgoed voor
de PG-doelgroep vaak nog specialistischer is (gesloten afdeling, gezamenlijke huiskamer,
kleine studio’s). Mensen met een somatische aandoening kunnen doorgaans makkelijker
buiten een verpleeghuissetting wonen dan mensen met dementie.
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Doelgroep ouderen

•

•

•

•

•

De woonzorgvraag wordt nu primair afgemeten aan de ontwikkeling van de afname van zorgindicaties binnen de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat
hierbij om 6% van de 65-plussers (bron: NZa 2018), waarvan een toenemende groep geen beroep zal hoeven te doen op intramurale voorzieningen.
Met zicht op de ontwikkeling van Wlz-zorg alleen, ontstaat nog geen zicht op doelgroepen die afhankelijk zijn van andere en lichtere vormen van
ondersteuning en zorg (binnen de Wmo of de Zorgverzekeringswet) en daar een geschikte woonvorm bij zoeken. Het gaat hierbij volgens de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om 20 % van de 65-plussers. Van de resterende groep 65-plussers die niet afhankelijk is van zorg of ondersteuning
(74%) zal een beperkt deel uit voorzorg of voor de gezelligheid op zoek zijn naar een woonvorm met gezamenlijke voorzieningen. Je moet dus
eigenlijk naar de hele groep ouderen kijken en niet alleen naar de groep die relatief zware Wlz-zorg ontvangt. Dus dat betekent voor de behoefte dat
het te ontwikkelen aanbod flexibel inzetbaar moet zijn voor mensen die 24 uurszorg ontvangen, maar ook voor mensen die een beroep doen op
lichtere vormen van zorg of ondersteuning of slechts behoefte hebben aan ontmoeten en gezelligheid. De ontwikkeling van specialistisch
woonzorgvastgoed waar uitsluitend 24-uurszorg kan worden geleverd dient zoveel mogelijk te worden vermeden.
Het verschil tussen de prognose die we voor dit onderzoek gebruik (autonome ontwikkeling naar 24.000 huishoudens) met de Primosprognose, waar
Atrivé zich op baseert, (21.000 huishoudens) bedraagt in 2040 3.000 huishoudens. Het verschil in 75+-huishoudens tussen de prognose op basis van
autonome groei (5.500) en de Primosprognose (5.000) bedraagt in 2040 500 huishoudens. Dit is een verschil van 10 %. Daarom is het aannemelijk
dat de vraag naar wonen met zorg en daarmee gemoeide opgave voor ouderen structureel met 10% kan worden opgehoogd. Voor de overige
doelgroepen zien we dit effect niet, omdat de verschillen tussen de andere leeftijdsgroepen van 1- en 2-persoonshuishoudens beperkt zijn.
De toenemende vraag naar Wlz-zorg met 24/7 zorg aanwezig voor mensen met een somatische zorgvraag wordt vanuit onze ervaringen (te) hoog
ingeschat. Het is aannemelijker dat een groeiende groep de zorgbehoefte ook in de thuissituatie en tussenvormen van woonzorgaanbod kan invullen
(verzorgd wonen). Het onderscheid tussen intramurale en extramurale woonvormen is steeds meer tamelijk kunstmatig en gedateerd. Er zijn
meestal combinaties mogelijk van wonen met 24 uurszorg en wonen met lichtere vormen van zorg of ondersteuning, die overigens ook al volop in de
praktijk worden toegepast. We zien een trend in Nederland dat men echt intramuraal vastgoed alleen terug vindt in voorzieningen voor
groepswonen (dementie) en als cliënten bedlegerig zijn of terminaal.
Verwachting van de gemeente en Zorgspectrum is dat de PG-groep een sterkere vraag zal laten zien naar verzorgd wonen. Verzorgd wonen valt
onder de categorie ‘zorg nabij’. Er is geen 24 uurzorg aanwezig, maar er is een zorgsteunpunt in de nabijheid, waarvan uit de zorg kan worden
geleverd. Door Atrivé is de vraag naar verzorgd wonen laag ingeschat. De vraag naar 24 uurszorg voor de PG-doelgroep is in lijn met onze ervaringen
elders.
Voor mensen met een somatische aandoening is de behoefte aan verzorgd wonen bepaald op basis van de omvang van de groep mensen die
vanwege de extramuralisering niet meer voor een Wlz-indicatie voor verblijf in aanmerking komen. Het is echter niet aannemelijk dat iedereen met
een indicatie voor persoonlijke verzorging ook behoefte heeft om te verhuizen naar een verzorgd wonen concept. Deze doelgroep (senioren) is
behoorlijk honkvast en gaat pas verhuizen als het echt niet langer kan. De groep van mensen zonder Wlz-indicatie is uiteraard veel groter en diverser
dan de groep die vroeger nog zzp1 t/m 3 zou krijgen. Rekening houdend met de dubbele vergrijzing mag men aannemen dat deze groep ook een
beroep zal doen op woonconcepten waar voorzieningen voor ontmoeten en de mogelijkheid van ondersteuning en verzorging beschikbaar zijn. Om
die reden adviseren wij de inschatting van verzorgd wonen voor mensen met een somatische aandoening te handhaven.
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Behoefteontwikkeling woonvormen voor cliënten met
somatische en psychogeriatrische aandoeningen
aanbod 2017

