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1 Inleiding 

In 2013 heeft RIGO het rapport Verschuivende woningbehoefte voor de regio 

Zuid-Kennemerland-IJmond opgesteld. In deze rapportage hebben we de 

toenmalige raming van de ontwikkeling van de woningbehoefte en de voor-

raad geactualiseerd. 

1.1 Aanleiding 

De actualisatie van de woningbehoefte dient als input voor de samenwerkende ge-

meenten in de regio om de gewenste ontwikkeling van de voorraad sociale huurwo-

ningen en middeldure huurwoningen te bepalen in het Regionaal Actieprogramma  

(RAP). Deze streefaantallen vormen vervolgens de basis om afspraken met de corpo-

raties te maken over de minimale omvang van hun voorraad. De cijfers kunnen tevens 

gebruikt worden als onderbouwing van een zienswijze op een voornemen van een 

corporatie om woningen aan de sociale voorraad te onttrekken.  

1.2 Onderzoeksvragen  

De regiogemeenten zijn op zoek naar actuele antwoorden op de volgende vragen:  

 Wat is de omvang van de doelgroepen (primair, secundair en middeninkomens) 

in 2015 en hoe ontwikkelen zij zich tot 2025?  

 Wat is de geschatte omvang van de voorraad sociale huurwoningen en mid-

deldure huurwoningen in 2025 bij ongewijzigde omstandigheden?  

 Wat is de gewenste omvang van de voorraad sociale en middeldure huurwonin-

gen in 2025 op basis van de behoefte van de doelgroepen (rekening houdend 

met een realistisch aandeel scheefwoners en gecorrigeerd voor lage inkomens 

die in hun eigen woningbehoefte voorzien)?  

Deze rapportage geeft antwoord op deze vragen.  

1.3 Werkwijze 

De werkwijze voor deze rapportage sluit zoveel mogelijk aan bij het onderzoek uit 

20131. Voor de actualisatie hebben we gebruikgemaakt van de nieuwe bevolkings-

prognose van de Provincie Noord-Holland, de laatste koopkrachtscenario’s van het 

CPB en de meest recente cijfers van het CBS (Statline). Op basis van deze bronnen is 

een nieuwe schatting gemaakt van de ontwikkeling van de vraag, uitgesplitst naar 

doelgroepen, tussen 2015 en 2025. 

 

1  Verschuivende woningbehoefte, gevolgen van rijksbeleid in IJmond / Zuid-Kennemerland, RIGO, 

september 2013.  
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Om de toekomstige woningbehoefte te bepalen hebben we (net als in 2013) gebruik-

gemaakt van de ontwikkeling van de doelgroepen en de huidige woonpatronen van 

huishoudens. De woningbehoefteraming houdt rekening met zowel hoge inkomens in 

sociale huurwoningen (scheefheid) als met lage inkomens die in de particuliere huur - 

of koopsector wonen.  

Anders dan in het vorige onderzoek behoort Uitgeest anno 2015 niet meer tot de re-

gio IJmond. In deze rapportage laten we de gemeente Uitgeest dan ook buiten be-

schouwing. 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 laten we de uitkomsten van de meest recente provinciale prognose 

zien en geven we inzicht in de omvang van de doelgroepen nu en in de verwachte ont-

wikkeling voor de toekomst.  

Hoofdstuk 3 geeft de woningbehoefte weer in 2025 onder de gedane aannamen over 

de demografische en economische ontwikkelingen.  

In het addendum (hoofdstuk 4) staan we stil bij de vraag wat dit betekent voor de om-

vang van de voorraad in de regio.  

Goed om te weten 

Bij het lezen van deze rapportage is het van belang om te weten dat de uitkomsten 

van de analyse gebaseerd zijn op een steekproef (WoON in combinatie met registra-

tiegegevens). Aantallen zijn om deze reden afgerond op 10 -tallen. De afzonderlijke to-

talen tellen hierdoor niet altijd precies op tot de randtotalen.  

De oorspronkelijke vraag vanuit de regio was om het gehele onderzoek uit 2013 te ac-

tualiseren. Een eerdere versie van dit onderzoek bevatte dan ook gegevens over de 

ontwikkeling van de woningvoorraad, op basis van onder meer plancapaciteit en voor-

raadplannen van de corporaties. Omdat die gegevens niet meer actueel waren en ze 

dus waarschijnlijk een onvolledige indruk zouden wekken, is in overleg besloten dit 

niet op te nemen in de eindrapportage.  
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2 Omvang en ontwikkeling doelgroepen 

In dit hoofdstuk laten we zien wat de omvang van de doelgroepen (primair, 

secundair en middeninkomens) is in 2015 en hoe zij zich ontwikkelen tot 

2025. Dit doen we aan de hand van de meest recente provinciale prognose en 

drie economische scenario’s.  

2.1 Provinciale prognose 2015 

Volgens de provinciale prognose ‘vraag gestuurd bouwen’ 2015 neemt het totaal aan-

tal huishoudens tussen 2015 en 2025 in de regio toe. In de regio IJmond neemt het 

aantal huishoudens toe met 5% en in Zuid-Kennemerland met 10%. In totaal gaat het 

om een toename van circa 14.000 huishoudens (8%), oftewel 1.400 huishoudens per 

jaar (340 in IJmond en 1.060 in Zuid-Kennemerland)  2 . 

In tabel 2-1 staat de ontwikkeling weergegeven van de provinciale prognose 2015. Tot 

2025 neemt in alle gemeenten het aantal huishoudens toe. Absoluut gezien komen er 

in de gemeente Haarlem (8.390), Beverwijk (1.420) en Velsen (1.350) de meeste huis-

houdens bij. Relatief gezien groeien de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude  

en Haarlem het sterkst.  

tabel  2 -1  Ont wikke l ing  aa nta l  hu ishoudens  o .b . v .  d e  p ro vinc ia le  p rognose  ‘v r aag  

gestuurd  bouwen ’  2 015 ,  g emeent en  r eg io  Zu id -Kenn eme rland  en  I J mond  

 

 

 

2  In de provinciale prognose 2015 zijn de toenemende stroom aan vluchtelingen en statushouders 

nog niet meegenomen. Naar verwachting komt de volgende provinciale prognose medio 2017 

beschikbaar. 

 

2015 2025 2015 - 2025 2015 - 2025

IJmond Beverwijk 18.530        19.940           1.420                 8%

Heemskerk 17.200        17.810           610                    4%

Velsen 30.250        31.600           1.350                 4%

totaal 65.980        69.350           3.370                 5%

Zuid-Kennemerland Bloemendaal 9.540          10.250           710                    7%

Haarlem 77.290        85.680           8.390                 11%

Haarlemmerliede c.a. 2.430          2.800              370                    15%

Heemstede 11.700        12.310           610                    5%

Zandvoort 8.430          8.960              530                    6%

totaal 109.400      120.000         10.600              10%

totaal regio 175.370      189.350         13.980              8%

prognose 2015
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In tabel 2-2 staat per leeftijdsklasse en huishoudenstype de verwachte ontwikkeling 

weergegeven. Het aantal en aandeel ouderen neemt door de vergrijzing sterk toe. In 

2015 wonen er in de regio circa 23.800 huishoudens van 75 jaar of ouder, in 2025 zijn 

dit er circa 32.000; een toename van 34%. In Zuid-Kennemerland (42%) is de toename 

van ouderen wat sterker dan in IJmond (23%). Daar staat tegenover dat de aanwas 

van jongeren huishoudens onder de 25 jaar groter is in Zuid -Kennemerland (10%) dan 

in IJmond (7%). In de totale regio neemt het aandeel jo ngere huishoudens toe met 

9%. Opvallend in beide regio’s is de afname van paren tussen 25 en 45 jaar. Ook het 

aantal gezinnen tussen de 45 en 65 jaar zal afnemen.  

tabel  2 -2  Ont wikke l ing  hu ishoudens  naar  leef t i jd  en  type  20 15 - 202 5 (bron:  p r o-

v inc ia le  p rognose  2 015 )  

 

Economische scenario’s 

De economische voorspellingen voor de koopkrachtontwikkeling zijn voor de aanko-

mende jaren weer wat positiever. De koopkrachtontwikkeling bepaalt wat huishou-

dens in hun portemonnee hebben en dus wat ze kunnen besteden aan het wonen. In 

het afgelopen jaar is de reële koopkracht – ondanks de crisis – in Nederland sterk ver-

beterd. Dit is een gevolg van belastingmaatregelen, maar vooral ook van de beperkte 

inflatie, mede als gevolg van de dalende energieprijzen.  

