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D E C E M B E R 2016 

Tot 2030 €293 mi aan womiDnigaanipassingen 

Aanpassen bestaande woning 
voorraad 

Behalve het w e g w e r k e n van een achter

s tand in de n i e u w b o u w van w o n i n g e n , 

m oe t en bi jna alle bes taande w o n i n g e n 

op de een of andere manier w o r d e n ver

beterd . In v e r r e w e g de mees te geval len 

gaat het o m energe t i sche verbe te r ingen . 

Een recente inventar isat ie b iedt een f a s 

c inerend overz ich t . 

Dirk Dubbeling 

Tussen 2010-2040 wordt in ons land een groei van gemiddeld 1,1 
miljoen huishoudens verwacht (zie Bouwmarkt 8: Stedelijke bouw
capaciteit nog niet inzichtelijk).Tot 2025 zijn dit waarschijnlijk 
490.000 tot 670.000 huishoudens. Die groei is hoofdzakelijk gecon
centreerd in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Buiten deze 
provincie komen er met name in Gelderland en Noord-Brabant veel 
huishoudens bij. Door het EIB zijn recent de bijbehorende vraag 
naar woningen, het geplande aanbod van nieuwbouwwoningen (tot 
2025) en de benodigde investeringen in de bestaande woningvoor
raad (tot 2030) in kaart gebracht. 

Aanpassen bestaande voorraad 
Investeren in de bestaande woningvoorraad betekent dat kwalitatief 
slechte woningen moeten worden gesloopt en eventueel vervan
gen, woningen moeten worden verbeterd en op middellange ter
mijn een betere energiebalans moeten hebben om de woningvoor
raad energieneutraal te maken. De totale benodigde investeringen 
voor het aanpassen van de woningvoorraad bedragen tot 2030 
€ 293 miljard, waarvan € 156 miljard bestemd is voor algemene 
kwaliteitsverbetering en € 134 miljard voor renovatie tot gemiddeld 
energielabel A++. Daarnaast is € 3 miljard nodig voor woningverste
viging in Groningen, voor asbestverwijdering en voor funderings
herstel in de kustprovincies. (Zie tabel 1.) 

Een deel van de woningvoorraad zal een kwaliteitsimpuls moeten 
ondergaan (daarbij is verduurzaming niet meegerekend, maar el
ders in de berekeningen verwerkt). De hiervoor benodigde investe
ringen bedragen tot en met 2030 € 102 miljard (exclusief onder
houd) van de genoemde € 156 miljard. Dit is 38% van de kosten van 
de geraamde woningbouwproductie. Ook hiervan komt een deel ten 
laste van woningcorporaties: 25% (€ 39 miljard). Dat is bijna 12% 
van de woningbouwproductie tot 2030. 

Ten tweede zullen tot 2030 270.000 woningen moeten worden ver
vangen. Dat is 4% van de bestaande woningvoorraad en 60% daar
van zijn corporatiewoningen. Dit zijn veelal woningen die niet meer 
voldoen aan de huidige kwaliteitseisen. De investeringsopgave be
draagt € 54 miljard (waarvan circa 60% door corporaties wordt be
taald : € 32,4 miljard). Dat is 18% van de totale investeringsopgave. 
De vergrijzing en het langer thuis wonen van ouderen, zorgen voor 
een groeiende vraag naar nultredenwoningen. In de periode 2015¬
2030 zullen ongeveer 40.000 woningen een aanpassing moeten on
dergaan om aan de vraag te kunnen voldoen. Het hiervoor 
benodigde investeringsvolume bedraagt in totaal bijna € 400 mil
joen. 

Om de woningvoorraad in 2030 gemiddeld naar energielabel A+-i- te 
verbeteren is een investering nodig van € 134 miljard. Nagenoeg de 
gehele bestaande woningvoorraad (6,3 miljoen woningen: 95%) 
moet een energetische verbetering ondergaan. De opgave in de cor
poratiesector bedraagt ruim € 35 miljard; bijna een kwart van de to
tale investeringsopgave. In totaal zal ruim 90% van de bestaande 
corporatiewoningen moeten worden aangepakt. De investeringsop
gave voor verduurzaming haakt aan bij de ambitie uit het Energie
akkoord om een energieneutrale woningvoorraad in 2050 te 
realiseren. Rekening houdend met sloop en (vervangende) nieuw
bouw betekent dit dat van de huidige woningvoorraad ongeveer 
85% aangepakt moet worden. Om dit te realiseren is een aanvul
lende investering van ruim € 210 miljard nodig (waarvan ongeveer 
€ 50 miljard voor rekening komt van woningcorporaties). (Zie tabel 
2.) De uitgaven per woning liggen tussen de € 30.000 en € 35.000 
(in huidige prijzen). Driekwart van de verduurzamingsopgave komt 
voor rekening van particulieren. 

