


11 Wonen en omgeving

Jeanet Kullberg en Michiel Ras

– Het aantal verhuizingen en de verhuiswens zijn toegenomen.
– Woningnieuwbouw kan de vraag niet bijhouden; de wachttijden voor een sociale huur-

woning lopen op en jongeren gaan later uit huis.
– Jongeren wonen steeds vaker in relatief dure particuliere huurwoningen en steeds later in

een koophuis.
– De verduurzaming van de woningvoorraad verloopt traag. Duurzaamheidsinvesteringen in

woningen zijn vooral praktisch gemotiveerd; nog geen 10% doet het primair voor het milieu.
– De reële woonlasten zijn tussen 2009 en 2018 gedaald bij eigenaren en licht gestegen bij

huurders.
– Starten in een koopwoning is vaak duur; ongeveer een derde krijgt hulp van familie.
– Nederlanders zijn van alle Europeanen het meest tevreden met hun woonsituatie; wel is er

een afname van de tevredenheid met huurwoningen.
– Ontevreden ondanks hoge woonkwaliteit is men zeer zelden; tevreden ondanks relatief lage

kwaliteit komt wel veel voor, met name onder de groepen met een laag inkomen, jongeren
en bewoners in gebieden met veel druk op de woningmarkt.

11.1 Accent op duurzaamheid in het landelijke woonbeleid

Ontwikkelingen op de woningmarkt
De afgelopen jaren is de woningmarkt, na een periode van crisis, weer op stoom geraakt,
net als de economie. Dit laat zich zien in een toename van het aantal verhuizingen, stij-
gende woningprijzen in grote delen van het land en wachtlijsten voor kandidaten voor een
sociale huurwoning. De nieuwbouw van woningen om aan de toegenomen vraag te kun-
nen voldoen, blijft hierbij achter.

Woonbeleid: nadruk op duurzaamheid en op particuliere verhuur
De tijd van uitvoerige rijksnota’s over wonen ligt ver achter ons. De eerste twee kabinetten
Rutte hadden in het Regeerakkoord (2010) als speerpunten meer ruimte voor het bedrijfs-
leven en de bouw van woningen, ook in het Groene Hart, en ruimte voor particulier
opdrachtgeverschap. Daarnaast kwam er meer toezicht op de woningcorporaties,
gebeurde toewijzing van sociale huurwoningen overwegend aan de lagere inkomens,
kwam er een extra huurverhoging voor huurders met een hoog inkomen en kregen huur-
ders het recht om hun corporatiewoning te kopen. Ook werd het zogenaamde krachtwijk-
enbeleid definitief beëindigd. In het Regeerakkoord Bruggen slaan (2012) werd de hypo-
theekrenteaftrek beperkt en aflossingsvrije hypotheken kwamen niet langer in aanmerking
voor hypotheekrenteaftrek (alleen bij nieuw afgesloten hypotheken). Woningcorporaties
moesten weer dienstbaar worden en scheefwonen werd opnieuw aangepakt. Het Regeer-
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akkoord Vertrouwen in de toekomst (2017) spreekt voor het eerst sinds decennia niet meer
over bevorderen van het eigenwoningbezit als rijksdoelstelling. ‘We geven prioriteit aan
middenhuurwoningen in de vrije sector’, aldus het akkoord. Opnieuw is woningbouw een
aandachtspunt (belemmeringen wegnemen), net als de zeer geleidelijke reductie van de
hypotheekrenteaftrek; meer betaalbare huurwoningen in de vrije sector zijn gewenst, cor-
poraties moeten zich beperken tot hun kerntaak. In de Woningwet van 2015 was dit laatste
al uitgewerkt en gespecificeerd: de mogelijkheden voor corporaties om in de vrije sector te
bouwen zijn gereduceerd en de uitgaven aan ‘leefbaarheid’ zijn teruggeschroefd en genor-
meerd tot een bedrag van 130 euro per jaar per woning. Mede naar aanleiding van een alar-
merende rapportage over achteruitgang van de leefbaarheid in buurten met veel corpora-
tiewoningen (Leidelmeijer et al. 2018) heeft de huidige minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (bzk) aangekondigd de teugels voor de woningcorporaties weer iets te
zullen laten vieren.1 Rijksbeleid ten behoeve van leefbare wijken geldt alleen nog voor Rot-
terdam-Zuid.
In het Regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst is er naar verhouding veel aandacht voor
verduurzaming van de gebouwde omgeving. Het gaat dan allereerst om woningisolatie,
zowel bij woningcorporaties als in de particuliere sector, om zonnepanelen ten behoeve
van duurzame stroomvoorziening en, op kleinere schaal, om afkoppeling van het aardgas
als verwarmingsbron. Dat laatste wordt nagestreefd voor jaarlijks 50.000 nieuwbouw-
woningen en voor 30.000 tot 50.000 bestaande woningen.
In deze editie van de ssn benutten we het juist verschenen WoON 2018-onderzoek. Ruim
67.000 respondenten zijn uitvoerig bevraagd over hun wooncondities en -tevredenheid.
De resultaten van dit onderzoek zijn op hoofdlijnen ook al beschreven, met een accent op
het functioneren van de woningmarkt, in bzk 2019. In deze editie besteden we meer dan
voorheen aandacht aan het thema duurzaamheid. Ook gaan we in op de centrale leidraad:
objectieve kenmerken versus ervaren kwaliteit van wonen, en eventuele opvallende discre-
panties daartussen.

11.2 De objectieve woonsituatie

In deze paragraaf kijken we naar de objectieve woonomstandigheden van Nederlanders,
waarbij we ook wat uitvoeriger kijken naar mensen die geen zelfstandige woning hebben.

Woningbouw kan de huishoudensgroei niet bijhouden
Sinds 2009 is het aantal huishoudens in Nederland met ruim een half miljoen toegenomen
(zie hoofdstuk 2). De voorraad zelfstandige woningen nam ook toe, maar met ongeveer
70.000 minder. Dit verschil werd grotendeels opgevangen door de toename van het aantal
zelfstandige wooneenheden en bewoonde andere ruimten zoals woonwagens, woon-
schepen en vakantiewoningen (figuur 11.1). Een wooneenheid is een woongelegenheid
waar in elk geval de entree gedeeld wordt met andere eenheden in hetzelfde gebouw. Bij
onzelfstandige wooneenheden wordt ook de keuken of het sanitair gedeeld. In de crisis-
jaren nam het aantal huishoudens dat bij anderen inwoont (niet in het ouderlijk huis) ook
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toe, maar dat is de laatste jaren weer bijna even snel gedaald. Het aantal onzelfstandige
wooneenheden, met gedeelde keuken of sanitair, is na de crisis per saldo gedaald ten
opzichte van 2009. Alles bijeen gaat het om bijna 400.000 alternatieve woonvoorzienin-
gen. In figuur 11.1 is de potentiële woningvraag, zoals die van jongeren die nog thuis
wonen, niet te zien (hierop komen we later in deze paragraaf terug).