Omdat de economie zich lastig laat voorspellen , werken we net als in het vorige on-

derzoek met drie economische varianten wat betreft de ontwikkeling van de koop-

kracht. In de basisvariant wordt ervan uitgegaan dat de economie  blijft schommelen 

en dat de gemiddelde koopkrachtontwikkeling gelijk zal zijn aan de afgel open periode. 

In de periode 1998 t/m 2014 lag dit gemiddelde op 0,34 procent per jaar. Naast deze 

basisvariant is een positieve en negatieve variant geplaatst. In het positieve scenario 

neemt de reële koopkracht met gemiddeld 0,84 procent per jaar toe. In het negatieve 

scenario neemt de koopkracht af met gemiddeld 0,16 procent per jaar. Hoe de econo-

mie zich daadwerkelijk zal ontwikkelen is en blijft onzeker, de varian ten zijn vooral be-

doeld om bandbreedten inzichtelijk te maken.  

2015 2025

IJmond Zuid-K IJmond Zuid-K IJmond Zuid-K totaal regio

< 25 jaar 1p 1.450        3.540        1.530        3.840        5% 8% 8%

> 1p 720           1.020        790           1.170        10% 15% 13%

25 - 45 jaar 1p 6.030        14.450     6.360        16.760     5% 16% 13%

2p 3.210        5.550        2.850        4.770        -11% -14% -13%

>2p 9.500        14.340     9.650        15.170     2% 6% 4%

45-65 jaar 1p 7.000        13.050     7.470        13.960     7% 7% 7%

2p 6.720        9.300        6.530        9.280        -3% 0% -1%

>2p 12.630     17.340     11.460     16.720     -9% -4% -6%

65 - 75 jaar 1p 3.530        7.030        4.490        8.150        27% 16% 20%

> 1p 5.980        9.220        6.920        9.550        16% 4% 8%

≥ 75 jaar 1p 5.460        9.050        6.470        12.200     19% 35% 29%

> 1p 3.760        5.510        4.840        8.430        29% 53% 43%

totaal 65.980     109.400   69.350     120.000   5% 10% 8%

2015-2025
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2.2 Ontwikkeling doelgroepen 

De toekomstige omvang van de doelgroep hangt af van de demografische en economi-

sche ontwikkelingen. Vaak zorgt de vergrijzing voor een toenemende doelgroep. Op 

het moment dat men met pensioen gaat, daalt immers het inkomen. Bij een negatieve 

koopkrachtontwikkeling wordt deze toename verder versterkt. Bij een positieve koop-

krachtontwikkeling wordt de toename afgeremd.  

In dit onderzoek worden vijf inkomensgroepen onderscheiden, op basis van inko-

mensgegevens over 2015: 

1. Primaire doelgroep: huishoudens die op grond van hun belastbaar jaarinkomen in 

aanmerking kunnen komen voor huurtoeslag.  

 

2. Secundaire doelgroep: huishoudens die niet tot de primaire doelgroep behoren 

en een belastbaar jaarinkomen hebben tot € 34.911.  

3. Lage middeninkomens: huishoudens met een belastbaar jaarinkomen tussen  

€ 34.911 tot € 44.640. 

4. Hoge middeninkomens: huishoudens met een belastbaar jaarinkomen tussen  

€ 44.640 tot € 51.920. 

5. Hoge inkomens: huishoudens met een belastbaar jaarinkomen van meer dan         

€ 51.920. 

 

Doelgroepen 2012 en 2015 

In tabel 2-3 staat de inkomensverdeling weergegeven voor 2012 en 2015. De ontwik-

keling van de inkomensgroepen tussen 2012 en 2015 hebben we geschat op basis van 

inkomensgegevens van het CBS. Voor de regio  in totaal geldt dat in absolute zin de 

primaire en secundaire doelgroep zijn toegenomen. Relatief gezien is het aandeel 

doelgroep iets gestegen van 38% in 2012 naar 39% in 2015. In IJmond zijn de inko-

mens wat meer gedaald dan in Zuid-Kennemerland.  

1-1-2015

 <65 jaar, eenpersoons € 21.950

 <65 jaar, meerpersoons € 29.800

 ≥65 jaar, eenpersoons € 21.950

 ≥65 jaar, meerpersoons € 29.825
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tabel  2 -3  V erde l ing  doe lg roepen  in  2 012  en  2 015 ,  I J mond en  Zu id -K enneme r la nd  

 

 

Verwachte ontwikkeling doelgroepen 2025 

Als gevolg van de omschreven demografische en economische ontwikkelingen neemt 

de omvang van de primaire en secundaire doelgroep de komende jaren volgens alle 

drie de scenario’s naar verwachting in aantal toe. Door de positievere economische 

vooruitzichten is de toename van de doelgroep minder dan uit het onderzoek uit 

2013 is gebleken. De ontwikkeling van de doelgroep is exclusief de verwachte toe-

name van statushouders. In figuur 2-1 staat de taakstelling per gemeente weergege-

ven.    

f iguur  2- 1  Taaks te l l ing  ge me enten  reg io  Zu id - Kenne me rland/ I J mond (e xc lus ie f  

achters tand  of  voo rspron g)  (bron:  Pro v inc ie  Noo rd - Hol land  2 016 )  

 

 

 

 

IJmond ZK-land totaal IJmond ZK-land totaal

primaire doelgroep 14.630        27.740     42.370     15.000     28.530     43.530     

secundaire doelgroep 8.530          15.210     23.750     9.610        14.720     24.330     

lagere middeninkomens 8.710          13.250     21.960     9.820        14.030     23.860     

hogere middeninkomens 7.830          9.160        16.990     7.270        9.750        17.020     

hogere inkomens 25.670        41.230     66.900     24.280     42.370     66.650     

totaal regio 65.380        106.580   171.960   65.980     109.400   175.380   

primair + secundair 23.160        42.950     66.120     24.610     43.250     67.860     

primaire doelgroep 22% 26% 25% 23% 26% 25%

secundaire doelgroep 13% 14% 14% 15% 13% 14%

lagere middeninkomens 13% 12% 13% 15% 13% 14%

hogere middeninkomens 12% 9% 10% 11% 9% 10%

hogere inkomens 39% 39% 39% 37% 39% 38%

totaal regio 100% 100% 100% 100% 100% 100%

primair + secundair 35% 40% 38% 37% 40% 39%

2012 2015
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Relatief gezien zal het aandeel lage inkomens in Zuid-Kennemerland wat afnemen en 

in IJmond juist toenemen. In tabel 2-4 is de ontwikkeling van de doelgroepen weerge-

geven voor de regio als geheel.  