24/7
aanwezig
Somatische aandoening
Psychogeriatrische aandoening
Totaal

behoefteontwikkeling 2017-2025

zorg 24/7 zorg nabij
A = 59
C = 141
200

24/7
aanwezig
B = 41 + 20
D = 38 + 90
79 + 110

zorg 24/7 zorg nabij
+ 110
+ 10
+ 120

behoefteontwikkeling 2025-2035

24/7
aanwezig
+ 90
+ 170
+ 260

zorg 24/7 zorg nabij
+ 550
+ 10
+ 560

A = 43 Warande De Loeriker Stee DLS + 16 in Haltna Huis
B = 25 Warande appartementen nabij DLS + 4 studio's Warande DLS + 12 aanleunappartementen Haltna Huis HHH +
C = 45 Warande DLS + 96 Houtens Erf = 141
D = 25 Warande appartementen nabij DLS + 13 aanleunappartementen DLS = 38
De grootste groei zit er bij de behoefte onder cliënten met een somatische aandoening, zowel met 24/7 zorg aanwezig als 24/7 zorg in de nabijheid. Deze
groei is onderdeel van de eerder aangegeven huishoudensgroei.
• Op korte termijn tot 2025 groeit de behoefte van mensen die een beroep doen op woonzorgaanbod met 24/7 zorg aanwezig nog beperkt met 110
personen. Na 2025 (tot 2036) groeit de behoefte aan deze woonzorgvormen met nog eens 260 plaatsen naar 370 plaatsen in totaal. Daar zou dan ook
ruimte voor gevonden moeten worden (in een geclusterde woonvorm met zorg aanwezig).
• In totaal zijn tot 2036 680 (120 + 560) geclusterde toegankelijke woonzorgvormen gewenst met 24/7 zorg in de nabijheid. Dit betreft een deel van de
geraamde behoefte aan toegankelijke woningen, al zijn niet alle toegankelijke woningen ook geclusterd. Er is bij deze geclusterde woningen geen 24
uurszorg aanwezig, maar er is een zorgsteunpunt in de nabijheid nodig waar vanuit de zorg kan worden geleverd. Daarbinnen zijn minimaal 20 woningen
voor mensen met dementie nodig; al zullen er meer dementerenden in een geclusterde woonvorm wonen, met Wlz-zorg in de vorm van een Volledig of
Modulair Pakket Thuis (VPT of MPT). Verwachting van de gemeente en Zorgspectrum is daarom dat de groep dementerenden een sterkere vraag zal
laten zien naar deze woonvormen. Daarbij geldt tegelijkertijd dat hoe meer mensen een VPT of MPT geleverd kunnen krijgen, hoe minder aanbod er
nodig is voor woonzorgvormen met 24/7 zorg aanwezig.
• Bij inzet op toegankelijke woningen is het aan te bevelen om daarbij rekening te houden met de behoefte aan geclusterde woonzorgvormen. Ouderen
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vinden het prettig om contactmogelijkheden met omwonenden dichtbij te hebben; voor sommigen met zorg en voor anderen met zorg nabij.

Mensen met een verstandelijke beperking (LVB)
In het Lekstroomonderzoek is een behoorlijke groei voorzien van de behoefte aan woonzorgvormen met 24/7 zorg aanwezig voor mensen
met een verstandelijke beperking, vanuit de aanname dat ook deze doelgroep gezonder oud wordt (en dus langer leeft). In de meeste
gemeenten zien we echter een gelijkblijvende behoefte voor deze doelgroep. In onze ramingen zetten wij de demografische ontwikkelingen
af tegen het huidige zorggebruik in de gemeente Houten. Nagenoeg overal zien wij (in afstemming met zorgaanbieders en zorgkantoren) dat
er hooguit een beperkte invloed van de vergrijzing wordt verwacht op de woonzorgbehoefte van deze doelgroep. Dit leidt tot een groei van
de behoefte in ons ramingsmodel van een tiental woningen. Vanuit de zorgpartners is aangegeven dat de lokale behoefte op basis van de
oriëntatie van mensen met een verstandelijke beperking op Houten hier groter ligt.
Daarom middelen we de behoefte voor plaatsen met 24/7 zorg aanwezig (gemiddelde van landelijke norm en uitgangspunten
Lekstroomonderzoek) en hogen we de plaatsen met 24/7 zorg nabij op. Onze inschatting is een groei van 80 woningen (in plaats van 160)
voor 24/7 uurszorg en 40 toe te voegen aan wonen met 24/7 zorg nabij (55 in plaats van 15 volgens het Lekstroomonderzoek). Dat betekent
een behoefte van 135 eenheden extra, in plaats van 175 eenheden (zoals in het Lekstroomonderzoek wordt aangegeven).
We baseren deze aanname op onze demografische ervaringscijfers in veel andere gemeenten en omdat veel VG-aanbieders toekomst zien in
verzorgd wonen, eventueel gecombineerd met andere doelgroepen.

aanbod 2017

Totaal

24/7 zorg
aanwezig
188

24/7 zorg nabij
Onbekend

behoefteontwikkeling
behoefteontwikkeling
2025-2035
2017-2025
24/7 zorg
24/7 zorg nabij
24/7 zorg
24/7 zorg
aanwezig
aanwezig
aanwezig
+40
+25
+40 (t.o.v. 2025)
+30 (t.o.v. 2025)
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Psychiatrie en uitstroom jeugdzorg
Psychiatrie: uitstroom beschermd wonen
De komende jaren zullen in Houten jaarlijks circa 20 mensen willen / moeten uitstromen uit een beschermd wonen instelling of instelling voor
maatschappelijke opvang. Hierover zijn in Lekstroomverband bestuurlijke afspraken gemaakt. Dit vraagt tijdige beschikbaarheid van zeer
betaalbare huurwoningen voor deze groep (tot circa € 400 / € 450, vanwege de beperkte betaalmogelijkheden van deze groep). Dit betreft
niet persé een bouwopgave. Deze behoefte kan (ook) ingevuld worden in bestaande woningen. Liefst zijn deze woningen zelfstandig, maar
flexibiliteit in contractvorm kan handig zijn (omklappen van huur door zorginstelling naar huur door bewoner). Dit kan in gespikkeld wonen (in
combinatie met ander doelgroepen), mits er een voldoende schaal is voor een gezonde exploitatie.
De verwachting is dat de behoefte zich spreidt over de regio: of op de plek waar mensen vandaan komen, of waar zij hun netwerk (in de
zorginstelling) hebben opgebouwd. Deze uitstroom is noodzakelijk om beschermd wonen of maatschappelijke opvang toegankelijk te houden
voor de doelgroepen.
Uitstroom jeugdzorg met verblijf
Voor jeugd met een hulpverleningsverleden is soms een tussenstap nodig naar zelfstandig wonen. Een aangesloten wooncarrière voor
jongeren na hun jeugdtraject is van belang. Tot aan het regulier wonen met ambulante begeleiding moet er op deze ladder genoeg aanbod
aan tussenvormen zijn om doorstroming te bewerkstelligen. De stap van groepswonen in de jeugdzorg naar het zelfstandig wonen of het
beschermd wonen is in veel gevallen te groot. Voor de jeugd zijn een kamertrainingscentrum of groepswonen met een gemeenschappelijke
ruimte wenselijke woonvormen. Jongeren kunnen ook gebaat zijn bij het wonen in een gemengd, sociaal en doorstromingsgericht woonwerkconcept met toezicht. Hier kunnen GGZ-cliënten, jeugd en jongeren samenwonen tegen een lage huur, bijvoorbeeld in ruil voor een
actieve bijdrage aan de gemeenschap.
•
Voor jeugdhulp wordt het onderscheid tussen zorg met verblijf voor jeugdigen tot 18 en voor jongeren vanaf 18 niet duidelijk. Als er
wordt gesproken over residentiële jeugdzorg en de afbouw daarvan ten gunste van gezinshuisachtige oplossingen, dan gaat het om 18minners die decentraal opgevangen worden. Bij extramuralisering (naar [semi]-zelfstandige woonsituaties op kamers of gemengd
wonen projecten bijvoorbeeld) gaat het om 18-plussers die uitstromen uit de jeugdzorg.
•
Voor doelgroep Jeugd is de uitstroom uit intramurale of residentiële Jeugdzorgsetting naar zelfstandige woonvormen en tussenvormen
zoals kamertrainings- em magic mixconcepten geraamd op 10 personen per jaar (in afstemming met Lekstroomgemeenten).
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Behoefte toegankelijke woningen
•
•
•
•

