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Voorwoord
Voor u ligt de eerste uitgave van de studie 'De Kracht van Amstelveen', waarin Amstelveen
uitgebreid onder de loep wordt genomen. Dit onderzoek is uitgevoerd door de stafgroep Kennis
en Economisch Onderzoek van Rabobank Nederland in opdracht van Rabobank Amstelveen.
Een opdracht die voortvloeit uit onze betrokkenheid met de Amstelveense samenleving, waarin
wij vanuit onze coöperatieve inslag een betekenisvolle rol willen spelen. Juist in deze tijd is er veel
te doen over de combinatie van economisch welzijn en passend woningaanbod. De nieuwe
geluidscontouren van Schiphol, de stagnatie in de bouw van nieuwe woningen en de
bereikbaarheid via de weg(N201) zijn enkele van de complexe thema's die Amstelveen in een
haast verlammende greep houden. Reden genoeg om via een intensieve studie aan te sluiten bij
een lopende discussie met als doel om hieraan nieuwe inzichten toe te voegen.
Met dit rapport willen wij u meer inzicht geven in de wijze waarop de Amstelveense economie en
de woningmarkt functioneren.
Ten grondslag aan dit onderzoek ligt de 'Economische Thermometer van Amstelveen'. Deze
thermometer geeft een algemeen beeld van hoe de lokale economie het afgelopen jaar heeft
gepresteerd in vergelijking met Nederland.
Rabobank Amstelveen heeft het voornemen om deze plaatselijke thermometer vanaf nu jaarlijks
te publiceren.
Naast dit economisch deel, is ook een thema uitgewerkt. In dit themaonderzoek zijn de
knelpunten op de lokale woningmarkt onderzocht. Een uitvoerige enquête over woonwensen
onder de Amstelveners staat aan de basis van dit onderzoek.
De aanleiding tot dit themaonderzoek is de huidige problematiek op de Amstelveense
woningmarkt. De doorstroming op de woningmarkt is minimaal en de woningtekorten nemen toe.
Naar onze mening kan alleen samenwerking deze complexe woningmarkt in beweging krijgen.
Daartoe moeten gemeente, corporaties, architecten, makelaars, belangenorganisaties,
ontwikkelaars en financiers de handen ineenslaan. Inzicht in de knelpunten op de woningmarkt en
in de standpunten van betrokken partijen is een randvoorwaarde voor een vruchtbare discussie,
die aan iedere vorm van samenwerking vooraf dient te gaan.
De Rabobank wil met dit rapport bereiken dat deze vruchtbare discussie wordt gestart en dat
vanuit nieuwe impulsen gezamenlijk wordt geïnvesteerd in een woningmarkt die -meer dan nuweet aan te sluiten bij de behoefte van de Amstelveense samenleving.
Namens Rabobank Amstelveen
Richard de Way
Waarnemend algemeen directeur
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Inleiding
Amstelveen is een gemeente die zich op verschillende fronten profileert. De gemeente is gezien
haar centrale ligging tussen Schiphol, de bloemveiling Aalsmeer en Amsterdam WTC, aantrekkelijk
voor het bedrijfsleven, maar is ook als woongemeente zeer in trek. In dit rapport komen beide
aspecten aan bod en daarom is de studie opgedeeld in twee afzonderlijke deelstudies. In het deel
‘Economische Thermometer’ wordt de economische prestatie van Amstelveen geanalyseerd. Dit
zal jaarlijks worden gedaan aan de hand van het thermometermodel van de Rabobank. Dit
deelonderzoek is uitgewerkt in hoofdstuk 1. In het tweede deel van deze studie wordt de
Amstelveense woningmarkt in kaart gebracht. De onderzoeksresultaten van de
woningmarktstudie zijn beschreven in de hoofdstukken 2, 3, 4 en 5.
Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van hoe de Amstelveense bevolking er uit ziet, hoe ze zich over
de jaren heen ontwikkeld heeft en wat de verwachting is voor toekomstige ontwikkelingen. In
hoofdstuk 3 worden in het kort de kenmerken van de lokale woningmarkt beschreven. De
resultaten van de enquête die de Rabobank heeft uitgezet onder haar klanten in Amstelveen
worden beschreven in hoofdstuk 4. Hierbij wordt ingegaan op de woonsituatie en woonwensen
van de Amstelveners. Hoofdstuk 5 beschrijft de knelpunten op de woningmarkt zoals we die
landelijk en in Amstelveen signaleren. Het overgrote deel van de knelpunten die in Amstelveen
worden gesignaleerd zijn namelijk niet uniek voor Amstelveen, maar zien we terug in heel
Nederland. Daarom worden deze knelpunten eerst in het algemeen beschreven voor heel
Nederland, waarna ingegaan wordt op hoe deze knelpunten zich manifesteren op de
Amstelveense woningmarkt. Tot slot worden in het laatste hoofdstuk de belangrijkste conclusies
met betrekking tot deze woningmarktstudie beschreven.
De gegevens over het economisch presteren van Amstelveen en de Amstelveense bevolking en
woningmarkt komen uit de externe databronnen die zijn aangekocht door Rabobank Nederland.
Daarnaast is een enquête uitgezet onder Amstelveners over hoe zij de woningmarkt ervaren. Deze
enquête is uitgezet onder klanten van Rabobank Amstelveen en heeft een respons van 996
enquêtes opgeleverd. In totaal zijn 3.700 klanten aangeschreven en daarmee komt het
responspercentage op 27%.
Om een goed inzicht te verkrijgen in wat er speelt op de lokale woningmarkt is ook kennis van de
direct betrokkenen bij de Amstelveense woningmarkt gebruikt. Om deze kennis te verzamelen zijn
interviews gehouden met negen personen van verschillende partijen op Amstelveense
woningmarkt (zie bijlage). De initiatiefnemers en onderzoeker danken deze personen voor de
medewerking die zij hebben verleend bij het tot stand komen van dit rapport.
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1. Economische Thermometer
1.1 Inleiding
In de Kracht van Amstelveen analyseren we jaarlijks de prestaties van de Amstelveense economie.
Dit doen we voor een deel aan de hand van de ‘economische groei’ in het afgelopen jaar, die vrij
vertaald als de economische conjunctuurindicator kan worden gezien. Daarnaast kennen we in dit
onderzoek een waarde toe aan de ‘economische kracht’, die vooral op ‘structuurkenmerken’ is
gebaseerd (zie schema onderaan de pagina). Samen vormen deze twee indicatoren een
rapportcijfer voor de economische prestatie van de regio’s. In dit hoofdstuk vindt u de uitkomsten
van de analyse.