Voor de periode 2015 tot 2025 kan op basis van het basisscenario een toename van 

de primaire en secundaire doelgroep worden verwacht van ongeveer 4.000 huishou-

dens (zelfstandige huishoudens). Gaat het economisch beter, dan is een afname van 

de primaire doelgroep te verwachten, maar de secundaire doelgroep blijft met name 

door de vergrijzing toenemen. In het positieve scenario gaat het om een toename van 

circa 500 huishoudens behorend tot de doelgroep en in het negatieve scenario om 

circa 7.000. In het positieve scenario neemt het aandeel huishoudens behorend tot 

de primaire of secundaire doelgroep af, van 38% in 2015 naar 35% in 2025. In het ba-

sisscenario blijft het aandeel min of meer gelijk (37%) en in het negatieve scenario 

neemt het aandeel toe tot 39% in 2025.  

Ook de omvang van de (lage) middeninkomens neemt in alle scenario’s toe. Het aan-

tal huishoudens met een hoog inkomen is sterk afhankelijk van de economische ont-

wikkelingen. In het positieve scenario komen er bijna 8.000 huishoudens met een in-

komen van meer dan € 51.920 bij. In het negatieve scenario komen er nog geen 1.800 

huishoudens bij. Het basis-scenario gaat uit van een toename van 5.000 huishoudens 

met hogere inkomens.  

tabel  2 -4  Ont wikke l ing  do elg roepen  vo lgens  d r ie  e c onomische  s cenar io ’s ,  a l le  

huishoudens  (boven )  en  z e l f s tand ige  hu ishoudens  ( onder) ,  Zu id - Kennem er lan d  en  

I Jmond,  20 15 - 20 25  

 

 

 

2015 pos basis neg pos basis neg

primaire doelgroep 43.530     -1.560          1.860           5.010           -4% 4% 11%

secundaire doelgroep 24.330     2.840           2.740           3.000           12% 11% 12%

lagere middeninkomens 23.860     2.780           2.600           2.410           12% 11% 10%

hogere middeninkomens 17.020     1.570           1.420           1.570           9% 8% 9%

hogere inkomens 66.650     8.350           5.350           2.000           13% 8% 3%

totaal regio 175.380   13.970         13.970         13.970         8% 8% 8%

doelgroep (primair + secundair) 67.860     1.280           4.600           8.000           2% 7% 12%

2015-20252015-2025

2015 pos basis neg pos basis neg

primaire doelgroep 39.940     -1.760          1.580           4.420           -4% 4% 10%

secundaire doelgroep 21.360     2.350           2.360           2.600           10% 10% 11%

lagere middeninkomens 22.210     2.420           2.350           2.270           10% 10% 9%

hogere middeninkomens 16.690     1.530           1.370           1.510           9% 8% 9%

hogere inkomens 64.090     7.870           5.010           1.820           12% 8% 3%

totaal regio 164.290   12.420         12.660         12.610         7% 7% 7%

doelgroep (primair + secundair) 61.300     590               3.940           7.020           1% 6% 10%

2015-20252015-2025
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f iguur  2- 2  Verd el ing  doe lgroepen  in  2 01 2 ,  201 5 en  2025  vo lgens  d r ie  econo m i-

sche  scenar io ’s ,  a l le  hu ish oudens ,  totaa l  reg io  I J mo nd Zu id - Kenneme r land  

 

 

In figuur 2-3 en figuur 2-4 zijn de ontwikkelingen voor beide deelregio’s te zien. 

f iguur  2- 3  Aandeel  doe lgr oep  (p r ima ir  en  secunda ir )  t .o .v .  a l le  hu ishoudens  ( bo-

ven)  en  ze l f s tand ige  hu is houdens  (onder )  in  2 012 ,  2015  en  2 025  vo lgens  d r ie  eco-

nomische  scenar io ’s ,  Zu id -Kennem er land  en  I J mond  
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f iguur  2- 4  Verd el ing  doe lgroepen  in  2 012 ,  201 5 en  2025  vo lgens  d r ie  econo m i-

sche  scenar io ’s ,  a l le  hu ish oudens ,  r eg io  I J mond en  Z u id -Kenne me r land  
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3 Woningbehoefte huurvoorraad  

In dit hoofdstuk geven we de woningbehoefte weer in 2025 voor de sociale 

huurvoorraad en vrije sector op basis van de verwachte ontwikkeling van de 

doelgroepen. We houden hierbij rekening met een afname van het aandeel 

scheefwoners en met lage inkomensgroepen die al in hun eigen woningbe-

hoefte hebben voorzien.  

3.1 Woningbehoefte in 2025 

Onder woningbehoefte verstaan we hier de woningvoorraad die nodig is om de huis-

houdens van de toekomst te kunnen huisvesten. Het uitgangspunt hierbij is het aantal 

huishoudens volgens de provinciale prognose, onderscheiden naar  doelgroepen. De 

mogelijke extra instroom van statushouders is daarin niet meegenomen (zie hoofd-

stuk 2). Om de huishoudens van de toekomst te vertalen naar de woningbehoe fte ma-

ken we gebruik van aannames over de woonpatronen. Bij het berekenen van de wo-

ningbehoefte houden we geen rekening met actuele fricties tussen vraag en aanbod . 

Net als in het onderzoek uit 2013 onderscheiden we voor de behoefte vijf woning-

marktsegmenten op basis van eigendom en prijsklassen:  

 sociale huur: huurwoningen (inclusief particuliere) met een huur tot de liberali-

satiegrens (€ 710,68 in 2015);  

 vrije sector: huurwoningen met een huur vanaf de liberalisatiegrens  (> € 710,68); 

 betaalbare koop: koopwoningen met een verkoopwaarde tot €215.000 (prijspeil 

1 januari 2012);  

 middeldure koop: koopwoningen met een verkoopwaarde tussen €215.000 en 

€350.000;  

 dure koop: koopwoningen met een verkoopwaarde vanaf €350.000. 

 

Behoefte op basis van constante woonpatronen 

Een eerste invalshoek om de woningbehoefte in 2025 in beeld te brengen is door de 

huidige woonpatronen van huishoudens door te trekken naar de toekomst. Daarbij 

gaan we ervan uit dat in 2025 dezelfde typen huishoudens dezelfde typen woningen 

zullen bewonen als in 2015. Bijvoorbeeld: als in 2015 driekwart van de jonge alleen-

staanden uit de primaire doelgroep in sociale huurwoningen woont, dan veronder-

stellen we dat ook in 2025 driekwart van deze groep in het sociale segment huurt. We 

maken daarbij een uitzondering voor de ouderen, omdat we nu al weten dat de oude-

ren in 2025 vaker in een koopwoning zullen wonen dan de ouderen van 2015. Voor dit 

cohorteffect corrigeren we.  
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Behoefte met correctie voor beperkte scheefheid reductie 

Naast de behoefte op basis van constante woonpatronen zetten we een variant 

waarin we rekening houden met een afname van de scheefheid. Net als in het vorige 

onderzoek beschouwen we huishoudens met een belastbaar jaarinkomen van meer 

dan €34.911 euro die wonen in een sociale huurwoning (corporatie en particulier) als 

‘scheefwoners’.  