•

•

Niet alle mensen met een mobiliteitsbeperking (die minder goed ter been zijn) (willen) wonen in een toegankelijke woning . Evenmin hebben alle bewoners van toegankelijke
woningen een mobiliteitsbeperking. Op basis van deze twee effecten heb je in de regel meer toegankelijke woningen nodig dan het aantal mensen met een mobiliteitsbeperking.
Geschiktheidsanalyse beperkt zich tot mobiliteit. Betaalbaarheid, vooral voor doelgroepen met verstandelijke beperking, GGZ-doelgroep en kwetsbare jeugd, is niet in beeld.
De beschikbaarheid van geschikte woningen (qua mobiliteit en betaalbaarheid) kan in beeld worden gebracht door het aantal vrijkomende woningen per jaar in beeld te brengen
aan de hand van de mutatiegraad per woningtype.
Geschikt of geschikt te maken woonaanbod zou bij voorkeur gesitueerd moeten zijn nabij voorzieningen zoals ontmoetingsruimte, huisarts, apotheek en supermarkt op een
rollatorafstand van 500 meter.
Er zijn enkele mogelijke richtingen om meer grip te krijgen op de huisvestingsopgave; en om synergievoordelen in de aanpak te bereiken. In het kader van dit onderzoek is dit nu
niet opgepakt. Vervolgacties zouden kunnen zijn:
corporaties kunnen aan de hand van de Aedes-beslisboom een analyse maken van welk deel van de woningvoorraad met relatief beperkte middelen toegankelijk kan
worden gemaakt. Als men deze opgave koppelt aan de verduurzamingsopgave dan heeft men de meest kansrijke opgave voor dubbele verduurzaming in beeld. Maak door
middel van modelwoningen zichtbaar welk effect dubbele verduurzaming heeft op woonlasten en wooncomfort.
Voor eigenaren geldt dat men vaak het overzicht mist in wat er voor mogelijkheden er zijn en hoe dat kan worden gefinancierd. Hierdoor is men vaak terughoudend om te
investeren. Het verdient aanbeveling om met aannemers, banken en gemeente een ontzorgingspakket samen te stellen, waarbij oplossingen van aannemers,
financieringsconstructies van banken en gemeente (blijvers- en duurzaamheidslening bijvoorbeeld), in één pakket aan inwoners worden aangeboden. Hierbij wordt ook het
effect van de investeringen op de maandelijkse woonlasten en wooncomfort in beeld gebracht.
Waar mogelijk de eigenaren laten meeliften in de buurten waar de corporatie ook bezig is.
Gezien het karakter van de kernen in Houten verwachten wij dat ouderen in een meer stedelijke omgeving eerder zullen kiezen voor een gelijkvloerse woning in een
appartementencomplex. In de kernen met een meer dorps karakter zal men eerder kiezen voor een gelijkvloerse woning met een eigen tuintje dan voor een appartement zonder
tuin. Het strekt tot aanbeveling om bij de ontwikkeling van geclusterde en levensloopgeschikte woningen in te zetten op een zo divers mogelijk aanbod:
In de kern Houten vormen appartementen, eventueel gecombineerd met een beperkt aantal patiowoningen, aantrekkelijk aanbod, in de nabijheid van voorzieningen (plm
500 meter) zoals huisarts, apotheek, winkel voor dagelijkse boodschappen en een ontmoetingsruimte.
Ook is het van belang om in de andere kernen woonvormen voor ouderen te ontwikkelen, waarbij het zwaartepunt meer zou moeten liggen bij grondgebonden woningen
(zoals het hofjesconcept). Ook hier zo dicht mogelijk bij de aanwezige voorzieningen.
In de (kleinste) kernen zal er onder ouderen behoefte groeien voor woonconcepten waar men toezicht houdt op elkaar en sociale cohesie bevordert. Veel ouderen blijven
het liefst in hun eigen kern wonen. Daarom bevelen wij het aan om in de (kleine) kernen kleinschalige woonconcepten mogelijk te maken indien daar vanuit de samenleving
behoefte aan blijkt en men een collectief particulier initiatief wil starten.
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Behoefte aan toegankelijke woningen
(2017-2035) in Houten
Mobiliteitsbeperking aantal
huishouden
Licht (1.845 in 2017)
Matig (975 in 2017)
Zwaar (110 in 2017)
Totaal

Gewenste type woning /
woonvorm op basis van Woningaanbod
2016
Benodigd woningaanbod
(*1)
in 2035 (indicatief)
beperking
Groei 2017-2035 (*2)
Nultredenwoning (*3)
3.500 (*4)
737
4.237
Rollator
toeen
doorgankelijk
2.300 (*5)
761
3.061
Rolstoel
toeen
doorgankelijk
400 (*6)
88
488
1586

*1) Bronnen: woningvoorraad Viveste ouderen 65+ en Miva-woningen (2016) en WOZ-bestand gemeente. Aanbod lijkt groter dan aantal
huishoudens met een mobiliteitsbeperking. Dat is ook wenselijk, omdat deze woningen ook worden bewoond door mensen zonder beperking.
*2) Volgens Woonzorgplanner 2017 (Atrivé) + 10% (Companen
*3) Definitie: Basisfuncties (woonkamer, keuken, douche, wc en slaapkamer) zijn gelijkvloers. De woning ligt op de begane grond of per lift
bereikbaar.
Dit kan zijn een benedenwoning, appartement met lift, bungalow, patiowoning of eengezinswoning met alle primaire ruimtes op de begane
grond.
*4) Dit is een schatting. Het betreft 1.400 sociale huurwoningen (minus bovenwoningen) en 2.100 overige huur- en
koopwoningen (met uitsluiting van een geschat aantal bovenwoningen).
*5) 600 sociale huurwoningen en een aanname wat betreft overige woningen.
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*6) 120 sociale huurwoningen en een aanname wat betreft overige woningen.