Figuur 11.1
Bijna 400.000 huishoudens in wooneenheden, woonschepen of caravans of inwonend
Huishoudens in zelfstandige woningen en andere woonvoorzieningen, 2009-2018 (in aantallen)
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Nadat de nieuwbouw in de crisisjaren scherp was teruggevallen, is ze vanaf 2014 wel weer
wat toegenomen (figuur 11.2), maar niet genoeg om aan de vraag te kunnen voldoen. Het
cpb onderzocht wat de belemmeringen waren. Naast het feit dat door de crisisjaren het
aantal werknemers in de bouwsector afnam en nog niet op het oude peil terug is, speelt
volgens cpb (Michielsen et al. 2019) ook de gemeentelijke voorkeur voor binnenstedelijke
bouw. Dit terwijl er lastig investeerders voor dit type projecten te vinden zijn, omdat ze aan
veel gemeentelijke eisen moeten voldoen. Provincies zouden vaak voorrang geven aan
behoud van de open ruimte boven bouwen in het weiland. Volgens het pbl liggen er voor
zeker 100.000 woningen bestemmingsplannen en bouwvergunningen klaar, zonder dat er
gebouwd wordt (Buitelaar en Van Schie 2018). Hier kan sprake zijn van land banking, het ver-
werven van grond om voor langere termijn de bouwproductie veilig te stellen. Geleidelijke
ontwikkeling kan meer rendement geven. Gemeenten zijn de grootste grondeigenaren van
deze zogenaamde stalled sites.
De nieuwbouw door woningcorporaties is tot een dieptepunt teruggevallen. Dat heeft
onder meer te maken met de in 2013 ingevoerde verhuurdersheffing en de nieuwe
Woningwet van 2015, die het primaat voor nieuwbouw anders dan sociale huur, in handen
van particuliere ontwikkelaars en bouwers heeft gelegd.
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Verreweg de meeste mensen die een woning betrekken, komen in een bestaande woning
terecht. Het aantal verhuizingen bedroeg in de jaren 2016-2018 ruim 1,1 miljoen.

Figuur 11.2
Nieuwbouw van woningen trekt iets aan, maar is nog lang niet op het niveau van voor de crisis
Woningnieuwbouw naar opdrachtgever 2008-2018 (in aantallen)
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Grote regionale verschillen in druk op de woningmarkt; daardoor ook prijsverschil
Figuur 11.3 laat de regionale verdeling van de spanning op de woningmarkt zien: het
woningtekort, oftewel het verschil tussen het aanbod van vrijkomende woningen en de
vraag van huishoudens die op korte termijn een woning zoeken. Vraagoverschotten teke-
nen zich vooral af in de noordelijke vleugel van de Randstad, grote delen van Brabant en de
regio Arnhem-Nijmegen. Gebieden met bevolkingskrimp zijn Noord-Nederland behoudens
de omgeving van de stad Groningen, en Zeeland, de mijnstreek in Limburg en de Achter-
hoek. Spanning op de woningmarkt komt tot uitdrukking in hogere woningprijzen.
Dit betreft vooral koopprijzen, maar ook de huren zijn hoger.
Kromhout et al. (2019) onderzochten voor (de vele) regio’s die sociale huurwoningen via
een aanbodmodel verhuren, hoe lang woningzoekenden ingeschreven staan en hoe lang
ze zoeken. Ten opzichte van eenzelfde onderzoek met gegevens uit 2014 is vrijwel overal de
wachttijd toegenomen, meestal met zo’n twee jaar. Ouderen blijven conform het landelijke
beleid en de voorkeur van henzelf, langer zelfstandig wonen (hierop komen we later terug).
Het betekent onder meer dat ze pas op latere leeftijd een woning vrijmaken.
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Figuur 11.3
Woningtekort in de Randstad, alsook Brabantse stedenrij en Arnhem-Nijmegen
Spanning op de woningmarkt, naar regio, 2018

Bron: bzk (2019)

Aantal verhuisgeneigde huishoudens toegenomen
Tussen 2015 en 2018 nam het aantal verhuizingen aanzienlijk toe (met ruim 30%), vooral
onder paren en gezinnen met kinderen. De toename was zowel absoluut als relatief, en
was verreweg het grootst onder huishoudens die van een koopwoning verhuisden naar
een andere koopwoning. Daaronder waren er veel met een hoger inkomen die hun vorige
woning goed konden verkopen, waartoe ook ouderen behoorden (bzk 2019). In 2016 tot
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2018 betraden bijna 250.000 starters (huishoudens die geen woning vrijmaken als ze ver-
huizen) de markt; dit was meer dan in de crisisjaren.
Niet alleen het aantal verhuisden nam toe, maar ook het aantal mensen dat een woning
zocht (figuur 11.4). Het aantal urgente woningzoekenden steeg licht tussen 2009 en 2018
(maar wel significant); het aantal potentieel verhuisgeneigden nam echter veel sterker toe.
Dit zijn woningzoekenden die niet per se binnen een jaar hoeven te slagen met verhuizen,
die niet erg hard zoeken en die een aangeboden woning niet direct zouden aanvaarden.
Het aantal urgent woningzoekenden bedraagt thans bijna een half miljoen. Belangrijkste
redenen om te willen verhuizen zijn zelfstandig gaan wonen, huwelijk, studie of werk, en
voor doorstromers: bezwaren tegen de huidige woning of omgeving, en in mindere mate
ook financiële redenen (7%), gezondheid (10%), dichter bij familie wonen (5%) en een
scheiding (1%). Scheiding als reden is bij daadwerkelijke verhuizingen veel vaker aan de
orde, namelijk 18%. Het verschil komt doordat op een scheiding minder geanticipeerd
wordt dan op de andere verhuisredenen. Een scheiding geldt in de sociale huursector
meestal niet als voldoende reden om urgent een woning te krijgen; de betrokkenen wor-
den zelf verantwoordelijk gehouden voor hun situatie (Kromhout en Zeelenburg 2019;
Kromhout et al. 2016).

Figuur 11.4
Flinke toename van mensen die (nu weleens) willen verhuizen
Verhuisgeneigde huishoudens, naar starters en doorstromers en naar urgentie,a 2009-2018 (in aantallen)
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a Urgent wil zeggen dat men binnen een jaar beslist wil verhuizen of al iets gevonden heeft, zoekactivitei-
ten heeft ondernomen en een aangeboden, geschikte woning direct zou aanvaarden. Potentiële ver-
huisgeneigden willen binnen twee jaar beslist of misschien verhuizen.

Bron: cbs (WoON’09-’18)
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Jongeren later uit huis en later in een koophuis dan tien jaar geleden
De woningmarkt kent een flexibele schil: een improviserend bevolkingsdeel dat bij een
woningtekort, zeker in combinatie met stijgende prijzen op de particuliere markt, een alter-
natief moet zien te vinden. In 2017 stelden we al vast dat jongeren in de praktijk tot deze
groep behoren. Naast het delen van een woning en kamerhuur, is later het huis uit gaan
voor hen een mogelijkheid. Het cbs (2019) heeft laten zien hoe de leeftijd waarop twinti-
gers het ouderlijk huis verlaten verschoof (figuur 11.5). Dit alles gebeurt nu enkele jaren
later dan tien jaar geleden. Vooral jonge vrouwen (20 tot 25 jaar) stellen het uit huis gaan
uit, zodat het verschil met jonge mannen, die later uit huis gaan dan vrouwen, kleiner
wordt. Bij de jonge mannen zien we in elk van de jaren onder de twintig dat het uit huis
gaan iets wordt uitgesteld. Zowel studenten als werkende jongeren gaan later uit huis.
Voor de studenten speelt hierin ook het leenstelsel een rol: ze willen de schuldenlast niet
nog hoger maken (cbs 2019; zie ook hoofdstuk 4).