Landelijk is de trend dat de scheefheid de afgelopen jaren  is afgenomen. Hoe de 

scheefheid zich regionaal heeft ontwikkeld kunnen we (nog) niet uit bestaande bron-

nen halen. Aangezien het beleid op afname is gericht, de inkomens door de crisis zijn 

gedaald en er minder hogere inkomens in de sociale huur instromen, ligt een afname 

van de scheefheid het meest voor de hand. De regiogemeenten vermoeden echter dat 

de afname van de scheefheid in deze regio wordt belemmerd door gebrek aan door-

stroming van ‘scheefwoners’ naar de vrije sector huur en de koopsector.  

Daarom houden we bij de woningbehoefteraming rekening met twee scenario’s; één 

met constante woonpatronen en één met een beperkte reductie van de scheefheid, 

volgens het ‘beperkte reductie’ scenario uit het onderzoek uit 2013. In het laatste 

scenario gaan we er van uit dat het aantal scheefwoners met een laag middeninko-

men daalt met 15% en bij hogere inkomens met 25%. Een sterkere afname achten we 

niet realistisch. We hanteren bovendien (net als in 2013) de aanname dat van de 

scheefwoners 50% in de vrije sector terecht komt en de rest in de betaalbare koop. 

Het aandeel huishoudens dat ‘scheef’ woont is in IJmond hoger dan in Zuid -Kenne-

merland. In IJmond wordt de sociale huurvoorraad voor ongeveer 34% bewoond 

wordt door huishoudens met een inkomen van meer dan € 34.911. In Zuid -Kennemer-

land is dit 30%. In de hele regio gaat het om zo’n 20.400 huishoudens, waarvan circa 

9.100 tot de lage middeninkomens (€ 34.911 tot € 44.640) behoren en ruim 8.500 

huishoudens een inkomen hebben van meer dan € 51.920 euro. Bij constante woon-

patronen komt het aandeel scheefwoners in 2025 in IJmond vanwege demografische 

verschuivingen iets lager uit en in Zuid-Kennemerland blijft het gelijk. Wanneer we re-

kening houden met een beperkte reductie van de scheefheid, dan neemt de scheef-

heid af naar 29% in IJmond en 27% in Zuid-Kennemerland.  

In de tabel staan de uitkomsten van de woningbehoefte berekening voor 2025 volgens 

beide scenario’s weergegeven voor de regio’s IJmond en Zuid -Kennemerland. Hierbij 

is uitgegaan van de economische basisvariant.  De toename van de woningbehoefte zit 

vooral in de koopsector. Op basis van de demografische ontwikkelingen (vergrijzing) 

en de verwachte ontwikkeling van de doelgroepen is voor de sociale huursector in de 

regio een afname te verwachten van circa 1,5% tot 6% (afhankelijk van de afname van 

de scheefheid).   
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tabel  3 -1  Won ingbehoefte  b i j  ‘ consta nte  woonpat ro nen’  en  ‘bepe rk te  reduct ie  

scheefheid ’  2 02 5,  ze l f s tan dige  hu ishoudens  reg io  I J mond en  Zu id -K enneme r la nd  

(bron:  WoO N,  bewe rk ing  RIGO ,  v raaggestuurd  bouwen prognose  201 5)  

 

 

3.2 Behoefte huurklassen bij constante woonpatronen 

Ter verdieping op de woningbehoefte geven we in deze paragraaf voor de huurwonin-

gen de uitsplitsing naar vier huurprijsklassen weer3. We onderscheiden de volgende 

segmenten (prijspeil 2015):  

 huurprijs onder 2de aftoppingsgrens (€ 618,24); 

 huurprijs boven de 2de aftoppingsgrens en onder de liberalisatiegrens 

(€710,68); 

 huurprijs boven de liberalisatiegrens tot 900 euro;  

 huurprijs boven de 900 euro.  

Op basis de demografische verschuivingen en het economische basisscenario is voor 

de huursector in vrijwel alle segmenten een afname te verwachten.  Wanneer het eco-

nomisch beter gaat is de afname nog wat groter en wanneer het economisch slechter 

zal gaan is er met name in Zuid-Kennemerland wat meer behoefte aan sociale huur-

woningen.  

De berekende afname van de behoefte aan sociale huurwoningen wordt veroorzaakt 

door de geprognotiseerde afname van (jonge) paren en gezinnen en door de betere 

economische voorspellingen. De vergrijzing, en hiermee een toename van de doel-

 

3  Voor de vrije sector geldt dat de uitkomsten indicatief zijn wegens beperkt aantal respondenten. 

woonsituatie 

2015

constante 

woonpatronen

beperkte reductie 

scheefheid

constante 

woonpatronen

beperkte reductie 

scheefheid

constante 

woonpatronen

 reductie 

scheefheid

IJmond huur sociaal 27.150              26.680                 25.370                        -470                       -1.780                          -2% -7%

vrije sector 3.160                3.000                    3.650                           -160                       490                               -5% 16%

koop betaalbaar 9.060                9.930                    10.580                        870                        1.520                           10% 17%

middelduur 16.620              18.320                 18.320                        1.700                     1.700                           10% 10%

duur 7.890                8.920                    8.920                           1.030                     1.030                           13% 13%

totaal 63.870              66.840                 66.840                        2.970                     2.970                           5% 5%

Zuid-Kennemerland huur sociaal 36.830              36.270                 34.550                        -560                       -2.280                          -2% -6%

vrije sector 5.800                5.930                    6.790                           130                        990                               2% 17%

koop betaalbaar 15.260              18.260                 19.120                        3.000                     3.860                           20% 25%

middelduur 20.850              24.220                 24.220                        3.370                     3.370                           16% 16%

duur 21.690              25.440                 25.440                        3.750                     3.750                           17% 17%

totaal 100.420           110.120               110.120                      9.700                     9.700                           10% 10%

totaal regio huur sociaal 63.970              62.950                 59.920                        -1.020                   -4.050                          -2% -6%

vrije sector 8.960                8.930                    10.440                        -30                         1.480                           0% 17%

koop betaalbaar 24.320              28.190                 29.700                        3.870                     5.380                           16% 22%

middelduur 37.460              42.530                 42.530                        5.070                     5.070                           14% 14%

duur 29.580              34.360                 34.360                        4.780                     4.780                           16% 16%

totaal 164.290           176.950               176.950                      12.660                  12.660                         8% 8%

% 'scheefwoners' IJmond 34% 32% 29% -2% -6%

Zuid-Kennemerland 30% 30% 27% 0% -3%

totaal regio 32% 31% 28% -1% -4%

2015 - 2025 (basis)behoefte 2025 (basis) 2015 - 2025 (basis)
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groep, vindt veelal plaats in de koopsector. De ouderen van de toekomst zullen rela-

tief gezien minder vaak in een huurwoning wonen dan de huidige ouderen, door na-

tuurlijk verloop zal hierdoor de druk op de sociale sector afnemen (figuur 3-1). De 

huidige fricties (in de vorm van wachtlijsten) en de toename van statushouders zijn 

hierin niet meegenomen.  

f iguur  3- 1  Aanta l  ( l inks )  e n  aandeel  ( rechts )  hu ishoudens  naar  l eef t i jdsk lasse n  

woonacht ig  in  e en  huurw oning  in  20 15 en  20 25 ,  re g io  Zu id -Kenne me r land  en  I J -

mond (b ron:  Wo ON , be we rk ing  R IGO ,  v raaggestuur d  bouwen prognose  2 01 5)  

 

 

tabel  3 -2  Behoef te  huur w oningen  b i j  ‘ constante  wo onpatronen’  in  202 5 en  ve r-

sch i l  woons i tuat ie  2 015  e n  behoefte  2 02 5 ,  reg io  I J mond Zu id -Kenne me rland  