TOETSING RUIMTELIJKE MODELLEN
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Lokaal: traditioneel ggb (nihil)

(+800) Lokaal: modern ggb

Lokaal: traditioneel app (+3.100)

(+400) Lokaal: modern app

In het kader van de Ruimtelijke Koers is een aantal ruimtelijke modellen uitgewerkt. Daarin worden verschillende zoekgebieden onderscheiden die invulling
kunnen geven aan de woningbehoefte. Deze zoekgebieden toetsen we aan de woningbehoefte uit Houten. Per zoekgebied schetsen we in verschillende
uitwerkingen van dichtheden de kansen om op specifieke (lokale) woonwensen in te spelen. Daarbij gaat het om richtingen. Om als bouwsteen voor
afwegingen te kunnen bieden is dit vrij absoluut weergegeven. In de praktijk lopen woonvoorkeuren meer in elkaar over.
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Programmatische haalbaarheid

390 lokale vraag appartementen (modern)
Rest: 2.330 voor regionale vraag

deel 3.115 lokale vraag appartementen
(traditioneel)
deel 785 lokale vraag grondgebonden
(modern)

98

Model 1: getalsmatig effect
woningbehoefte
Behoefte
Mogelijkheid
lokaal tot 2040 in Ruimtelijk
Model

Tekort tov
lokale
behoefte

Ruimte voor
regionale
behoefte

Traditioneel ggb

Nihil

Traditioneel app

+3.100

1.200

Modern ggb

+795

1.200

405

Modern app

+390

2.720

2.330

Stagnatie doorstroming

1.900

Noodzakelijke instroom vergelijkbaar
met scenario instroom van 3.000 extra
huishoudens  +30% extra instroom
99

100

Model 2
Programmatische haalbaarheid

+395 lokale vraag appartementen
(modern), rest regionaal

regionale vraag grondgebonden
(traditioneel)
+795 lokale vraag grondgebonden
(modern), rest regionaal

deel +3.100 lokale vraag appartementen
(traditioneel)
101

Model 2: getalsmatig effect
woningbehoefte
Behoefte
Mogelijkheid
lokaal tot 2040 in Ruimtelijk
Model

Tekort tov
lokale
behoefte

Ruimte voor
regionale
behoefte

Traditioneel ggb

Nihil

400

Traditioneel app

+3.100

2.940

Modern ggb

+795

935

140

Modern app

+390

1.065 (75%app)

675

Doorstroming goed mogelijk

400
160

Noodzakelijke instroom
derde van scenario 7.500
(+10% instroom)
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Model 3
Programmatische haalbaarheid
deel +390 lokale vraag appartementen
(modern)
deel +3.100 lokale vraag appartementen
(traditioneel)

+795 lokale vraag grondgebonden
(modern)
Rest: 1.740 voor regionale vraag (trad& mod)
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Model 3: getalsmatig effect
woningbehoefte
Behoefte
Mogelijkheid
lokaal tot 2040 in Ruimtelijk
Model
Traditioneel ggb

Nihil

1.700

Traditioneel app

+3.100

1.640

Modern ggb

+795

1.700

Modern app

+390

Enige stagnatie doorstroming

Tekort tov
lokale
behoefte

Ruimte voor
regionale
behoefte
1.700

1.460
905
390

Noodzakelijke instroom is 85% van scenario instroom van
3.000 extra huishoudens, maar wel verdeeld over
verschillende leefstijlen  per leefstijl ca +15% extra instroom
105
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Model 4
Programmatische haalbaarheid
+395 lokale vraag appartementen
(modern) Rest: 725 voor regionale vraag
deel +3.100 lokale vraag appartementen
(traditioneel)
+795 lokale vraag grondgebonden
(modern)
Rest: 1.440 voor regionale vraag (trad&
mod)
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Model 4: getalsmatig effect
woningbehoefte
Behoefte
Mogelijkheid
lokaal tot 2040 in Ruimtelijk
Model

Tekort tov
lokale
behoefte

Ruimte voor
regionale
behoefte

Traditioneel ggb

Nihil

1.100

Traditioneel app

+3.100

800

Modern ggb

+795

1.100

305

Modern app

+390

2.020

1.630

Stagnatie doorstroming

1.100
2.300

Noodzakelijke instroom vergelijkbaar met scenario instroom van
3.000 extra huishoudens, met een accent bij moderne leefstijlen
maar ook meer traditionele leefstijlen  +20% extra instroom
moderne leefstijlen en +10% extra instroom traditionele leefstijlen
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Vergelijking ruimtelijke modellen en
(lokale) woningbehoefte
Programmatisch zien we de volgende vergelijking, waarbij we de voorgestane ontwikkeling per model afzetten tegen de lokale
behoefte. Bij een programma in het model dat de lokale behoefte overstijgt, geven we dit aan met een groene kleur (in dat geval
zullen huishoudens uit de regio aangetrokken moeten worden). Indien er onvoldoende woningen in het programma zitten voor de
lokale behoefte, is dit met rood aangegeven.
Lokale behoefte

Invulling
model 1

Invulling
model 2

Invulling
model 3

Invulling
model 4

400

1.700

1.100

Trad.ggb

+0

Trad.app

3.100

1.200

2.940

1.640

800

Modern ggb

800

1.200

935

1.700

1.100

Modern app

400

2.720

1.065

2.020

Bron: Ruimtelijke modellen, bewerking Companen

Lokale behoefte en indicatie invulling woningbouw bij verschillende ruimtelijke modellen (afwijkingen van 20% van de behoefte
zijn gekleurd: rood = er wordt te weinig gebouwd voor de lokale vraag, groen = het model vraagt invulling vanuit de regionale
vraag)
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Gemeente Houten | 2
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Ik woon nu in het centrum en/of bij het station aan Het Rond

Ik woon nu in Castellum of bij het station Castellum

Gemeente Houten | 10

Ik woon nu in een andere woonwijk in Houten Noord

Ik woon nu in het Oude Dorp

Gemeente Houten | 11

Ik woon nu in een andere woonwijk in Houten Zuid

Ik woon nu in Schalkwijk / ‘t Goy / Tull en ‘t Waal
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Rapportage Woningbehoeften
Onderzoek onder volwassenen in Houten (18+)
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Waar wil men heen verhuizen
Wat voor woningtype wil men
Is er voldoende aanbod

In opdracht van de gemeente Houten heeft Dimensus beleidsonderzoek de Monitor Sociale
Kracht uitgevoerd. In deze vragenlijst zijn ook vragen opgenomen over de verhuiswensen en de
woonbehoeften van de inwoners van Houten. In deze deelrapportage wordt hierop ingegaan.
Er wordt gekeken wie er willen verhuizen, waarom men wil verhuizen, waar men heen wil, wat
de woonwensen zijn en of er volgens de inwoners voldoende aanbod is aan woningen die
voldoet aan de wensen en mogelijkheden van de verhuisgeneigden.
In totaal hebben ruim 1.100 huishoudens de vraag gekregen of men wil verhuizen. In totaal
hebben 226 respondenten aangegeven dat dit het geval is. Dit betreft één op de vijf inwoners.
De resultaten hebben betrekking op deze groep. Door verdere onderverdelingen naar
deelgroepen kunnen de resultaten soms gebaseerd zijn op kleinere aantallen. Met name de
groep 65-plussers is klein. Dit maakt dat de uitkomsten van deze doelgroep slechts indicatief
zijn.
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Conclusies