Figuur 11.5
Twintigers gaan steeds later uit huis
Leeftijd van uit huis gaan, 20-29-jarigen, naar geslacht, 2008 en 2018 (in procenten)
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Ook de leeftijd waarop zelfstandige twintigers voor het eerst een huis kopen is opgescho-
ven; dat gebeurt nu eveneens later dan tien jaar geleden (figuur 11.6). Deze verschuivingen
gaan samen met langer studeren van jongeren; ze vinden later een vaste baan en gaan ook
later dan tien jaar geleden een vaste relatie of huwelijk aan (cbs 2019).
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Figuur 11.6
Twintigers stellen aankoop woning uit
Leeftijd van de eerste aankoop van een huis, 20-29-jarigen die al zelfstandig wonen, 2008 en 2017
(in procenten)
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Vooral jongeren wonen toenemend in particuliere huurwoningen
De afgelopen tien jaar nam, zoals we zagen, de woningvoorraad in slechts een langzaam
tempo toe. De toename betrof koopwoningen en particuliere huurwoningen; het traditio-
neel zeer hoge aandeel corporatiewoningen nam niet alleen procentueel, maar ook abso-
luut af. Sloop en verkoop overtroffen de nieuwbouw.
We zien in figuur 11.7 bij alle groepen het aandeel in corporatiewoningen afnemen en in
particuliere huurwoningen toenemen. Dit is veruit het sterkst het geval onder jonge huis-
houdens (tot 35 jaar). Ofwel zij verdienen te veel voor een corporatiehuurwoning ofwel de
wachttijd is ze te lang. Het vinden van een vrijesectorhuurwoning kost volgens bzk (2019)
ongeveer een derde minder in tijd dan de zoektocht naar een sociale huurwoning. Het ver-
schil zal voor niet urgent woningzoekenden vermoedelijk nog een stuk groter zijn, omdat
in de sociale sector ook flinke aantallen urgent woningzoekenden met een kortere wacht-
tijd een plek krijgen. De eerder geschetste regionale verschillen in druk op de markt verta-
len zich in het huursegment ten dele in een hogere prijs, maar ook in een hogere wachttijd.
In de vorige editie van ssn (Kullberg en Ras 2017) zagen we dat jongeren in particuliere
huurwoningen in het algemeen veel betalen voor relatief lage kwaliteit. Ook mensen met
een westerse migratieachtergrond, onder wie veel jonge arbeidsmigranten, komen toe-
nemend in de particuliere huursector terecht. We zagen al dat twintigers later overgaan tot
de aankoop van een huis. Ook hier zien we dat de jongste leeftijdsgroep minder vaak een
koophuis heeft dan tien jaar geleden. Hoofdstuk 4 toonde dat studenten druk voelen door
de studieschulden die ze moeten aangaan. Daarbij komt de afgenomen zekerheid op de
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arbeidsmarkt, door flexibilisering (zie hoofdstuk 6). Die maakt zowel de financiële condi-
ties als de standplaats van het werk (en dus de beste plek voor een eigen huis) onzeker.
Daar komen de aangescherpte financieringsvoorwaarden (maximale loan to value: het deel
van de aankoopsom dat beleend mag worden) nog bij. Hierna zullen we zien dat respecta-
bele aantallen jonge mensen door hun ouders geholpen worden bij de aankoop van een
huis.
Ouderen zijn de afgelopen tien jaar steeds vaker in koophuizen te vinden. Dit komt door
cohortvervanging: eerdere generaties ouderen, die overwegend huurden, maken plaats
voor nieuwe ouderen, met name babyboomers, die in groten getale woningen kochten in
gunstige tijden (Kullberg en Iedema 2010).

Mensen met niet-westerse migratieachtergrond steeds vaker in koophuis of particuliere
huur
Door toegenomen diversiteit naar culturele achtergrond (zie hoofdstuk 2) zien we in elk
van de woningmarktsectoren het aandeel bewoners met een niet-westerse migratie-
achtergrond toenemen (niet in figuur 11.6).

Figuur 11.7
Jongeren steeds meer aangewezen op particuliere, commerciële huur
Huishoudens in koopwoningen, corporatiewoningen en particuliere huurwoningen, naar leeftijda en her-
komst,b 2009 en 2018 (in procenten)
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Ook voor deze groep zien we het aandeel in de corporatiesector scherp afnemen ten gun-
ste van de particuliere sector, en ook het koophuis. Vooral de tweede generatie die tot de
groeiende middenklasse behoort, koopt een huis in Nederland. Dat geldt veel sterker voor
mensen van Surinaamse of Turkse afkomst dan voor mensen met Marokkaanse wortels
(Kullberg en Huijnk 2016). Statushouders komen overwegend in sociale huurwoningen
terecht, waar ze volgens taakstellingen naar rato van het inwonerstal van de gemeente
gehuisvest worden.

Nederland in Europa: krap wonen komt heel weinig voor
Nederland behoort tot de landen waar krap wonen (crowding) over het geheel genomen
nog weinig voorkomt (ca. 4% van de huishoudens). Het criterium voor krap is minder dan
één kamer per 18-plusser in het huishouden en meer dan twee kinderen per slaapkamer.
Krap wonen komt vooral in Oost-Europa en, in mindere mate, in Zuid-Europa voor
(figuur 11.8). Krap wonen volgens de Europese maatstaven komt in Nederland vooral voor
onder gezinnen met een migratieachtergrond in stedelijke volkswijken. Het gaat vaak
samen met onvrede over de woning, maar wordt ook wel aanvaard omdat er compense-
rende factoren zijn zoals een centrale stedelijke ligging, aanwezigheid van cultuurspecifieke
voorzieningen en een sociaal netwerk in de buurt (Kullberg en Huijnk 2016).

Figuur 11.8
Krap wonen komt in Nederland erg weinig voor
Krap wonen in diverse Europese landen, 2011 en 2017 (in procenten)
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75-plussers toenemend in reguliere woningen, ook als ze belemmeringen hebben
Vanaf 75 jaar is er een sterke groei in het aandeel ouderen met langdurige of blijvende aan-
doeningen en belemmeringen in het uitvoeren van dagelijkse handelingen zoals
(trap)lopen, (zie hoofdstuk 7); bijna de helft van deze leeftijdsgroep heeft ermee te maken.
Hoe wonen zij?
Van alle 75-plussers woont 92% nog zelfstandig, van de 90-plussers is dat 71%; een min-
derheid woont in een verpleeghuis. Van de zelfstandig wonende 75-plussers woont twee
derde met een partner; 86% heeft kinderen. Partner en kinderen zijn verreweg de belang-
rijkste informele zorg- en hulpverleners (De Klerk et al. 2019).
Figuur 11.9 laat zien dat ouderen met belemmeringen iets vaker in een appartement
wonen, dat dikwijls makkelijker toegankelijk is dan een eengezinswoning. Dat wil zeggen
dat woonkamer, slaapkamer, keuken en sanitair meestal zonder traplopen bereikbaar zijn.
Echtparen waarvan minstens een van de partners belemmeringen ondervindt, wonen niet-
temin in twee derde van de gevallen in een eengezinswoning, meestal een koopwoning.
Alleenwonenden, die de hulp van een partner moeten missen, wonen vaker in een appar-
tement, meestal huur. Het aandeel 75-plussers met en zonder belemmeringen dat in een
eengezinshuis woont, is toegenomen, net als het aandeel dat in een reguliere woning
woont die niet specifiek voor ouderen bedoeld is en waar ook geen bijzondere zorgdien-
sten verleend worden (niet in de figuur). Dit aandeel is tussen 2012 en 2018 toegenomen
tot ruim driekwart onder de 75-plussers zonder belemmeringen, en tot 70% onder de
ouderen met belemmeringen.