(bron:  WoO N,  bewe rk ing  RIGO ,  v raaggestuurd  bouwen prognose  201 5)  

 

2012 2015 2025 pos 2025 basis 2025 neg

totaal regio huur < 2de aftopgr. 51.810        51.330        48.980        50.720        52.540        

2de aftopgr. - libgr. 10.610        12.640        11.630        12.230        12.360        

vrije sector tot € 900 5.130          5.690           5.250           5.500           5.550           

vrije sector dure huur 3.280          3.270           3.330           3.430           3.340           

koop 84.970        91.360        107.510      105.080      103.100      

onzelfstandig 16.160        11.080        12.640        12.400        12.450        

totaal 171.960      175.380      189.350      189.350      189.350      

totaal regio huur < 2de aftopgr. -2.360         -610             1.210           

2de aftopgr. - libgr. -1.010         -420             -290             

vrije sector tot € 900 -440             -190             -140             

vrije sector dure huur 60                 160              80                 

koop 16.150        13.720        11.740        

onzelfstandig 1.560           1.310           1.370           

totaal 13.970        13.970        13.970        
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tabel  3 -3  Behoef te  huur w oningen  b i j  ‘ constante  wo onpatronen’  in  202 5 en  ve r-

sch i l  woons i tuat ie  2 015  e n  behoefte  2 02 5 ,  reg io  I J mond en  Zu id -K enneme r la nd  

(bron:  WoO N,  bewe rk ing  RIGO ,  v raaggestuurd  bouwen prognose  201 5)  

 

 

  

2012 2015 2025 pos 2025 basis 2025 neg

IJmond huur < 2de aftopgr. 21.930        21.880        21.140        21.700        22.240        

2de aftopgr. - libgr. 3.980          5.270           4.800           4.970           4.940           

vrije sector tot € 900 1.990          2.460           2.080           2.270           2.260           

vrije sector dure huur 740              710              640              730              670              

koop 32.440        33.560        37.940        37.160        36.880        

onzelfstandig 4.290          2.110           2.750           2.520           2.360           

totaal 65.370        65.980        69.350        69.350        69.350        

ZK-land huur < 2de aftopgr. 29.890        29.450        27.830        29.020        30.310        

2de aftopgr. - libgr. 6.630          7.380           6.840           7.250           7.420           

vrije sector tot € 900 3.130          3.240           3.170           3.240           3.290           

vrije sector dure huur 2.540          2.560           2.690           2.700           2.670           

koop 52.530        57.800        69.570        67.920        66.220        

onzelfstandig 11.870        8.980           9.900           9.880           10.090        

totaal 106.590      109.400      120.000      120.000      120.000      

IJmond huur < 2de aftopgr. -740             -180             350              

2de aftopgr. - libgr. -470             -290             -330             

vrije sector tot € 900 -380             -190             -200             

vrije sector dure huur -70               20                 -40               

koop 4.380           3.600           3.320           

onzelfstandig 640              410              260              

totaal 3.370           3.370           3.370           

ZK-land huur < 2de aftopgr. -1.620         -430             860              

2de aftopgr. - libgr. -540             -130             40                 

vrije sector tot € 900 -60               -               60                 

vrije sector dure huur 130              140              110              

koop 11.770        10.120        8.420           

onzelfstandig 920              900              1.110           

totaal 10.600        10.600        10.600        
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4 Addendum 

De uitkomsten van dit onderzoek zijn gepresenteerd en besproken op het re-

gionaal portefeuillehoudersoverleg en de RAP-conferentie4. Naar aanleiding 

daarvan is dit addendum opgesteld, dat draait om de vraag: wat betekent dit 

nu voor de ontwikkeling van de regionale sociale voorraad?  

De provinciale bevolkingsprognoses voorzien een groei van het aantal huishoudens in 

de regio van bijna 14.000 tot 2025. Die groei is in alle gemeenten voorzien, al zijn er 

wel verschillen in omvang. De economische omstandigheden zijn van invloed op de 

ontwikkeling van de sociale doelgroep. Bij economisch ‘slecht weer’ zal het aandeel 

lage inkomens groter zijn. Daarom hebben we gewerkt met economische scenario’s. 

In geen van de scenario’s wordt een daling van het aantal huishoudens behorend tot 

de primaire of secundaire doelgroep voorzien. In het gunstigste economische scena-

rio5 is de verwachting dat de omvang van de primaire en secundaire doelgroep onge-

veer gelijk blijft, in het basisscenario neemt deze groep met zo’n 4.600 huish oudens 

toe.  

Met de groei van het aantal huishoudens zal ook de woningbehoefte toenemen. De 

woningbehoefte anno 2025 hebben we berekend aan de hand van de huidige woon-

patronen. Hierop is één correctie toegepast: ouderen zullen in de toekomst vaker in 

een koopwoning wonen en dat zal (dus) ook gelden voor een deel van de lage inko-

mens. Ook houden we bij de berekening van de woningbehoefte in 2025 rekening met 

een reductie van de scheefheid in de sociale voorraad; dit is het veronderstelde effect 

van de beleidsmaatregelen die de afgelopen jaren in gang zijn gezet (denk aan scher-

per toewijzen en inkomensafhankelijke huurverhogingen). Ook in die woningbehoefte 

in 2025 zijn grote verschillen tussen de gemeenten, die voor een belangrijk deel ver-

klaard worden door de huidige bevolkingssamenstelling. Bloemendaal en Zandvoort 

vergrijzen bijvoorbeeld sneller dan andere gemeenten.  

Door de groei van de bevolking neemt de vraag naar woningen tot 2025 toe. De groei-

ende primaire en secundaire doelgroep vindt naar verwachting deels zijn bestemming 

in de koopsector, mede vanwege de vergrijzing (deze groep heeft nu al een eigen wo-

ning). In algemene kan je zeggen dat er een verschuiving in de behoefte optreedt van 

sociale huurwoningen naar koopwoningen.  

De omvang van die verschuiving is vooral afhankelijk van de economische ontwikke-

ling de komende jaren en van de vraag in hoeverre het lukt de scheefheid in de soci-

 

4  Respectievelijk 10 en 24 maart 2016.  

5  Een jaarlijkse toename van de gemiddelde koopkracht van 0,84% in de periode 2015 – 20125 

(dat is het gemiddelde van de afgelopen 16 jaar + 0,5%)..   



 17 

ale voorraad te verminderen; daarin zit dus een onzekerheid. In het economisch ba-

sisscenario zou de behoefte aan sociale huurwoningen in de regio over 10 jaar (iets) 

afnemen.  

Echter, in deze berekening zijn twee zaken niet meegenomen. In de eerste plaats de 

huidige spanning op de markt. De berekende woningbehoefte gaat uit van instand-

houding van de huidige spanning op de woningmarkt. Met andere worden: als je 

bouwt conform de geraamde behoefte, los je de wachttijden niet op.  Zeker voor soci-

ale huurwoningen is er een behoorlijke, actuele vraag, zo blijkt uit de management-

rapportages van Woonservice. Daarnaast is het beroep dat wordt gedaan op de soci-

ale huurvoorraad vanuit de uitstroom uit opvangvoorzieningen en door verblijfsge-

rechtigden niet meegenomen. Beide zijn onzeker, maar laatstgenoemde is de afgelo-

pen jaren behoorlijk gestegen6. Zou in het beleid dus gestreefd worden naar het halen 

van de aantallen zoals die volgen uit de woningbehoefteberekeningen in hoofdstuk 3, 

dan ligt het in de rede dat door de huidige fricties en toekomstige groepen aangewe-

zen op de sociale voorraad de druk op de sociale voorraad eerder toen eemt dan af-

neemt.  