Hieronder volgt een aantal belangrijke uitkomsten van het onderzoek:
✓ Houten kent een groot aandeel inwoners met een verhuiswens: één op de vijf geeft aan te willen verhuizen.
✓ Dit zijn voor een belangrijk deel 30-49 jarigen (41% van de verhuisgeneigden) maar ook 50 tot 65 jarigen (29%). De 18-29 jarigen maken 20% uit van de inwoners met een
verhuiswens en de 65-plussers 10%. Binnen de doelgroep 18-29 jarigen zelf is de verhuisintentie echter met 26% het hoogst van alle leeftijdsgroepen. Het betreft vaak starters
die voor het eerst op zoek zijn naar zelfstandige woonruimte.
✓ De binding met Houten is groot, slechts één op de vijf verhuisgeneigden oriënteert zich buiten Houten. 27% weet nog niet waar naartoe te verhuizen. De 30-49 jarigen die willen
verhuizen willen meer dan gemiddeld in Houten blijven wonen (18% in de eigen buurt of wijk en nog eens 46% in Houten), één op de tien zoekt buiten Houten. De 50-64 jarigen
hebben ook een sterke voorkeur voor Houten (8% in eigen buurt of wijk en 35% elders in Houten), maar een deel wil Houten gaan verlaten (28%) of weet het nog niet (29%).
Vaak betreft het ‘empty nesters’. Een deel geeft aan eens wat anders te willen. De jongeren zijn in verhouding ook voor een groot deel gericht op Houten (55%), een vijfde zoekt
woonruimte buiten Houten (22%) en een kwart weet nog niet waar heen te verhuizen (24%). Veel 65-Plussers voelen zich ook verbonden met Houten: 13% wil in de eigen buurt
of wijk blijven wonen en 50% elders in Houten. Het aandeel dat bij voorbaat buiten Houten zoekt is wat lager dan gemiddeld (12%). Een kwart van de 65-plussers weet nog niet
waar men heen wil (25%).
✓ De binding met de eigen wijk is met name groot in Zuid-Oost en het Buitengebied. In Houten Noord is men minder trouw aan de eigen wijk. De bewoners van Noord-West zijn
meer dan gemiddeld gericht op een woning buiten Houten (33%).
✓ De vraag naar woningen is sterk gericht op de koopsector. Ten minste 65% van de inwoners met een verhuiswens is op zoek naar een koopwoning. In Houten willen veel
bewoners doorstromen van een koopwoning naar een andere koopwoning (75% van de woningbezitters met een verhuiswens). Daarnaast wil 10% de overstap maken naar de
huursector. Nog eens 10% heeft geen voorkeur voor huur of koop. Van de huurders wil ongeveer een derde de overstap maken naar de koopsector, iets meer dan de helft wil
echter in de huursector blijven en de rest heeft geen voorkeur.
✓ Een deel van de verhuisgeneigden geeft aan dat men graag wil verhuizen maar dat men geen mogelijkheden ziet. Dit zijn deels 65-plussers (3% van doelgroep) en 50 tot 65
jarigen (4%), maar vooral ook inwoners van 30 tot 49 jaar (8%) en jongeren van 18 tot 29 jaar (7%). Negen op de tien verhuisgeneigden ervaren een tekort op de woningmarkt in
Houten en men wijst dan vooral naar een tekort aan koopwoningen. Inwoners die op zoek zijn naar een huurwoning (25%) ervaren ook een groot tekort aan mogelijkheden. Het
gaat daarbij vaak om een te korte inschrijfduur (46%) of te hoge huren (34%).
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Aanbevelingen

De resultaten van het onderzoek leiden tot de volgende aanbevelingen:
✓ Een groot deel van de verhuisgeneigden woont op dit moment al langer in hun koopwoning en wil best verhuizen. Dit zijn voor een belangrijk deel huishoudens zonder of met
oudere kinderen. Ze hoeven niet echt weg, maar ze willen wel verhuizen als er iets op hun pad komt dat hen aanspreekt. Met name de groep 50-65 jarigen dreigt Houten te
verlaten. Ze willen wel in Houten blijven wonen, maar als ze in Houten niets aantrekkelijks kunnen vinden en elders in de regio wel, dan zijn ze veel eerder geneigd naar elders te
verhuizen. Het is goed om te kijken wat de specifieke woonwensen zijn van de inwoners die zich (ook) buiten Houten oriënteren. Kun je een woonmilieu in Houten toevoegen dat
voldoet aan hun vraag, dan voorkom je dat deze (vaak) kapitaalkrachtige groep Houten gaat verlaten. Ook levert het meer diversiteit in het aanbod op.
✓ De woningen die doorstromers achterlaten zijn te duur om te voorzien in de vraag van de starters en de jongere gezinnen. Door het toevoegen van betaalbare nieuwbouw zal in
deze vraag moeten worden voorzien. Dit kan door in te zetten op kleinere woningen en/of goedkopere manieren van bouwen. Kleinere appartementen voldoen vaak aan dit
profiel.
✓ De inwoners van Noord-West oriënteren zich ook buiten Houten. Nieuwe woonmilieus aan de randen van de wijk bieden wellicht perspectief voor deze groep. Inwoners van
Noord-Oost hebben ook minder binding met hun wijk. Nieuwe woonmilieus in dit gebied bieden mogelijk een kwaliteitsimpuls waardoor mensen blijven.
✓ Houten is een gemeente die op termijn sterk gaat vergrijzen. Ouderen willen vooral appartementen. Om deze op termijn in voldoende mate beschikbaar te hebben, is het zinvol
daar op tijd door middel van nieuwbouw op in te spelen.
✓ Een deel van de te bouwen appartementen kan voorzien in de huidige vraag vanuit Houten van ouderen en startende huishoudens. Daarnaast zouden startende tweeverdieners
die in eerste instantie in Utrecht op zoek gaan naar woonruimte, verleid kunnen worden om zich in Houten te vestigen. Houten heeft een heel centrale ligging en is ook met het
openbaar vervoer goed te bereiken. Het prijsniveau in Utrecht is heel hoog en de ruimte die men hiervoor krijgt, is relatief klein. Houten zou voor deze groep concurrerend
aanbod kunnen bieden. Indien dit past in de strategie van Houten zou het zinvol zijn om rekening te houden met de wensen van deze doelgroep zowel ten aanzien van de
woonruimte alsook de woonomgeving inclusief voorzieningen. Het aanbod moet dan ook concurrerend zijn met de grootschalige plannen van Utrecht aan het Merwedekanaal.
Deze appartementen zijn op de langere termijn ook geschikt voor de aankomende groep ouderen die graag in Houten wil blijven wonen.
✓ Om een evenwichtige opbouw te hebben in de bevolkingssamenstelling is het van belang ook aanbod te hebben voor jongeren. Veel jongeren geven aan in Houten te willen
blijven wonen. De centrale ligging zal hierbij zeker een rol spelen. Door het bouwen van kleinere appartementen die op termijn kunnen worden samengevoegd als dat nodig is,
voldoe je aan de huidige vraag van jongeren en op termijn aan die van (kapitaalkrachtige) ouderen en eventuele andere doelgroepen.
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Wie willen er verhuizen
ja, binnen de gemeente Houten