Aanpassingen in de woning, zoals aangepaste drempels, beugels, een traplift, een helling-
baan naar de voordeur of verbrede deuren, kunnen helpen. Ongeveer een derde van de
alleenwonende 65-plussers heeft die, maar dat aandeel daalde, vooral onder bewoners
van corporatiewoningen. Een op de vijf echtparen van 65 jaar of ouder heeft dergelijke
aanpassingen in de woning (bzk 2019). De meest voorkomende aanpassingen zijn klein,
zoals beugels en drempels, een tweede toilet en een traplift (analyse WoON 2018). Minder
dan de helft van de bewoners van woningen met een of meer aanpassingen heeft die zelf
nodig. Voorzieningen kunnen achtergebleven zijn in een huis dat van gebruiker wisselde of
nodig geweest zijn voor een overleden partner. Van de mensen die volgens eigen opgave of
een meer objectieve maat, ontleend aan de beperkingenmaat van het scp (De Klerk et al.
2006), tamelijk ernstige beperkingen ondervinden en een vrij slechte gezondheid rapporte-
ren, heeft ruim de helft een intern toegankelijke woning en een derde heeft aanpassingen
aan de woning. Deze aandelen zijn onder eenpersoonshuishoudens hoger en onder twee-
persoonshuishoudens lager.
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Figuur 11.9
Mensen met fysieke beperkingen wonen steeds vaker in reguliere eengezinswoning
Woningtype van personen van 75 jaar en ouder die zelfstandig wonen,a naar huishoudenstypeb en het heb-
ben van belemmeringen,c 2012 en 2018 (in procenten)
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65-plussers wonen gemiddeld al ruim 25 jaar in hun huidige woning en zijn vaak daaraan
gehecht. Hoe prettiger de woonsituatie, des te lastiger valt de beslissing om te verhuizen.
Al jaren lang wil niet meer dan ongeveer 4% beslist verhuizen, maar áls ze dat willen, dan is
het in veel gevallen (42%) vanwege de gezondheid (bzk 2019). Maar er zijn ook belemme-
ringen, zoals de inspanning om een andere woning te zoeken, het feit dat na verhuizing de
woonlasten meestal hoger zullen zijn of dat (vooral in krimpgebieden) de huidige woning
lastig te verkopen is. Ook geldt voor ouderen met een inkomen onder de huurtoeslaggrens
dat een zorgwoning vaak boven hun financiële bereik beschouwd wordt, ook als ze er
eigen vermogen voor willen inzetten. De woningcorporatie mag de zorgwoning dan niet
toewijzen (De Klerk et al. 2019).

Duurzaam wonen
In beleid gericht op de overgang naar hernieuwbare energie en klimaatdoelstellingen
(Energieakkoord, Klimaatakkoord), wordt gestreefd naar het verduurzamen van de Neder-
landse woningvoorraad. Daarover zijn afspraken gemaakt met woningcorporaties in het
convenant Energiebesparing gebouwde omgeving (bzk et al. 2012). Die houden in dat in
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2021 de corporatiewoningen gemiddeld energielabel B hebben. Dat zou bij gelijkblijvend
stookgedrag een energiebesparing tussen 2008 en 2021 betekenen van 33%. Gelijkblijvend
stookgedrag is een belangrijke aanname; in de praktijk blijkt een deel van de besparing
weg te lekken doordat mensen minder zuinig gaan stoken als de woning is aangepast
(Van Middelkoop et al. 2017). In het Regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst (2017) is afge-
sproken dat corporaties die investeren in duurzaamheid, korting op de verhuurdersheffing
kunnen krijgen. Bij koophuizen ligt het initiatief om energetische maatregelen te nemen bij
woningeigenaren en gemeenten. In 2021 moeten gemeenten hun inwoners plannen pre-
senteren om woningen anders dan met gas te verwarmen.
In alle gevallen is isolatie van de woning een manier die energieverbruik reduceert en daar-
bij het wooncomfort vergroot. Verwarming van de woning is de grootste verbruiker van
gas. Een manier om de energiezuinigheid van een woning uit te drukken, is het energie-
label. Dat kan worden aangevraagd en is verplicht bij verkoop of nieuwe verhuur van de
woning. Voor de overige woningen is het label facultatief. Figuur 11.10 laat de verdeling van
labels over woningen zien. Waar het label niet bekend is, is het in de figuur op basis van
referentiewoningen geschat. De labels zijn alleen voor 2015 en 2018 weergegeven omdat ze
voordien minder betrouwbaar geschat konden worden en omdat vanaf 2015 het label op
een andere, eenvoudiger manier bepaald wordt, op basis van woninggegevens (grootte,
ouderdom, type), isolatievormen, ventilatie, gebruik van zonnepanelen en een aparte
warmwatervoorziening.

Figuur 11.10
Aandeel woningen met groen label (A of B) neemt heel langzaam toe
Energielabel van woningen naar woningmarktsector, 2015 en 2018 (in procenten)
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Energetische prestaties het slechtst, maar ook het snelst verbeterd in de particuliere
huursector
De laatste drie jaar is het aandeel groene labels (de meest energiezuinige A en B) iets toe-
genomen, het meest in de particuliere huursector; daar is echter het aandeel woningen
met een ongunstig label (G en F) nog altijd groot. In de corporatiewoningen is dat aandeel
heel veel kleiner en bovendien afgenomen. Corporatiewoningen met slechte energiepres-
taties hebben overwegend lagere huren; in de particuliere huursector is die relatie er niet.
In de koophuizen is het aan individuele huishoudens, of coöperatieven van bewoners, om
de woning te verduurzamen. Nibud (2019) onderzocht motieven van huiseigenaren om al
dan niet voorzieningen te treffen. 43% van de huiseigenaren was niet van plan om binnen
vijf jaar te verduurzamen, met als belangrijkste motief dat ze niet weten welke financiële
regelingen de overheid in petto heeft. Ook denken velen dat dezelfde ingrepen in de toe-
komst goedkoper zullen zijn. In elk van de woningsectoren geldt dat de energieprestatie
van de woningen het best is onder bewoners met hogere inkomens (analyse WoON 2018).
Het inkomen kan een belemmering vormen voor duurzaamheidsinvesteringen. Dat blijkt
vooral bij jongeren het geval, hoewel zij vaak wel intrinsiek gemotiveerd zijn. Voor ouderen
geldt vaker dat ze wel de middelen hebben, maar niet verwachten dat de investering ren-
deert (Nibud 2019).

In ruim de helft van de woningen werd in de afgelopen vijf jaar geïnvesteerd in energeti-
sche maatregelen (figuur 11.11). Het vaakst ging het om een vernieuwde cv-ketel (33%),
gevolgd door dubbel glas (25%), isolatie van dak, vloer of gevel (20%) en ten slotte zonne-
panelen (6%). Inmiddels heeft een op de tien woningen zonnepanelen op het dak, en bij de
eengezinshuizen is dat 15%. In koophuizen werden vaker maatregelen getroffen dan in
huurhuizen en dit gebeurde vaker naar gelang het inkomen van de bewoners hoger was
(figuur 11.11). De overgrote meerderheid bekostigde de investeringen zelf, zonder leningen
of subsidies.