Al met al is er op basis van deze berekening weinig ruimte voor een afname van de 

sociale huurvoorraad in de regio op korte termijn. Het belang van de bestaande voor-

raad neemt toe. Op langere termijn verhoudt de omvang van de sociale huu rvoorraad 

zich mogelijkerwijs beter tot de vraag vanuit de doelgroep. In hoeverre dat het geval 

zal zijn, is afhankelijk van de economie en de effectiviteit van het ingezette beleid 7, én 

natuurlijk van het voorraadbeleid van corporaties in de regio. Het RAP is een van de 

aangewezen instrumenten om, naast de aandacht voor nieuwbouw, aandacht te heb-

ben voor de bestaande voorraad (en dan zowel omvang, als kwaliteit en prijs) en de 

regionale verschillen hierin.  

 

 

 

 
  

 

6  Zie ook de taakstelling in hoofdstuk 2.  

7  Respectievelijk m.n. koopkrachtontwikkeling en het verminderen van de scheefheid in de sociale 

voorraad.  
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 Bijlage 1 Demografische ontwikkeling per 

gemeente 

 

tabel B-1  Ontwikkeling van huishoudens naar type (boven) en leeftijd hoofdbewo-

ner (onder) 2015-2025, gemeenten in regio Zuid-Kennemerland en IJmond (bron: 

provinciale prognose 2015 vraaggestuurd bouwen)  

 

 

 

 

  

Beverwijk Heemskerk Velsen Bloemendaal Haarlem

Haarlemmer- 

liede en Sp. Heemstede Zandvoort totaal

2015

alleenstaand 7.020           5.660              10.790       3.110                 35.430        730                    4.150               3.700             70.590        

paar 5.170           5.320              8.860         3.140                 18.720        750                    3.650               2.380             47.980        

gezin met kinderen 6.340           6.220              10.610       3.290                 23.140        950                    3.900               2.350             56.810        

totaal 18.530        17.200           30.250       9.540                 77.290        2.430                 11.700             8.430             175.370      

2025

alleenstaand 7.980           6.290              12.060       3.810                 41.220        960                    4.740               4.190             81.220        

paar 5.520           5.530              9.370         3.400                 19.850        900                    3.850               2.600             51.030        

gezin met kinderen 6.450           6.000              10.170       3.040                 24.620        950                    3.720               2.170             57.100        

totaal 19.940        17.810           31.600       10.250               85.680        2.800                 12.310             8.960             189.350      

ontwikkeling 2015-2025

alleenstaand 14% 11% 12% 22% 16% 31% 14% 13% 15%

paar 7% 4% 6% 8% 6% 19% 6% 9% 6%

gezin met kinderen 2% -4% -4% -8% 6% -1% -5% -8% 1%

totaal 8% 4% 4% 7% 11% 15% 5% 6% 8%

Beverwijk Heemskerk Velsen Bloemendaal Haarlem

Haarlemmer- 

liede en Sp. Heemstede Zandvoort totaal

2015

< 25 jaar 700              450                 1.020         80                       4.100           70                       160                   150                6.730          

25 - 45 jaar 6.180           4.460              8.100         1.510                 27.960        590                    2.260               2.030             53.080        

45-65 jaar 6.970           6.990              12.390       3.980                 26.840        1.130                 4.540               3.200             66.030        

65 - 75 jaar 2.470           2.610              4.440         2.000                 9.940           360                    2.270               1.680             25.760        

> 75 jaar 2.210           2.700              4.300         1.970                 8.460           290                    2.470               1.380             23.780        

totaal 18.530        17.200           30.250       9.540                 77.290        2.430                 11.700             8.430             175.370      

2025

< 25 jaar 800              480                 1.040         60                       4.600           70                       160                   130                7.330          

25 - 45 jaar 6.160           4.360              8.330         1.400                 30.810        700                    2.160               1.640             55.560        

45-65 jaar 7.250           6.610              11.610       3.660                 27.890        1.130                 4.140               3.140             65.420        

65 - 75 jaar 2.940           3.080              5.380         2.050                 11.210        480                    2.240               1.730             29.100        

> 75 jaar 2.790           3.270              5.240         3.090                 11.170        420                    3.620               2.330             31.940        

totaal 19.940        17.810           31.600       10.250               85.680        2.800                 12.310             8.960             189.350      

ontwikkeling 2015-2025

< 25 jaar 14% 8% 2% -29% 12% 1% -3% -15% 9%

25 - 45 jaar 0% -2% 3% -7% 10% 19% -4% -19% 5%

45-65 jaar 4% -5% -6% -8% 4% 0% -9% -2% -1%

65 - 75 jaar 19% 18% 21% 2% 13% 34% -1% 3% 13%

> 75 jaar 26% 21% 22% 57% 32% 44% 46% 69% 34%

totaal 8% 4% 4% 7% 11% 15% 5% 6% 8%
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 Bijlage 2 Ontwikkeling doelgroepen per 

gemeente 

 

tabel  B -2  Aanta l  en  aande el  inko mensgroepen  in  20 12,  20 15 en  20 25 vo lgens  dr ie  

economis che  scena rio ’s ,  g emeent en  in  I J mond  (b ron :  WoO N,  bewe rk ing  RIGO ,  

vraaggestuu rd  bouwen p r ognose  2015 )  

 

Beverwijk 2012 2015 2025 pos 2025 basis 2025 neg 2012 2015 2025 pos 2025 basis 2025 neg

primaire doelgroep 4.260      4.340      4.240         4.570          4.810       23% 23% 21% 23% 24%

secundaire doelgroep 2.440      2.840      3.300         3.250          3.300       13% 15% 17% 16% 17%

lagere middeninkomens 2.730      2.840      3.170         3.130          3.100       15% 15% 16% 16% 16%

hogere middeninkomens 2.280      2.190      2.230         2.260          2.310       12% 12% 11% 11% 12%

hogere inkomens 6.630      6.320      7.000         6.730          6.430       36% 34% 35% 34% 32%

totaal 18.340   18.530   19.940       19.940       19.940     100% 100% 100% 100% 100%

Heemskerk 2012 2015 2025 pos 2025 basis 2025 neg 2012 2015 2025 pos 2025 basis 2025 neg

primaire doelgroep 3.710      3.830      3.540         3.840          4.050       22% 22% 20% 22% 23%

secundaire doelgroep 2.300      2.400      2.750         2.680          2.730       14% 14% 15% 15% 15%

lagere middeninkomens 2.140      2.690      2.910         2.930          2.910       13% 16% 16% 16% 16%

hogere middeninkomens 1.950      1.830      1.850         1.870          1.950       11% 11% 10% 11% 11%

hogere inkomens 6.900      6.440      6.770         6.490          6.190       41% 37% 38% 36% 35%

totaal 17.000   17.200   17.810       17.810       17.810     100% 100% 100% 100% 100%

Velsen 2012 2015 2025 pos 2025 basis 2025 neg 2012 2015 2025 pos 2025 basis 2025 neg

primaire doelgroep 6.660      6.830      6.560         7.070          7.430       22% 23% 21% 22% 24%

secundaire doelgroep 3.790      4.370      5.030         4.950          5.010       13% 14% 16% 16% 16%

lagere middeninkomens 3.840      4.290      4.660         4.610          4.610       13% 14% 15% 15% 15%

hogere middeninkomens 3.600      3.250      3.310         3.330          3.440       12% 11% 10% 11% 11%

hogere inkomens 12.140   11.520   12.040       11.630       11.110     40% 38% 38% 37% 35%

totaal 30.040   30.250   31.600       31.600       31.600     100% 100% 100% 100% 100%
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tabel  B -3  Ont wikke l ing  in komensgro epen  in  20 15 e n  2 02 5 vo lgens  d r ie  econo mi-

sche  scenar io ’s ,  g eme ente n  in  I Jmond  (b ron:  WoO N ,  bewe rk ing  R IGO ,  vraagge -

stuurd  bouwen p rognose  2015 )  