6%

ja, eigenlijk wel, maar ik zie geen…

6%

ja, maar ik weet nog niet…

4%

ja, buiten de gemeente Houten
ja, binnen mijn eigen…

✓ Eén op de vijf huishoudens in Houten heeft op het moment dat zij de enquête invullen de wens om te
verhuizen (21%). Een deel van hen (6%) geeft aan wel te willen verhuizen, maar hier geen mogelijkheden
voor te zien. Drie kwart van de respondenten wil niet verhuizen (76%) en een klein deel weet het niet (4%).

3%
2%

nee
weet niet / geen mening

76%
4%

18-29 jaar

26%

72%

3%

30-49 jaar

24%

73%

3%

50-64 jaar
65+

19%

78%

11%

83%
ja

alleenstaand
paar zonder
kinderen
gezin met
kinderen
eenoudergezin

3%
6%

nee

weet niet

29%

67%

15%

80%

22%

5%

77%

21%

2%

75%

ja

nee

4%

4%

✓ De verhuisgeneigdheid is met 26% het grootst onder 18-29 jarigen, op de voet gevolgd door de groep 3049 jaar (24%) en 50-64 jaar (19%). De wens om te verhuizen is het laagst bij 65-plussers (11%).
Alleenstaande ouderen zijn daarbij iets minder verhuisgeneigd (7%). Binnen de totale groep
verhuisgeneigden liggen de verhoudingen als volgt: 18-29 jarigen (20%), 30-49 jarigen (41%), 50-65 jarigen
(29%) en 65-plussers 10%. Bij deze cijfers dient in acht te worden genomen dat uit landelijk onderzoek
blijkt dat jongeren geneigd zijn hun verhuisintenties te onderschatten terwijl ouderen deze juist
overschatten. Dit heeft te maken met het feit dat jonge starters zich in een levensfase bevinden die eerder
maakt dat zij ‘onverwacht’ genoodzaakt worden woonruimte (elders) te zoeken, door verandering in
studie, werk of huishoudenssituatie. Ouderen blijken uiteindelijk vaak honkvaster dan zij zelf inschatten.
✓ Het aandeel inwoners dat wel wil verhuizen maar eigenlijk geen mogelijkheden ziet, is iets lager onder de
65-plussers (3%) en de 50-64 jarigen (4%) en iets hoger onder de inwoners tot 50 jaar: onder de 18 tot 29
jarigen is dit 7% en onder de 30-49-jarigen 8%.
✓ Alleenstaanden zijn het meest verhuisgeneigd (29%) en samenwonenden zonder kinderen het minst
(15%). Onder de alleenstaanden is een deel dat aangeeft eigenlijk wel te willen verhuizen, maar daar geen
mogelijkheden toe ziet (9%) of het niet te weten (4%). Ook onder eenoudergezinnen is deze groep wat
groter dan gemiddeld (resp. 8% (geen mogelijkheden) en 4% (niet weten)).

✓ Jonge gezinnen tot 40 jaar met kinderen zijn het meest verhuisgeneigd (36% tegenover 15% van de oudere
gezinnen met kinderen). Een deel van hen geeft aan wel te willen maar geen mogelijkheden te zien (9%) of
het niet te weten (3%).

weet niet

Woonbehoefte Houten 2019

5

5

Waarom wil men verhuizen
Voornaamste reden
de woonomgeving

23%

wil eens wat anders

21%

verandering in de samenstelling van het
huishouden (gezinsuitbreiding/verkleining)

20%

aanpassing van de woning nodig (bijv.
wegens gezondheidsredenen)

9%

wegens verandering van
baan/werklocatie/studie

7%

wegens samen gaan wonen elders

5%

verandering in inkomen

anders, namelijk:

weet niet / geen mening

2%

11%

3%

✓ Er zijn verschillende redenen waarom bewoners willen verhuizen. De woonomgeving speelt bij bijna een
kwart een rol (23%). Een vijfde wil iets anders (21%) en voor eveneens een vijfde is een verandering van de
huishoudenssamenstelling (20%) de belangrijkste reden. Andere redenen die meerdere keren worden
genoemd zijn: aanpassing van de woning nodig/behoefte aan meer geschikte woning (bv. wegens
gezondheidsredenen) (9%), wegens verandering van baan of werklocatie of studie (7%), wegens samen
gaan wonen elders (5%) of nog een andere reden (11%).
✓ Voor jongeren van 18-29 jaar speelt een veranderde huishoudenssamenstelling (28%) het meest, gevolgd
door de woonomgeving (23%) en een verandering van baan, werklocatie of studie (21%).
De 30-49 jarigen verhuizen vooral omdat men iets anders wil (32%) of vanwege de woonomgeving (25%).
De 50-65 jarigen willen ook wel eens iets anders (24%), vinden de woonomgeving ook vaker een aanleiding
om te verhuizen (22%) en daarnaast speelt ook de veranderde huishoudenssamenstelling een rol (21%).
De 65-plusser wil vooral verhuizen vanwege een behoefte aan een aanpassing aan de woning (35%). Het
kan hierbij gaan om een gelijkvloerse woning of andere wensen. Een veranderde huishoudenssamenstelling
speelt ook bij de 65-plussers (17%), maar minder dan gemiddeld.
✓ Voor jonge gezinnen met kinderen tot 40 jaar is een verandering van de huishoudenssamenstelling meer
dan gemiddeld een reden om te verhuizen (34% tegenover 16% van de oudere gezinnen vanaf 40 jaar).
Voor jongere gezinnen speelt daarnaast een andere baan of locatie van werk of studie ook vaker een rol
(11%). De oudere gezinnen geven veel vaker aan weer eens wat anders te willen (32%). Vaker genoemd zijn
onder andere een ruimere woning, een koopwoning of meer tuin en ruimte om de woning. De
woonomgeving is bij beide groepen voor bijna een kwart een reden om te verhuizen (23% voor de jonge
gezinnen en 25% voor de oudere gezinnen).
✓ Bewoners die aangeven wel iets anders te willen zijn: meer dan gemiddeld 30-49 jaar (32%), te rekenen tot
de oudere gezinnen met kinderen (32%), wonen vaker al 10 tot 15 jaar in de buurt (30%) en wonen nu
vaker in een koopwoning (25%).
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Waarheen wil men verhuizen