Tot 2030 moeten ongeveer 270.000 woningen worden gesioopt en 

vervangen. 



Investeringsopgaven voor specifieke aanpassin
gen 

Dan zijn er nog een aantal specifiel<e investeringsopgaven. De aard
bevingen in Groningen als gevolg van gaswinning hebben in de af
gelopen jaren forse schade veroorzaal<t aan de woningvoorraad. Op 
basis van het aantal schademeldingen bij de NAIVl omvat de bouw
productie die hieruit voortvloeit (het aardbevingsbestendig maken) 
naar verwachting ongeveer € 1,5 miljard (gemiddeld € 25.000 per 
woning). 
Houten paalfunderingen leiden tot verzakking en scheuren. Deze 
problematiek speelt vooral in de westelijke kustprovincies, waar in 
het verleden veelal dit type fundering werd gebruikt. Het benodigde 
investeringsvolume is ongeveer € 400 miljoen, waarvan ruim 90% 
voor rekening komt van woningeigenaren in Noord- en Zuid-Hol
land. 

Bijna alle woningen moeten ener

giezuiniger worden 

Het verbod op asbestdaken dat ingaat in 2024, vergt een investering 
in bestaande woningen van € 1 miljard. Alle daken moeten voor die 
tijd gesaneerd en eventueel vervangen zijn. Verreweg het meren
deel van de asbestdaken ligt op schuurtjes en de kosten, die aan
zienlijk kunnen oplopen, zijn voor de veelal particuliere 
woningeigenaren. (Zie tabel 1.) 

Financiële tegemoetkomingen en subsidies 
De kosten van de aanpassingen van de woningvoorraad zullen be
halve bij woningcorporaties (de hierboven genoemde investeringen 
lopen tot 2050 op tot € 156 miljard) ook voor een deel terechtkomen 
bij particuliere huishoudens. 
Maatregelen gericht op verduurzaming van de huursector bestaan 
voor een belangrijk deel uit het Fonds Energiebesparing Huursector 
(FEH) (€ 75 miljoen tot en met 2019) en de Stimuleringsregeling 
energieprestatie huursector (STEP). De STEP richt zich op verhuur
ders van woningen met een huur onder de liberalisatiegrens. Parti
culieren, waaronder VVE's, kunnen via dit fonds een lening afslui
ten. De in totaal €300 miljoen aan beschikbare middelen worden 
voor een deel, namelijk € 75 miljoen, door het Rijk gefinancierd. Het 
overige deel betreft een cofinanciering door de Rabobank en ASN 
Bank. Particulieren kunnen ook gebruik maken van de Investerings
subsidie duurzame energie (ISDE), een tegemoetkoming in de vorm 
van een subsidie voor zonneboilers, warmtepompen, biomassake
tels en pelletkachels. De ISDE is gericht op zowel particulieren als 
bedrijven. Dit fonds bevat in totaal €70 miljoen. Particulieren krij
gen de mogelijkheid om de btw op de aanschaf en installatie van 
zonnepanelen terug te vorderen. 
Gemeentelijke stimuleringsmaatregelen variëren aanzienlijk per ge
meente. Allereerst bestaat er voor particulieren de Duurzaamheids
lening, waarbij particulieren onder gunstige voorwaarden kunnen 
lenen. De lening is niet in iedere gemeente of provincie beschik
baar. 

Investeringen in woningverbetering ondervinden relatief weinig sti
mulans. Er zijn onder meer fiscale aftrekmogelijkheden van kosten 
van leningen. De Stimuleringsregeling en de Maatwerklening van 
het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten 
(SVn) zijn de voornaamste stimuleringsregelingen. Op het Stimule
ringsfonds kunnen zowel particulieren als VVE's aanspraak maken. 
Huishoudens kunnen ook een beroep doen op de Wet maatschappe
lijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz) indien 
een aanpassing is vereist. Er bestaan enkele gemeentelijke subsi
dieregelingen, voornamelijk gericht op onderzoek. Daarnaast wordt 
op landelijk niveau momenteel het Fonds Duurzaam Funderingsher-