 

Beverwijk 2012 2015 2025 pos 2025 basis 2025 neg 2025 pos 2025 basis 2025 neg

primaire doelgroep 4.260      4.340      -100           240             470           -2% 5% 11%

secundaire doelgroep 2.440      2.840      460             410             460           16% 14% 16%

lagere middeninkomens 2.730      2.840      330             290             260           12% 10% 9%

hogere middeninkomens 2.280      2.190      50               70                120           2% 3% 5%

hogere inkomens 6.630      6.320      680             410             110           11% 7% 2%

totaal 18.340   18.530   1.420         1.420          1.420       8% 8% 8%

Heemskerk 2012 2015 2025 pos 2025 basis 2025 neg 2025 pos 2025 basis 2025 neg

primaire doelgroep 3.710      3.830      -290           10                220           -8% 0% 6%

secundaire doelgroep 2.300      2.400      350             280             320           14% 11% 13%

lagere middeninkomens 2.140      2.690      220             230             210           8% 9% 8%

hogere middeninkomens 1.950      1.830      10               40                110           1% 2% 6%

hogere inkomens 6.900      6.440      330             50                -260         5% 1% -4%

totaal 17.000   17.200   610             610             610           4% 4% 4%

Velsen 2012 2015 2025 pos 2025 basis 2025 neg 2025 pos 2025 basis 2025 neg

primaire doelgroep 6.660      6.830      -270           240             600           -4% 4% 9%

secundaire doelgroep 3.790      4.370      660             580             650           15% 13% 15%

lagere middeninkomens 3.840      4.290      370             330             320           9% 8% 7%

hogere middeninkomens 3.600      3.250      70               80                190           2% 3% 6%

hogere inkomens 12.140   11.520   530             120             -400         5% 1% -4%

totaal 30.040   30.250   1.350         1.350          1.350       4% 4% 4%
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tabel  B-4  Aanta l  en  aande el  inko mensgroepen  in  20 12,  20 15 en  20 25 vo lgens  dr ie  

economis che  scena rio ’s ,  g emeent en  in  Zu id -Kenne m er land  (b ron:  WoON , be w er-

k ing  RIG O,  v raaggestuu rd  bouwen prognose  201 5)  

 

 

 

Bloemendaal 2012 2015 2025 pos 2025 basis 2025 neg 2012 2015 2025 pos 2025 basis 2025 neg

primaire doelgroep 1.530      1.800      1.670         1.830          1.970       16% 19% 16% 18% 19%

secundaire doelgroep 1.340      1.190      1.300         1.320          1.360       14% 12% 13% 13% 13%

lagere middeninkomens 730         750         760             780             800           8% 8% 7% 8% 8%

hogere middeninkomens 330         340         400             390             410           3% 4% 4% 4% 4%

hogere inkomens 5.480      5.470      6.120         5.940          5.720       58% 57% 60% 58% 56%

totaal 9.400      9.540      10.250       10.250       10.250     100% 100% 100% 100% 100%

Haarlem 2012 2015 2025 pos 2025 basis 2025 neg 2012 2015 2025 pos 2025 basis 2025 neg

primaire doelgroep 20.700   20.910   20.590       22.240       23.990     28% 27% 24% 26% 28%

secundaire doelgroep 10.970   10.800   11.900       12.000       12.020     15% 14% 14% 14% 14%

lagere middeninkomens 10.010   10.660   12.380       12.200       12.030     13% 14% 14% 14% 14%

hogere middeninkomens 7.010      7.580      8.570         8.390          8.280       9% 10% 10% 10% 10%

hogere inkomens 26.280   27.350   32.240       30.850       29.370     35% 35% 38% 36% 34%

totaal 74.970   77.290   85.680       85.680       85.680     100% 100% 100% 100% 100%

Haarlemmerliede en Sp. 2012 2015 2025 pos 2025 basis 2025 neg 2012 2015 2025 pos 2025 basis 2025 neg

primaire doelgroep 600         570         670             680             700           26% 23% 24% 24% 25%

secundaire doelgroep 200         220         280             280             290           9% 9% 10% 10% 10%

lagere middeninkomens 200         230         280             280             280           9% 9% 10% 10% 10%

hogere middeninkomens 370         370         350             370             390           16% 15% 12% 13% 14%

hogere inkomens 920         1.040      1.230         1.190          1.150       40% 43% 44% 43% 41%

totaal 2.290      2.430      2.800         2.800          2.800       100% 100% 100% 100% 100%

Heemstede 2012 2015 2025 pos 2025 basis 2025 neg 2012 2015 2025 pos 2025 basis 2025 neg

primaire doelgroep 2.360      2.700      2.190         2.450          2.730       20% 23% 18% 20% 22%

secundaire doelgroep 1.350      1.180      1.170         1.170          1.190       12% 10% 10% 10% 10%

lagere middeninkomens 1.170      1.190      1.280         1.290          1.310       10% 10% 10% 10% 11%

hogere middeninkomens 870         890         1.160         1.130          1.150       8% 8% 9% 9% 9%

hogere inkomens 5.820      5.740      6.510         6.270          5.940       50% 49% 53% 51% 48%

totaal 11.570   11.700   12.310       12.310       12.310     100% 100% 100% 100% 100%

Zandvoort 2012 2015 2025 pos 2025 basis 2025 neg 2012 2015 2025 pos 2025 basis 2025 neg

primaire doelgroep 2.550      2.550      2.520         2.700          2.860       31% 30% 28% 30% 32%

secundaire doelgroep 1.360      1.330      1.430         1.430          1.430       16% 16% 16% 16% 16%

lagere middeninkomens 1.140      1.210      1.210         1.240          1.250       14% 14% 13% 14% 14%

hogere middeninkomens 580         570         720             690             680           7% 7% 8% 8% 8%

hogere inkomens 2.720      2.770      3.090         2.900          2.740       33% 33% 34% 32% 31%

totaal 8.350      8.430      8.960         8.960          8.960       100% 100% 100% 100% 100%
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tabel  B -5  Ont wikke l ing  in komensgro epen  2 015 en  2 025 vo lgens  dr ie  econom ische  

scenar io ’s ,  ge meenten  in  Zu id -K enneme r land  (bron:  WoO N,  bewe rk ing  RIGO ,  

vraaggestuu rd  bouwen p r ognose  2015 )  

 

 

 

 

 

  

Bloemendaal 2012 2015 2025 pos 2025 basis 2025 neg 2025 pos 2025 basis 2025 neg

primaire doelgroep 1.530      1.800      -130           30                170           -7% 2% 10%

secundaire doelgroep 1.340      1.190      110             130             170           9% 11% 14%

lagere middeninkomens 730         750         10               30                50             1% 4% 7%

hogere middeninkomens 330         340         60               60                70             18% 18% 21%

hogere inkomens 5.480      5.470      650             470             250           12% 9% 5%

totaal 9.400      9.540      710             710             710           7% 7% 7%