Binnen Houten

Buiten Houten

Binnen de eigen buurt/wijk

43%

19%

12%

✓ Van de verhuisgeneigden heeft iets meer dan de helft een voorkeur uitgesproken voor Houten als gewenste
woonbestemming. Bijna één op de vijf wil Houten verlaten (19%) en iets meer dan een kwart weet nog niet precies
waar men heen wil gaan (27%).
✓ Van de 18-29 jarigen met een verhuiswens wil 54% in Houten blijven wonen, iets meer dan één op de vijf wil Houten
verlaten (21%) en een kwart weet nog niet precies waar men naartoe wil verhuizen (24%).
De 30-49 jarigen willen iets vaker dan gemiddeld in Houten blijven wonen (64%) en iets minder vaak Houten verlaten
(11%). Eveneens een kwart weet nog niet waarheen men wil (25%).
De 50-64 jarigen zijn nog steeds voor een groot deel gericht op Houten (43%), maar in verhouding is men iets meer
dan gemiddeld van plan Houten achter zich te laten (28%). Drie op de tien hebben nog geen idee waar men heen wil
(29%).
Van de groep 65-plussers, wil meer dan de helft in Houten blijven wonen (63%). Het aandeel dat Houten wil verlaten
ligt iets lager dan gemiddeld (12%). Een kwart weet het nog niet (25%).
✓ Naar huishoudenssamenstelling zijn er nauwelijks verschillen. Jongere gezinnen met kinderen willen in verhouding
vaker in Houten blijven wonen (67%) in vergelijking met oudere gezinnen met kinderen (47%). Oudere gezinnen met
kinderen kiezen iets vaker voor een plaats buiten Houten (24%) of ze weten het nog niet (29%).
✓ Gemiddeld wil 12% in de eigen buurt of wijk blijven wonen. Bewoners van Zuid-Oost geven dit meer dan gemiddeld
aan (22%), bewoners van Noord-West (5%), maar ook van Noord-Oost (7%) veel minder. Bewoners van Noord-West
willen meer dan gemiddeld Houten gaan verlaten (33%). Bewoners van het buitengebied denken er veel minder vaak
over Houten te gaan verlaten (15%).

Weet nog niet waar precies
naartoe

27%

✓ Het zijn meer dan gemiddeld inwoners die al 10 tot 15 jaar in de buurt wonen die er willen blijven wonen in de eigen
buurt of wijk (27%). Daarnaast willen inwoners van 30 tot 49 jaar vaker in de eigen buurt of wijk blijven wonen (18%)
evenals gezinnen met kinderen (17%).
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Welke woningen wil men (1)
37%

17%
koopwoning

koopappartement

huurwoning

huurappartement

10%
5%
7%
14%
17%
7%
10%
7%
8%
4%
7%
10%
3%
3%

eengezinshuurwoning

woning

5%
10%
2%
5%
4%
4%
2%
6%
4%

kamer(huur)

eengezinswoning

64%

12%
24%
4%
19%
8%

6%
11%
5%

appartement

43%

22%

eengezinskoopwoning

2%
2%
2%
3%
4%

17%
17%

totaal
18-29
30-49
29%

50-64
65+

✓ De verhuisgeneigden zijn sterk gericht op de koopsector. Zo is 43% van de verhuisgeneigden op zoek naar
een eengezinskoopwoning, 10% wil een koopappartement en 12% geeft aan een koopwoning te willen
zonder een voorkeur uit te spreken voor een eengezinswoning of een appartement. In totaal geeft dus
twee derde aan te gaan voor een woning in de koopsector (65%). De behoefte aan een huurwoning is
kleiner: 7% wil een huurappartement, 6% een eengezinshuurwoning, 4% een kamer in de huursector en
7% geeft aan te willen huren zonder dat er een voorkeur wordt uitgesproken naar woonvorm. Totaal komt
dit neer op een kwart van de huishoudens die zich uitspreken voor een woning in de huursector.
Daarnaast is er nog een deel dat aangeeft te gaan voor een appartement (4%) of een eengezinswoning
(2%) zonder een voorkeur voor de huursector of koopsector.
✓ De voorkeur van 18-29 jarigen gaat eveneens uit naar de koopsector. Zo geeft bijna een kwart aan een
koopwoning te willen (24%), nog eens 22% een eengezinskoopwoning en 5% een koopappartement. Iets
meer dan een derde spreekt een voorkeur uit voor huren (37%), waarvan bijna de helft een kamer wil
(17%).
De 30-49 jarigen zijn meer dan gemiddeld op zoek naar een eengezinskoopwoning. Zo geeft twee derde
van hen de voorkeur aan dit woningtype (64%). Daarnaast gaat 11% voor een eengezinshuurwoning.
Ook 50-64 jarigen willen het liefst verhuizen naar een eengezinskoopwoning (37%). Daarnaast geeft nog
19% van hen te willen verhuizen naar een koopwoning, waarbij geen specifieke voorkeur is uitgesproken
voor een eengezinswoning of appartement. Voor een koopappartement spreekt 14% zich uit.
65-Plussers zijn het meest gericht op een huurappartement. Zo geven drie op de tien aan een voorkeur te
hebben voor een huurappartement (29%). Daarnaast geeft bijna een vijfde de voorkeur aan een
appartement in de koopsector (17%), eenzelfde aandeel wil het liefste verhuizen naar een
eengezinskoopwoning (17%) en nog eens 17% wil een appartement zonder zich uit te spreken voor koop
of huur.
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Welke woningen wil men (2)
eengezinskoopwoning

koopwoning

koopappartement

huurwoning

huurappartement

eengezinshuurwoning

woning

appartement

kamer(huur)

eengezinswoning

10%

12%
8%
18%
12%
11%
14%
10%
25%
15%
3%
4%
2%
7%
15%
5%
6%
7%
3%
7%
15%
8%
1%
2%
6%
10%
2%
5%
9%
3%
5%
13%
3%
3%
2%
3%
4%
3%
12%
1%
2%
4%
7%
13%
2%
2%
3%
2%
2%
2%
2%

43%
35%

61%
54%
67%

✓ Gezinnen met kinderen spreken zich meer dan gemiddeld uit voor een koopwoning (76%), naast
samenwonenden zonder kinderen (68%). Het aandeel dat specifiek aangeeft voor een huurwoning te gaan
is in beide groepen beperkt tot 15%.