2 8 8 w o n e n  e n  o m g e v i n g



Figuur 11.11
Vooral woningeigenaren namen maatregelen om de woning efficiënter te verwarmen
Energiezuiniger maken van woningen in de afgelopen vijf jaar, zelfstandige huishoudens, naar achtergrond-
kenmerken, 2018 (in procenten)
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De belangrijkste reden die men opgaf om energiemaatregelen te treffen, is overwegend
zakelijk van aard: door onderhoud moest er iets gebeuren, de investering zou zich terug
verdienen, de woning wordt er aangenamer van (figuur 11.12). Een heel klein aandeel
noemt het milieu als belangrijkste reden voor de ingreep; onder de hoogste inkomens is
dat aandeel het grootst, maar toch nog geen 10%.
Belangrijkste redenen waarom men geen maatregelen heeft getroffen, zijn omdat de
woning al energiezuinig is (ruim een derde van de woningeigenaren die geen maatregelen
trof), dat men er nog niet aan toekwam (bijna een kwart), het niet kan betalen (18%), de
besparing onvoldoende is (12%), men geen maatregelen wil treffen, men niet weet wat de
mogelijkheden zijn of verhuisplannen heeft (elk 6%). ’Ik kan het niet betalen’ wordt wat
vaker door mensen met een laag inkomen genoemd, en ouderen zeggen vaker dat de
investering niet wordt terugverdiend (deze bevindingen sluiten aan bij die van het Nibud).
Ouderen zijn ook minder vaak bereid om in de nabije toekomst te investeren in energie-
maatregelen: bijna twee derde wil het niet of weet het niet, tegen ruim de helft van alle
huishoudens. Ook woningeigenaren met een laag inkomen hebben minder vaak energie-
besparende voornemens.
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Figuur 11.12
Duurzaamheidsmaatregelen vooral praktisch gemotiveerd
Redenen om de woning energiezuiniger te maken, woningeigenaren, naar inkomen en leeftijd, 2018
(in procenten)
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Terwijl de energetische kwaliteit van woningen zeer geleidelijk verbetert, zijn we nog bij
lange na niet van het gas af. Zo wordt nog ruim 90% van de woningen primair door gas
verwarmd, meestal een gasgestookte centrale verwarming. Een kleine 10% heeft stads-,
wijk-, of blokverwarming; 5% stookt hout, vooral buiten de steden, en ruim 1% heeft een
warmtepomp. Mensen met een warmtepomp zijn vooral jonge huishoudens met een hoog
inkomen.

Klachten over tocht en vocht in de woning
Lange tijd werden in het WoON-onderzoek geen vragen meer gesteld over tocht of vocht in
de woningen, omdat de onderhoudsconditie van de woningen, mede dankzij grootschalige
stadsvernieuwing, sterk verbeterd was en de problemen uitgestorven leken te zijn. In 2018
zijn bewoners echter weer gevraagd naar vocht en schimmel in de woning en bijna een op
de vijf zegt dat er sprake is van vocht. Dit kan leiden tot luchtwegklachten. Mogelijke oor-
zaken zijn gebrekkige isolatie van de woning (condensatie bij koudebruggen) en onvol-
doende ventilatie van de woning. De eerste speelt vooral bij oude woningen, de laatste kan
ook in recente woningen voorkomen, als bijvoorbeeld de mechanische ventilatie, die het
open raam moet vervangen, onvoldoende functioneert (Hasselaar 2006; Stutvoet en
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Laarman 2019). Tocht in de woning wordt door een kwart van de huishoudens genoemd,
het meest door mensen met een laag inkomen.

11.3 Woonuitgaven

De woonlasten van zelfstandig wonende huurders en eigenaar-bewoners zijn inhoudelijk
moeilijk vergelijkbaar, doordat eigenaren in hun woning ook aan vermogensopbouw doen.
We hanteren hier de definitie van woonlasten die recent in de WoON-onderzoeken wordt
gebruikt: de nettowoonlasten exclusief afschrijving en waardeontwikkeling, maar inclusief
aflossingen en onderhoud. Ook de bijkomende woonuitgaven zijn meegeteld, te weten
energie, water, heffingen en belastingen van lagere overheden. De gemiddelde woonlasten
dalen, in euro’s van 2018, van 930 euro per maand in 2009 naar 870 euro per maand in
2018 (een daling van gemiddeld 0,8% per jaar, zie figuur 11.13). De daling vindt plaats tus-
sen 2012 en 2015 en hangt vooral samen met een sterke daling in hypotheekbetalingen.
Er staat een lichte stijging in huurbedragen tegenover.
De bijkomende uitgaven (energie enz.) dalen in reële termen. Dit komt door een samenspel
van meerdere zaken (zie ook cbs 2019). Enerzijds zijn er isolatiemaatregelen genomen,
wordt een groeiend deel van de energie zelf opgewekt en ligt de gemiddelde buitentempe-
ratuur hoger in de latere jaren. Hierdoor dalen de uitgaven. Anderzijds fluctueren energie-
prijzen en nemen de belastingen op energie voor huishoudens toe.

Maandelijkse woonlasten voor woningeigenaren gedaald, maar voor huurders gestegen
Opvallend is dat de woonlasten tussen 2015 en 2018 vrij stabiel blijven, ondanks het herstel
van de economie. Dat de reële huren niet snel stijgen houdt mogelijk verband met de
regelgeving rond huurverhogingen; vaak gold als plafond een stijging rond het niveau van
de inflatie. Bij sociale huurwoningen wordt de stijging van brutohuren verder voor een deel
opgevangen door de huurtoeslag, waardoor de nettohuurstijging beperkt blijft. Bij particu-
liere huurwoningen in de vrije sector komen wel grotere stijgingen van de woonlasten
voor. Bij koopwoningen is er een lichte daling van de reële woonlasten, in een periode van
stijgende koopprijzen en dalende hypotheekrentes. Hier dalen vooral de brutohypotheek-
uitgaven licht, maar neemt ook het belastingvoordeel van de eigen woning wat af, onder
meer door strengere regels. Het geheel van nieuwe regels en lage spaarrente zorgt ervoor
dat eigenaar-bewoners sneller aflossen.
Voor nieuwe kopers gelden sinds 2013 strengere hypotheekvoorwaarden: alleen met een
annuïteiten- of lineaire hypotheek die men in dertig jaar aflost, wordt nog hypotheekren-
teaftrek toegestaan. Voor doorstromers die een aflossingsvrije of spaarhypotheek hadden,
is dat anders: zij kunnen die meenemen, maar desondanks hebben ook zij toenemend een
deel van de lening annuïtair gefinancierd. Ook los van de regels wordt meer afgelost. Een
kwart van de eigenaar-bewoners loste in de afgelopen drie jaar extra af op de hypotheek.
Zelfs onder de eigenaren met een laag inkomen deed 16% dat; onder de hoogste inkomens
was het een derde van de woningeigenaren. Het feit dat spaargeld momenteel niet ren-
deert, werkt dat in de hand.
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Figuur 11.13
Maandelijkse totale woonuitgaven bij huurders vooral tussen 2012 en 2015 gestegen, bij eigenaren tussen
2012 en 2015 flink gedaald
Gemiddelde woonuitgavena, b, c van huishoudens, 2009-2018 (in euro’s per maand, prijzen van 2018)
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b De cijfers wijken af van vorige edities van de ssn door een inkomensrevisie bij het cbs en een woonlas-
tenherziening in het WoON (onderhoud van koopwoningen is nu geschat en toegevoegd).

c Door de revisie van de Inkomensstatistiek door het cbs zijn de brongegevens voor het jaar 2009 niet
goed vergelijkbaar met die vanaf 2012. De hier vermelde gegevens zijn wel vergelijkbaar gemaakt.