Tabel 11nuesleringsopgave mor de beslaande woningvoorraatl, 2015-2D30. in miljarden euro's 

Kwaliteitsverbetering (excl. verduurzamingi 156 (53%1 

Waarvan woningverbetering 102 

Waan/an sloop en nieuwbouw 54 

Waarvan woningaanpassingen naar nultreden 0.4 

Verduurzaming; gemiddeld label A-rt in 2030* 134 (46%| 

Specifieke investeringsopgaven 3 (1%| 

Waan/an t.b.v. aardbevingsschade in Groningen 1,5 

Waarvan asbestvenwijdering 1 

Waan/an funderingsherstel 0,5 

Totaal 293(100%) 

*De doelstelling 'energieneutraal in 2050' kost 6215 miljard, deze is voor 2030 vertaald in 

label A++ (kosten € 134 miljard). 

Bron; EIB 

Stel opgezet. De ambitie daarvan is om tweeduizend funderingsle

ningen te verstrekken. 

Nieuwbouw 
Uit de inventarisatie van bouwplannen tot 2025 blijkt dat de produc
tie in de meeste provincies achterblijft bij de verwachte toename 
van huishoudens (zie tabel 3). De geplande nieuwbouwproductie is 
dan ook onvoldoende om aan de vraag voor de komende tien Jaar 
tegemoet te l<omen. De grootste discrepantie treedt op in de provin
cie Utrecht. Een substantieel deel van de plannen in Noord-Holland 
en Noord-Brabant is bestuurlijk 'zacht', waardoor vooral daar een 
schaarste aan woningen zal ontstaan. Daarnaast moet rekening 
worden gehouden met het niet doorgaan van plannen omdat ze be
stuurlijk alsnog niet rond komen, niet financieel haalbaar zijn of niet 
aansluiten bij de vraag. Ook laten gemeenten liever op korte termijn 
woningen bouwen op plekken waar zij zelf een grondpositie hebben 
en ze die grond voor een aantrekkelijke prijs kunnen verkopen. 
Bijna de helft van de plannen zal niet voor 2025 zijn gerealiseerd. 
Er wordt vooral gepland in binnenstedelijke gebieden. De gebieden 
voor transformatie in de steden zijn'veelal 'onderbenutte werkloca-
ties': bedrijventerreinen waar al plannen zijn voor transformatie. 
Dat betekent verplaatsing van bedrijvigheid en het zoeken naar 
nieuwe ruimte voor deze bedrijven, waarmee kosten zijn gemoeid. 

Enorme investeringsopgave voor 

corporaties 

Voormalige bedrijventerreinen en fabrieksterreinen op binnenstede
lijke locaties kennen mede daardoor tel<orten op de grondexploita
tie van meer dan € 20.000 per woning. In absolute zin schiet de 
ruimte op binnenstedelijke locaties overigens tekort om in de wo-
ningvraag te voorzien. Groene gebieden aan de stadsranden of bij 
omliggende plaatsen zijn daarentegen financieel goed te ontwikke
len of tegen zeer bescheiden tekorten. Het gevolg is wel dat waarde
vol groen verdwijnt. 

Voor de uitbreidingsnieuwbouw is ruim € 100 miljard nodig. 

Wonen in kantoorgebouwen 
In 2014 en 2015 is ruim 1 miljoen m2 kantoorruimte verbouwd tot 
woningen. Dat is ruim drie keer zoveel als in de drie jaar daarvoor. 
Hoewel 17,5% van de bijna 50 miljoen m^ kantoorruimte leegstaat, 
zal dit aantal de komende jaren niet meer worden gehaald. Niet alle 
leegstand is geschikt voor transformatie vanwege technische onmo
gelijkheden, onhaalbare financiering en ongeschikte locaties. De 
leegstand is in absolute termen sterk geconcentreerd in de provin-
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Tabel 2 Overzicht investeringsopgaven beslaande voorraad naar provincie, 201S-2030 

Groningen Fr iesland Drenthe Over i jssel Gelderland Utrecht Noord- Zuid- Zeeland Noord- Limburg Flevoland Totaal 

Holland Holland Brabant 

Kwaliteitsverbetering 

Totaal |in miljarden €1 6 8 4 11 21 12 26 34 4 21 8 1 156 

% woningbouwproductie 80 69 53 62 63 46 59 60 55 60 82 25 60 

Veiduurzaming 

Gemiddeld label A++ in 5 5 4 8 15 9 24 29 3 20 9 2 134 

2030 lin miljarden € ) 

% extra woningbouw 45 92 70 58 43 39 52 33 46 55 59 36 52 

(label A++I 

Energieneutraal in 2050 7 9 7 13 24 17 38 17 5 31 31 5 215 

(in miljarden € ) 

Specif ielte investerings

opgaven 

Totaal (in miljoenen € ) 1.540 45 65 110 210 60 330 60 35 320 105 30 3.230 

% extra woningproductie 21 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 

'Exc lus ie f verduurzaming en regulier onderhoud. 