Haarlem 2012 2015 2025 pos 2025 basis 2025 neg 2025 pos 2025 basis 2025 neg

primaire doelgroep 20.700   20.910   -320           1.330          3.070       -2% 6% 15%

secundaire doelgroep 10.970   10.800   1.110         1.200          1.220       10% 11% 11%

lagere middeninkomens 10.010   10.660   1.720         1.550          1.370       16% 14% 13%

hogere middeninkomens 7.010      7.580      990             810             700           13% 11% 9%

hogere inkomens 26.280   27.350   4.900         3.500          2.030       18% 13% 7%

totaal 74.970   77.290   8.390         8.390          8.390       11% 11% 11%

Haarlemmerliede en Sp. 2012 2015 2025 pos 2025 basis 2025 neg 2025 pos 2025 basis 2025 neg

primaire doelgroep 600         570         100             110             130           17% 20% 23%

secundaire doelgroep 200         220         60               60                70             26% 25% 31%

lagere middeninkomens 200         230         50               50                50             19% 21% 20%

hogere middeninkomens 370         370         -30             -              20             -7% 0% 4%

hogere inkomens 920         1.040      190             150             100           18% 14% 10%

totaal 2.290      2.430      370             370             370           15% 15% 15%

Heemstede 2012 2015 2025 pos 2025 basis 2025 neg 2025 pos 2025 basis 2025 neg

primaire doelgroep 2.360      2.700      -510           -250            30             -19% -9% 1%

secundaire doelgroep 1.350      1.180      -10             -10              -           -1% -1% 0%

lagere middeninkomens 1.170      1.190      100             100             120           8% 9% 10%

hogere middeninkomens 870         890         270             240             260           31% 27% 29%

hogere inkomens 5.820      5.740      760             520             200           13% 9% 3%

totaal 11.570   11.700   610             610             610           5% 5% 5%

Zandvoort 2012 2015 2025 pos 2025 basis 2025 neg 2025 pos 2025 basis 2025 neg

primaire doelgroep 2.550      2.550      -30             160             310           -1% 6% 12%

secundaire doelgroep 1.360      1.330      100             100             100           8% 7% 8%

lagere middeninkomens 1.140      1.210      -             30                40             0% 2% 3%

hogere middeninkomens 580         570         140             120             110           25% 21% 19%

hogere inkomens 2.720      2.770      320             130             -30           11% 5% -1%

totaal 8.350      8.430      530             530             530           6% 6% 6%
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 Bijlage 3 Woonsituatie en woningbehoefte 

per gemeente 

 

tabel  B -6  Won ingbehoefte  b i j  ‘ constante  woonpat ro nen’  en  ‘bepe rk te  reduct ie  

scheefheid ’  en  d e  v er wac hte  voo rraad  in  20 25 ,  ge meenten  reg io  I Jmond (b r on:  

WoON , be wer k ing  R IGO ,  v raaggestuurd  bouwen p rognose  2015 )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

woonsituatie 

2015

constante 

woonpatronen

beperkte reductie 

scheefheid

constante 

woonpatronen

beperkte reductie 

scheefheid voorraad 2025

Beverwijk huur sociaal 7.640                7.800                     7.460                           160                         -180                            6.970                      

vrije sector 1.060                1.070                     1.240                           10                            180                              1.430                      

koop betaalbaar 2.750                3.020                     3.190                           270                         440                              3.670                      

middelduur 4.270                4.750                     4.750                           480                         480                              4.690                      

duur 1.910                2.210                     2.210                           300                         300                              2.130                      

totaal 17.630             18.850                   18.850                         1.220                      1.220                          18.890                    

Heemskerk huur sociaal 6.970                6.590                     6.250                           -380                        -720                            6.680                      

vrije sector 790                   720                         890                               -70                          100                              1.270                      

koop betaalbaar 2.290                2.570                     2.740                           280                         450                              2.710                      

middelduur 4.730                5.200                     5.200                           470                         470                              5.320                      

duur 2.070                2.290                     2.290                           220                         220                              2.240                      

totaal 16.840             17.370                   17.370                         530                         530                              18.210                    

Velsen huur sociaal 12.540             12.290                   11.660                         -250                        -880                            11.580                    

vrije sector 1.320                1.210                     1.520                           -110                        200                              2.250                      

koop betaalbaar 4.020                4.330                     4.650                           310                         630                              5.200                      

middelduur 7.620                8.360                     8.360                           740                         740                              8.910                      

duur 3.900                4.420                     4.420                           520                         520                              3.880                      

totaal 29.390             30.610                   30.610                         1.220                      1.220                          31.830                    

behoefte 2025 (basis) 2015 - 2025
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tabel  B -7  Won ingbehoefte  b i j  ‘ constante  woonpat ro nen’  en  ‘bepe rk te  reduct ie  

scheefheid ’  en  d e  v er wac hte  voo rraad  in  20 25 ,  ge meenten  reg io  Zu id - Kenne me r-

land  (b ron:  WoO N,  b ewe r king  RIG O,  v raaggestuu rd  bouwen prognose  201 5)  

 

 

 

woonsituatie 

2015

constante 

woonpatronen

beperkte reductie 

scheefheid

constante 

woonpatronen

beperkte reductie 

scheefheid voorraad 2025

Bloemendaal huur sociaal 1.960                1.720                     1.640                           -240                        -320                            1.860                      

vrije sector 940                   880                         920                               -60                          -20                              1.220                      

koop betaalbaar 420                   620                         660                               200                         240                              490                          

middelduur 1.150                1.280                     1.280                           130                         130                              1.150                      

duur 4.680                5.420                     5.420                           740                         740                              4.940                      

totaal 9.140                9.910                     9.910                           770                         770                              9.650                      

Haarlem huur sociaal 27.380             27.830                   26.590                         450                         -790                            23.720                    

vrije sector 3.720                3.990                     4.610                           270                         890                              7.720                      

koop betaalbaar 12.550             14.940                   15.560                         2.390                      3.010                          15.130                    

middelduur 16.140             18.850                   18.850                         2.710                      2.710                          18.340                    

duur 9.780                11.450                   11.450                         1.670                      1.670                          10.380                    

totaal 69.570             77.060                   77.060                         7.490                      7.490                          75.280                    

Haarlemmerliede en Sp. huur sociaal 610                   660                         620                               50                            10                                540                          

vrije sector 80                      100                         110                               20                            30                                220                          

koop betaalbaar 130                   170                         180                               40                            50                                140                          

middelduur 670                   770                         770                               100                         100                              790                          

duur 660                   720                         720                               60                            60                                1.290                      

totaal 2.140                2.420                     2.420                           280                         280                              2.970                      

Heemstede huur sociaal 3.580                3.030                     2.820                           -550                        -760                            3.020                      

vrije sector 800                   740                         840                               -60                          40                                1.520                      

koop betaalbaar 570                   720                         820                               150                         250                              870                          

middelduur 1.750                2.110                     2.110                           360                         360                              1.860                      

duur 4.880                5.610                     5.610                           730                         730                              5.400                      

totaal 11.580             12.200                   12.200                         620                         620                              12.670                    

Zandvoort huur sociaal 3.310                3.040                     2.880                           -270                        -430                            2.690                      

vrije sector 250                   230                         310                               -20                          60                                870                          

koop betaalbaar 1.590                1.820                     1.900                           230                         310                              1.790                      

middelduur 1.150                1.210                     1.210                           60                            60                                1.370                      

duur 1.700                2.240                     2.240                           540                         540                              1.720                      

totaal 7.990                8.530                     8.530                           540                         540                              8.440                      

behoefte 2025 (basis) 2015 - 2025