Bron: cbs (WoON’09-’18)

Soms wordt informeel geld geschonken of geleend voor de aankoop van een woning.
5% van alle huishoudens heeft in 2018 een dergelijk voordeel door familie of soms vrien-
den. Naar inkomen bezien komt dit vaker voor bij de hoogste 25%-groep (8%, tegen 2% bij
de laagste 25%-groep), en naar opleidingsniveau bij hogeropgeleiden (8%, versus 3% bij
lageropgeleiden). De verschillen naar herkomst zijn kleiner (6% bij autochtoon-Nederlands
versus 4% bij niet-westers).
Van alle huishoudens kocht 10% na 2014 een woning. Bij 17% van hen speelden ‘informele
geldstromen’ een rol. Van de recente koopstarters, dus kopers die voor het eerst een eigen
woning betrekken, kreeg bijna 20% een schenking en nog eens 10% een lening. Van de
recente doorstromers op de koopmarkt, die de laatste jaren weer aantrok en waar het aan-
tal verhuizingen steeg, kreeg 10% een informele schenking en 8% een lening (bzk 2019).
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Jongeren betalen meer bij eenzelfde kwaliteit van de woning
Ook vergeleken met de kwaliteit van woningen (gemeten door de woz-waarde te corrige-
ren voor het prijsniveau in de regio) zijn de uitgaven gedaald, althans voor eigenaar-bewo-
ners (zie tabel 11.1).

Tabel 11.1
Jonge mensen betalen het meest per eenheid woonkwaliteit
Gemiddelde prijs/kwaliteitverhouding,a, b personen van 18 jaar en ouder, naar achtergrondkenmerken,
2009-2018 (in euro’s per eenheid kwaliteit,c prijzen van 2018)

 2009d  2012  2015  2018  Δe 
 
totaal 9,8 9,8 9,3 9,2 –0,6
 
eigenaar-bewoner 10,4 10,5 9,4 9,3 –1,1
sociale huurder 8,3 8,3 8,5 8,3 0,0
huurder overig 10,7 10,3 10,6 10,9 +0,2
 
zeer sterk stedelijk 11,6 11,5 11,1 11,1 –0,5
sterk stedelijk 10,1 10,1 9,4 9,3 –0,8
matig stedelijk 9,4 9,5 8,8 8,6 –0,8
weinig stedelijk 8,6 8,6 8,0 7,9 –0,7
niet stedelijk 8,3 8,3 7,6 7,5 –0,8
 
lager opgeleid 8,2 8,2 7,8 7,8 –0,4
middelbaar opgeleid 9,7 9,8 9,1 9,0 –0,7
hoger opgeleid 10,9 10,9 10,3 10,3 –0,6
 
18-34 jaar 11,8 11,7 11,1 11,0 –0,8
35-64 jaar 10,0 10,1 9,6 9,6 –0,4
≥ 65 jaar 7,6 7,6 7,3 7,3 –0,3
 
alleenstaand 8,9 9,0 8,7 8,6 –0,3
eenoudergezin 9,0 9,3 9,2 8,9 –0,1
paar zonder kinderen 9,6 9,6 8,9 8,8 –0,8
paar met kinderen 10,9 10,9 10,4 10,5 –0,4

a De lasten zijn incl. uitgaven voor energie, water, lokale heffingen en belastingen, toeslagen, subsidies,
belastingeffecten en onderhoud, excl. afschrijving en waardeontwikkeling, maar incl. aflossingen.

b De cijfers wijken af van vorige edities van de ssn door een inkomensrevisie bij het cbs en een
woonlastenherziening in het WoON (onderhoud van koopwoningen is nu geschat en toegevoegd).

c Kwaliteit is gemeten door de woz-waarde te corrigeren voor het prijsniveau in de regio.
d Door de revisie van de Inkomensstatistiek door het cbs zijn de brongegevens voor het jaar 2009 niet

goed vergelijkbaar met die vanaf 2012. De hier vermelde gegevens zijn wel vergelijkbaar gemaakt.
e Verschil 2009-2018.

Bron: cbs (WoON’09-’18)
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Voor huurders in de sociale sector bleef de prijs per eenheid kwaliteit tussen 2009 en 2018
gelijk; voor de groeiende groep particuliere huurders werd de prijs-kwaliteitverhouding iets
minder gunstig.
In 2018 betalen jonge mensen nog steeds het meest per eenheid kwaliteit, als ze zelf-
standig zijn gaan wonen. We zagen hiervoor al dat dit in de laatste tien jaar steeds later
gebeurt. Het hogere niveau van hun uitgaven hangt, behalve met een relatief sterke en
toenemende afhankelijkheid van de dure particuliere huursector, ook samen met het feit
dat ze vaker in de stad wonen, die ook duurder is. Bij ouderen, die gemiddeld genomen een
gunstige prijs-kwaliteitverhouding hebben, speelt dat de eigen woning vaak al voor een
groot deel of helemaal is afbetaald, terwijl oudere huurders die al lang dezelfde woning
huren, vaak bescheiden, geleidelijke huurverhogingen meemaakten.

Huurders besteden meer dan een derde van hun inkomen aan wonen
Alleenstaanden zijn degenen die het grootste deel van hun inkomen aan wonen uitgeven
(tabel 11.2), maar ook lageropgeleiden en jongeren zijn een relatief groot deel kwijt aan
wonen. Bij alle drie speelt de vaak kleinere omvang van het inkomen een belangrijke rol.
Bij huurders is het deel van het inkomen dat men verwoont licht gestegen naar ongeveer
35%. Eigenaar-bewoners zagen hun woonquote dalen naar 28%.

Voor zowel woningeigenaren als huurders geldt dat de nettowoonuitgaven in de Randstad,
en vooral de noordelijke Randstad, het hoogst zijn en in de perifere regio’s het laagst
(Friesland, Drenthe, Oost-Groningen, zuidelijk Limburg en Zeeland). Voor de woonquoten
is het beeld anders. Daar gaat het bij woningeigenaren vooral om Oost-Groningen, Oost-
Gelderland en Arnhem-Nijmegen, de regio‘s Amsterdam en Maastricht en delen van
Brabant. De relatie met de spanning op de woningmarkt is hier zwak; het niveau van de
inkomens is erg bepalend.
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Tabel 11.2
Vooral huishoudenstype bepaalt welk deel van het inkomen men verwoont
Gemiddelde woonquote,a, b personen van 18 jaar en ouder, naar achtergrondkenmerken, 2009-2018
(in procenten)

 2009c  2012  2015  2018  Δd 
 
totaal 32 32 31 30 –2
 
eigenaar-bewoner 32 32 28 28 –4
sociale huurder 32 32 35 34 +2
huurder overig 36 35 36 36 0
 
lager opgeleid 34 34 34 34 0
middelbaar opgeleid 33 33 32 31 –2
hoger opgeleid 30 30 28 28 –2
 
18-34 jaar 37 36 34 33 –4
35-64 jaar 31 31 30 29 –2
≥ 65 jaar 31 32 32 32 +1
 
alleenstaand 39 39 38 38 –1
eenoudergezin 33 33 33 31 –2
paar zonder kinderen 29 29 27 27 –2
paar met kinderen 28 28 26 25 –3

a De woonquote is het aandeel van de nettowoonlasten binnen het besteedbaar huishoudensinkomen.
De lasten zijn incl. uitgaven voor energie, water, lokale heffingen en belastingen, toeslagen, subsidies
en belastingeffecten, excl. onderhoud, afschrijving en waardeontwikkeling, maar incl. aflossingen.

b De cijfers wijken af van vorige edities van de ssn door een inkomensrevisie bij het cbs en een
woonlastenherziening in het WoON (onderhoud van koopwoningen is nu geschat en toegevoegd).

c Door de revisie van de Inkomensstatistiek door het cbs zijn de brongegevens voor het jaar 2009 niet
goed vergelijkbaar met die vanaf 2012. De hier vermelde gegevens zijn wel vergelijkbaar gemaakt.

d Verschil 2009-2018 in procentpunten.