Bron: EIB 

Tabel 3 Totale uilbreidingsvraag naar provincie, groei van aantal huishoudens, 2015-2025 

Groningen Fr iesland Drenthe Over i jssel Gelderland Utrecht Noord- Zuid- Zeeland Noord- Limburg Flevoland Totaal 

Holland Holland Brabant 

Totaal plannen 9.155 3.531 9.898 16.932 62.923 33.644 133.278 115.151 7 J 0 6 119.840 13.359 27.420 552.837 

Harde plannen 4.273 3.957 11.683 33.754 14.671 66.518 7706 56.316 7.419 206.297 

Zachte plannen 4.783 5.940 5.249 29.169 18.973 66.760 63.524 194.398 

Onbekend 5.940 5.940 

Huishoudensgroei | E G | 8.721 7.155 10.679 35.394 48.995 69.378 80.562 109.947 5.913 61.912 3.164 29.782 471.602 

Woningvoorraad 258.906 276.58B 205.850 470.362 835.608 521.191 124.5999 158.3336 168.138 1.057.210 493.226 161.400 7.277.812 

( W o O N 2 Ü I 5 | 

Opmerking m.b.t. termijn 2015-2019 2015-2028 2016-2024 2015-2022 2015-2019 

Bron: E IB 

Tabel 4 Ruimte in lege kantoorgebouwen 

Groningen Fr iesland Drenthe Over i jssel Gelderland Flevoland Utrecht Noord- Zuid- Zeeland Noord- Limburg Totaal 

Holland Holland Brabant 

Totale omvang (m'l 1.200.000 1.000.000 700.000 2.500.000 4.100.000 900.000 6.000.000 1.1500.000 1.3700.000 500.000 5.500.000 2.100.000 49700.000 

Leegstand (m'l 150.000 120.000 100.000 430.000 690.000 230.000 1.180.000 2.17O000 2.510.000 40.000 780.000 290.000 8.670.000 

Leegstand (%| 12 12 14 17 17 25 20 19 18 8 14 14 17,5 

Getransformeerd 40.000 10.000 10.000 20.000 180.000 0 170.000 320.000 530.000 0 150.000 10.000 1.450.000 

2011-2015 ( m r 

Potentieel 320 270 220 990 1.600 560 2.780 5.110 5.890 80 1.750 650 20.210 

woningen 

•Waarvan 1,1 miljoen m' woningen 

Bron: BAK (2016), Oynamis, bewerking EIB 

cles Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. In die provincies kan 
transfornnatie van lege kantoren voorzien in meer dan 5% van de 
woningbehoefte tot 2025. Dit zijn ook de provincies waar de afgelo
pen jaren de meeste transformaties hebben plaatsgevonden. Flevo
land kent de hoogste relatieve leegstand met 25%. Er staan veel 
kantoren leeg in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, maar ook Gro
ningen (stad en omgeving) en Zuid-Limburg kennen veel leegstand. 
In totaal is er nog ruimte voor iets meer dan 20.200 woningen in 
leegstaande kantoren (zie tabel 4). 

Volgens andere berekeningen zouden in heel Nederland nog 28.000 
woningen te realiseren zijn in lege kantoorgebouwen, waarvan 

16.000 in de Noordvleugel van de Randstad (regio Amsterdam en 
Utrecht), rekening houdend met financiële haalbaarheid en milieu
wetgeving. Ongeveer 11.500 kleine woningen (25-50 m )̂ kunnen 
worden gerealiseerd in Amsterdam, Den Haag, Zwolle, Delft en Lei
den. Ruimte voor wonen in andere lege panden is er nauwelijks. 

Dit artikel is gebaseerd op het rapport ' Investeren in de Nederlandse woningmarkt Inves

teringsopgaven in twaalf provincies' van het Instituut voor de Bouw (EIBI, 2016. Een pdf 

van het rapport is beschikbaar via www.eib.nl. 