✓ Oudere gezinnen met kinderen geven iets vaker de voorkeur aan een koopwoning (83%) dan jongere
gezinnen met kinderen (69%). Oudere gezinnen willen vaker een eengezinskoopwoning (67%) dan jongere
gezinnen met kinderen (54%). Jongere gezinnen zijn daarnaast in verhouding iets vaker gericht op een
huurwoning (29% tegenover 10% van de oudere gezinnen met kinderen).
totaal
alleenstaanden
samenwonenden zonder
kinderen
gezinnen met kinderen
jonge gezinnen met
kinderen
oude gezinnen met
kinderen

✓ Alleenstaanden gaan het meest voor een koopappartement (25%), maar ook een appartement in de
huursector (15%), een huurwoning (15%), een woning (13%) of een eengezinskoopwoning (10%) genieten
belangstelling van alleenstaande huishoudens.
✓ Bewoners van een koopwoning willen vaak in de koopsector blijven (75%), waarvan 54% de voorkeur
heeft voor een eengezinskoopwoning. Daarnaast wil 10% de overstap maken naar de huursector. Nog
eens 10% heeft geen voorkeur voor huur of koop. De potentiële overstap van koop naar huur betreft met
name inwoners in de leeftijd van 50 tot 65 jaar, maar ook jongere gezinnen die bijvoorbeeld vanwege een
scheiding de overstap maken naar de huursector.
✓ Van de huurders wil ongeveer een derde de overstap maken naar de koopsector, iets meer dan de helft wil
echter in de huursector blijven en de rest heeft geen voorkeur.
✓ Inwoners van Zuid-Oost spreken zich het sterkst uit voor een koopwoning (77%) gevolgd door inwoners
van Zuid-West (69%). Bij inwoners van Zuid-West gaat het daarbij vrijwel uitsluitend om
eengezinskoopwoningen. In Zuid-Oost spreekt een deel zich echter ook uit voor een koopappartement
(14%).
✓ Er is nauwelijks verschil in voorkeur naar woonvorm voor mensen die Houten willen verlaten of niet.
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Is er voldoende aanbod van woningen in Houten
Meer antwoorden mogelijk

ja

10%

nee, er is te weinig aanbod op de
koopmarkt

34%

nee, niet op de locatie die ik zoek

27%

nee, ik heb onvoldoende inschrijfduur
voor een sociale huurwoning

14%

nee, de gevraagde huren zijn voor mijn
situatie te hoog

14%

nee, ik krijg de financiering voor de
hypotheek niet rond

nee, een andere reden

weet niet

10%

13%

✓ Op de vraag of er momenteel voldoende aanbod van woningen is in Houten dat voldoet aan de
mogelijkheden en wensen, geeft slechts 10% aan dat dit het geval is. Negen op de tien verhuisgeneigden
zijn van mening dat er onvoldoende aanbod is. Inwoners in Zuid-West ervaren iets minder vaak een
aanbodtekort (19%), maar ook van hen geven acht op de tien aan dat dit het geval is.
✓ Het aanbod op de koopmarkt wordt als grootste knelpunt aangemerkt. Zo geeft een derde van de
verhuisgeneigden aan dat hiervan volgens hen sprake is (34%). Een kwart is van mening dat het aanbod
niet aanwezig is op de locatie waar men zoekt (27%). Andere redenen die nog naar voren worden
gebracht zijn onvoldoende inschrijfduur voor een sociale huurwoning (14%), de gevraagde huren zijn te
hoog (14%), men krijgt de financiering voor de hypotheek niet rond (10%) en/of men geeft een andere
reden (13%). Men wijst daarbij vooral op de hoge koopprijzen in Houten, het tekort aan betaalbare
huurwoningen, dat men ondanks een lange inschrijfduur nog steeds niet aan de beurt is en dat er te
weinig woningen zijn voor senioren. Inwoners die graag willen huren (25%) benoemen vanzelfsprekend
vaker het probleem van een te korte inschrijfduur (46%) of te hoge huren (34%).
✓ Verhuisgeneigden die binnen de eigen buurt of wijk op zoek zijn naar een andere woning geven vaker aan
dat er onvoldoende aanbod is op de locatie waar men zoekt (53%). Het zijn vooral 18-29 jarigen die
aangeven over onvoldoende inschrijfduur te beschikken (36%). Daarnaast zijn het vaak alleenstaanden
(30%) en mensen die nu in een particuliere huurwoning wonen (27%) die vaker aangeven over
onvoldoende inschrijftijd te beschikken. Te hoge huren spelen ook meer dan gemiddeld voor 18-29 jarigen
(26%). Te weinig aanbod op de koopmarkt wordt vooral ervaren door inwoners van Zuid-Oost (52%) en
degenen die binnen de eigen buurt of wijk willen verhuizen (42%). Verhuisgeneigden uit Zuid-West
hebben in verhouding iets meer problemen met het rondkrijgen van de financiering voor de hypotheek
(20%).

4%

✓ Een tekort op de markt voor koopwoningen wordt iets meer ervaren door verhuisgeneigden die een
eengezinskoopwoning wensen (41%) dan een koopappartement (32%).
Woonbehoefte Houten 2019
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Colofon

Dimensus en Companen: Bundeling van kennis, kunde en kracht
Dimensus helpt opdrachtgevers bij het vinden van passende antwoorden op hun beleidsvraagstukken op het brede maatschappelijke werkterrein. Dit doen wij vanuit een
bevlogenheid en passie voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek. U bent daarbij partner in het proces; een goed resultaat komt namelijk niet tot stand zonder goede input. De
onderzoeken van Dimensus richten zich op thema’s als leefbaarheid en veiligheid, wonen, zorg en welzijn, cultuur, sport en recreatie en klanttevredenheid.
Companen helpt gemeenten, regio’s, woningcorporaties en zorginstellingen, onder andere door onderzoek naar vraag en aanbod op de woningmarkt; op het niveau van de
regionale woningmarkt, op locatieniveau, op het niveau van uw vastgoedportefeuille. In de onderzoeken is er aandacht voor de kwaliteit van de leefomgeving en voor zorg en
diensten aan huis. Het onderzoek van Companen biedt een praktische opmaat voor advies, beleidsplannen en samenwerking.
Dimensus en Companen bundelen de krachten om u nog beter van dienst te kunnen zijn met innovatief onderzoek, passend bij uw vraag. Wij koppelen deskundigheid en logistieke
ervaring, kwaliteit, flexibiliteit en een plezierige samenwerking aan een betaalbare prijs. In gezamenlijkheid ontwikkelen we producten. Voorbeeld hiervan is de
GemeenteBeleidsMonitor (GBM), in Houten bekend als de Monitor Sociale Kracht (MSK), die inzicht geeft in waar uw gemeente staat op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en
sociale kracht. En ook het WoonWaardeModel, waarmee gericht informatie wordt verkregen voor gebiedsmarketing rond nieuwe woonbestemmingen, samen met potentiële
bewoners.
Zo gaan Dimensus en Companen samen op zoek naar antwoorden op uw vragen!

Monitor Sociale Kracht Houten 2019
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