Bron: cbs (WoON’09-’18)

11.4 De woontevredenheid

Nederlanders erg tevreden over het wonen
De tevredenheid met de woonomstandigheden is in Nederland groter dan in alle andere
Europese landen, volgens al wat oudere gegevens van Eurostat (2012). De tevredenheid
met de woning is in Europees perspectief erg hoog, maar daalde wel iets sinds 2009, vooral
onder huurders (figuur 11.14). Woningeigenaren zijn beduidend meer tevreden dan huur-
ders, zowel eigenaren van een eengezinshuis als die van een appartement (bzk 2019). In
2018 waren huurders ten opzichte van eerdere jaren minder tevreden over het onderhoud
van hun woning. Ook waren er meer klachten over de beschikbare buitenruimte bij de
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woning. Hiervoor zagen we dat huurders in de particuliere huursector aanzienlijk meer
betalen voor dezelfde kwaliteit dan huurders in de sociale sector. Maar dat wreekt zich niet
in geringere tevredenheid. Vermoedelijk spiegelen de groepen zich niet aan elkaar en ver-
schilt hun referentiekader.
Beperkte buitenruimte bij de woning is, met 30%, het meest genoemde kritiekpunt; daarbij
is er geen verschil naar inkomen. Er is overigens niet gevraagd naar tevredenheid met de
prijs of de huur van de woning. Tocht in de woning speelt een kwart van de huishoudens
parten en dat is onder lage inkomens een derde. Schimmel in de woning wordt door
18% genoemd en verschilt niet sterk naar inkomen. Minder genoemd is dat de woning te
klein is (11%), slecht onderhouden (11%) en niet comfortabel warm te krijgen (8%). Die laat-
ste twee kritiekpunten leven sterker onder mensen met een laag inkomen.

Figuur 11.14
Tevredenheid met huurwoning gedaald
Tevredenheid met de woning, naar beheervorm, 2009-2018 (in procenten)
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Men is minder tevreden naarmate het inkomen lager is, naarmate men jonger is, lager
opgeleid, leeft in een eenoudergezin of een migratieachtergrond heeft (figuur 11.15). Ook in
de steden is de tevredenheid met de woning lager, ondanks de grote populariteit van de
stad. Omgekeerd zijn de hoogste inkomens, ouderen en paren met of zonder kinderen het
meest tevreden.
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Figuur 11.15
Laagste inkomens, jonge mensen en bewoners G4 minst tevreden
Mate van tevredenheid met de woning, personen van 18 jaar en ouder, naar achtergrondkenmerken, 2018
(in procenten)
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Ook de woonomgeving stemt overwegend tevreden
Meer dan 80% is tevreden of zeer tevreden met de eigen woonomgeving; dit veranderde
weinig over de jaren (figuur 11.16). Woningeigenaren zijn sinds 2015 iets contenter gewor-
den, vermoedelijk omdat een aantal van hen, dankzij de aantrekkende economie, de
gewenste verhuisstap heeft kunnen zetten. De onderlinge verschillen tussen bevolkings-
groepen en tussen de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht), de G40 en de rest
van Nederland zijn zeer vergelijkbaar met die van de tevredenheid met de woning, maar
kleiner. Onvrede met de omgeving wordt vooral gevoed door ongemakken zoals
onveiligheidsgevoelens, overlast en beperkte sociale cohesie in de buurt. Zo is ongeveer
5% bang om te worden beroofd of lastiggevallen in de buurt (zie ook § 10.4 van hoofd-
stuk 10). Dit is ruim het dubbele in de G4, onder corporatiehuurders, de laagste inkomens
en mensen van niet-westerse herkomst. De categorieën overlappen elkaar sterk.
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In buurten met veel corporatiewoningen nemen problemen toe
In het rapport Veerkracht in het corporatiebezit laten Leidelmeijer et al. (2018) zien dat leef-
baarheidsproblemen in buurten met veel corporatiewoningen sinds 2012 zijn toegenomen.
Dat heeft te maken met toegenomen concentraties huurders met een laag inkomen, maar
steeds vaker ook met psychische problemen of een lichte verstandelijke beperking. Over-
last van directe buren voor corporatiehuurders neemt toe (dat zagen we ook in de ssn
2017) en ook problemen met schulden, verslaving en agressief gedrag komen frequenter
voor in deze buurten, terwijl de sociale cohesie afneemt. In figuur 11.16 toont dit zich in een
lichte (maar significante) daling in de tevredenheid.

Figuur 11.16
Tevredenheid met woonomgeving overwegend hoog
Tevredenheid met de woonomgeving, naar beheervorm, 2009-2018 (in procenten)
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Het lijkt er echter op dat er grote verschillen bestaan naar de samenstelling van de woning-
voorraad en de bevolking in de buurten. Problemen zijn (volgens het onderzoek van
Leidelmeijer et al. 2018) vooral aan de orde waar sterke concentraties goedkope corpora-
tiewoningen voorkomen (twee derde van alle woningen in het gebied). Grootschalige her-
structurering heeft het aantal van dit soort buurten verminderd, maar in de resterende
buurten wonen toch ruim 1,5 miljoen mensen. Bijna een kwart van de corporatiehuurders
meent ook dat de buurt het afgelopen jaar achteruitging en 20% verwacht dit ook voor het
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komende jaar. Die aandelen zijn wat groter dan die van mensen die vinden dat de buurt
juist vooruitging of zal gaan. Voor de bevolking als geheel overtreft het aantal dat voor-
uitgang in de buurt ziet of verwacht, het aantal dat juist achteruitgang ziet of verwacht.
In de G4 zijn die oordelen het meest gepolariseerd: er wordt vaker gevonden dat de buurt
ofwel vooruitgaat of juist achteruitgaat.

Tevredenheid in gespannen woningmarktregio’s niet anders dan in krimpgebied
Er is weinig verschil in tevredenheid met de directe woonomgeving en de woonregio als
het om een gespannen woningmarktgebied of een krimpregio gaat. In al die gebieden is
ongeveer 90% tevreden of zeer tevreden met de streek waarin hij of zij woont. De afstand
tot cruciale voorzieningen is in de gespannen (stedelijke) woningmarktgebieden korter dan
elders, vooral als het gaat om treinstations en ziekenhuizen. De afstand tot ziekenhuizen is
in de anticipeerregio’s, waar bevolkingskrimp verwacht wordt, groter dan in de feitelijke
krimpregio’s. Dat geldt ook voor enkele andere voorzieningen, zoals treinstations en bibli-
otheek.
Het gevoel dat de regio erop vooruit zal gaan, is wel iets sterker naarmate de woningmarkt
meer gespannen is. Spanning op de woningmarkt betekent in het algemeen meer draag-
kracht en daarmee meer draagvlak voor collectieve voorzieningen. Dit kan leiden tot meer
draagvlak voor voorzieningen. Gemiddeld denkt een op de drie dat de regio vooruit zal
gaan de komende periode en maar 10% dat ze juist achteruit zal gaan. In de meest krappe
woningmarkten verwacht bijna 40% vooruitgang; in krimpregio’s is dat toch ook bijna
35%. In die laatste regio’s wordt vaker verwacht dat de omstandigheden hetzelfde zullen
blijven. Overigens zorgt automobiliteit in deze regio’s ervoor dat veel mensen de basale
voorzieningen wel kunnen bereiken (zie ook Blijie en Stuart-Fox 2019).

Ontevreden ondanks hoge woonkwaliteit komt vrijwel niet voor
Hoe verhouden de objectieve wooncondities zich tot het oordeel van de bewoners? Als
objectieve maat voor de woonkwaliteit gebruiken we hier dezelfde maat als die waarmee
de prijs-kwaliteitverhouding van woningen werd geschetst: de woz-waarde gecorrigeerd
voor de regioprijs. Op die manier kan een woning in Leeuwarden of Heerlen evenveel
woonkwaliteit hebben als een groot en mooi huis in Amsterdam. We kunnen dan zien met
hoeveel woonkwaliteit mensen tevreden zijn. De gemiddelde kwaliteit is voor 2018 op
100 gesteld en eerdere jaren zijn geijkt op het niveau van 2018. In figuur 11.17 hebben we de
woonkwaliteit in vijf even grote groepen verdeeld (kwintielen), van de laagste 20%
(groep 1) tot de 20% met de hoogste woonkwaliteit (groep 5). Duidelijk is dat meer kwali-
teit tot meer tevredenheid stemt, maar de verschillen in tevredenheid zijn minder groot
dan de verschillen in kwaliteit. Ontevreden bewoners zijn er niet zoveel, zoals we zagen, en
in combinatie met een hoge woonkwaliteit komt dit al helemaal nauwelijks voor
(zo’n 10.000 huishoudens). Onvrede gaat overwegend samen met de laagste, of toch in elk
geval een relatief lage kwaliteit.
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De voor 2018 geschetste relatie tussen kwaliteit en tevredenheid is in eerdere jaren hoege-
naamd hetzelfde. Er zijn in een tijdsbestek van tien jaar dus geen opzienbarende verschui-
vingen in de hoeveelheid kwaliteit die toereikend is om ons tevreden te laten zijn.

Weinig kwaliteit maar wel tevreden komt vaak voor
Veel vaker dan ontevredenheid met een mooi huis, doet het omgekeerde zich voor:
ondanks een woningkwaliteit die tot de laagste 20% behoort, is men tevreden of zelfs zeer
tevreden met de woning. Dit geldt voor 70% van de mensen met de laagste kwaliteit
woningen. Onder deze tevreden mensen zijn er naar verhouding veel met een laag
inkomen, veel jonge mensen, huurders, bewoners van de vier grote steden en, meer in het
algemeen, van gebieden met een gespannen woningmarkt.

Figuur 11.17
Veel mensen zijn tevreden ondanks relatief lage woonkwaliteit
Mate van tevredenheid, naar de kwaliteit van de woning, 2018 (in procenten)
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Deze mensen stellen lagere eisen. Dit is in overeenstemming met algemene woningmarkt-
theorieën, die uitgaan van aspiratiebeelden die verschillen naarmate men een betere uit-
gangspositie heeft en dus hogere eisen kan stellen (Priemus 1970). Dat geldt voor wie
dankzij een arbeidsmarktcarrière meer te besteden heeft en voor wie gedurende de levens-
loop een wooncarrière doorloopt en in de fase van gezinsvorming beter wil gaan wonen.
Net als lage inkomens en jongeren, stellen mensen die in een stad of regio wonen waar de
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spoeling dun is, hun aspiraties neerwaarts bij: de woningen zijn duur of moeilijk te krijgen
of beide en dat tempert de verwachtingen. Mensen met bescheiden woonkwaliteit die wel
tevreden zijn, noemen vaker charmes van de woonplek die niet in de kwaliteitsmaat ver-
disconteerd zijn of kunnen worden, zoals: ‘de woning ademt een goede sfeer’, of ‘ik ben
gehecht aan deze buurt’.

11.5 Tot slot

Nu de economie na jaren van crisis is aangetrokken, nemen de animo en mogelijkheden
om te verhuizen weer toe. De koopprijzen stijgen weer snel en wachttijden voor huur-
woningen nemen toe. De nieuwbouw blijft nog achter bij die aangetrokken verhuislust en
het wegnemen van belemmeringen is dan ook een aandachtspunt in het Regeerakkoord
van 2017. Daarin is voor het eerst sinds vele jaren het bevorderen van eigenwoningbezit
niet meer als doel omschreven, terwijl het uitbreiden van de in Nederland zeer kleine parti-
culiere huursector wel een doel is. Woningcorporaties moeten zich steeds meer richten op
de lagere inkomens.
De particuliere huur is inderdaad gegroeid, terwijl de corporatiesector kromp. De wacht-
tijden voor een sociale huurwoning zijn toegenomen, vooral in gespannen woningmark-
ten. De particuliere huursector kent een ongunstige prijs-kwaliteitverhouding en het zijn
vooral jonge huishoudens die er toenemend een plek vinden. Ondanks de hoge prijzen zijn
zij overwegend tevreden. Hun alternatief is vaak langer in het ouderlijk huis blijven wonen,
en dit gebeurt ook veel. De aankoop van een woning wordt door jonge mensen uitgesteld
en maar liefst een derde van de koopstarters krijgt bij de financiering een vorm van hulp
van familie. Ouderen wonen, zoals al jaren het geval is, steeds vaker in een koophuis waar
ze ook op hoge leeftijd blijven wonen.

De striktere toewijzing van sociale huurwoningen aan lagere inkomens heeft effect gehad
op de samenstelling van de huurderspopulatie: toenemende lage inkomens in de wonin-
gen betekent ook toenemende sociale problematiek als schulden en (psychische) gezond-
heidsbeperkingen onder bewoners. De extramuralisering is hierin ook een factor. Hoewel
de tevredenheid met de buurt in het algemeen ook bij huurders hoog is, zeker in Europees
perspectief, heeft de extramuralisering bijgedragen aan de tanende leefbaarheid in buur-
ten met hoge concentraties van sociale huurwoningen.

In het Regeerakkoord is veel aandacht voor verduurzaming, ook van de woningvoorraad.
Hoewel veel bewoners naar eigen zeggen wel wat ingrepen hebben gedaan aan de woning,
zoals het laten vervangen van de cv-ketel, plaatsen van dubbel glas en andere vormen van
isolatie, en zonnepanelen op het dak, ligt het tempo waarin de energielabels van de
woningen verbeteren, laag. Maatregelen van woningeigenaren worden overwegend
gemotiveerd met het argument dat het vanwege onderhoud toch nodig was, dat de inves-
tering zich terugverdient of dat de woning er aangenamer van wordt. Voor wie geen maat-
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regelen trof of geen plannen heeft, spelen betaalbaarheid en beperkte besparingen een
belangrijke rol. Het eerste vooral bij lage inkomens, het laatste bij ouderen.

Noot

1 Lezing van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tijdens het Wooncongres
op 4 april 2019 te Den Haag.
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