1.1.1 Toelichting bij het ‘Economisch Rapportcijfer’
Hoe heeft de Amstelveense economie in 2004 gepresteerd? Deze vraag beantwoorden we aan de
hand van een rapportcijfer voor de economische groei, de economische kracht en het economisch
presteren van de lokale economie. Het Nederlands gemiddelde wordt hierbij op zes gezet. Een
cijfer hoger dan zes betekent dat de gemeente boven het Nederlandse gemiddelde scoort. Een
waardering met een cijfer onder de zes duidt op een minder dan gemiddelde prestatie en wordt
daarom als onvoldoende beoordeeld. Als we uitspreken dat de Amstelveense economie het ‘goed’
heeft gedaan, moet dat tegen deze achtergrond worden geplaatst. Deze uitspraken hebben dus
vooral een relatieve waarde.
De economische groei bepalen we op basis van de groei van de winst, de export, de omzet en de
werkgelegenheid in het bedrijfsleven in Amstelveen. De kracht van de economie beoordelen we
aan de hand van de bedrijfsdynamiek, de productiestructuur, de exportgerichtheid en de
investeringsbereidheid van de bedrijven. Met bedrijfsdynamiek bedoelen we de ‘verjonging’ van
het Amstelveense bedrijfsleven, zowel door starters als door oprichting van nevenvestigingen
door bedrijven van elders. Bedrijfsdynamiek en productiestructuur geven een indicatie van het
toekomstperspectief van het bedrijfsleven, terwijl de exportgerichtheid en investeringsbereidheid
vooral een indruk van de kwaliteit van het ondernemerschap geven. Het presteren van de
Amstelveense economie is het ongewogen gemiddelde van groei en kracht.
De rapportcijfers zijn berekend op basis van verschillende bronnen, waaronder de Kamer van
Koophandel (Enquête Regionale Bedrijfsontwikkeling ofwel ERBO) en de werkgelegenheidscijfers
uit het zogenoemde LISA-bestand (Landelijk Informatie Systeem Arbeidsorganisaties).

‘Economisch Rapportcijfer’
Werkgelegenheidsgroei

Investeringsbereidheid

Omzetgroei

Exportgerichtheid

Exportgroei

Productiestructuur

Winstgroei

Bedrijfsdynamiek

Groei

Kracht

Presteren
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1. Economische Thermometer
1.2 Economie Amstelveen presteert goed in 2004
De totale economische prestatie van Amstelveen komt hiermee op een 6,4 uit (figuur 1). Dat is een
tiende lager dan vorig jaar. Toch betekent een score van een 6,4 dat de lokale economie gemiddeld
gezien beter presteert dan de landelijke economie. In dit hoofdstuk worden deze prestaties nader
onder de loep genomen.
Figuur 1 Economische prestatie van Amstelveen
2002-2004
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Amstelveense economie komt in 2004 uit op een 6,5 en
ligt dus boven het landelijk gemiddelde (figuur 1).
Daarmee klimt Amstelveen op uit een dal, na twee jaar
achtereen iets onder het landelijk gemiddelde te hebben
gescoord. De onderstaande figuren tonen de
rapportcijfers voor de deelindicatoren waaruit de
economische groei is opgebouwd.
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1.3.1 Werkgelegenheidsgroei
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Na twee jaar onder het landelijk gemiddelde te hebben
gepresteerd, scoort de werkgelegenheidsgroei in 2004
weer hoger. Terwijl in Nederland er afgelopen jaar sprake
was van een lichte afname van het aantal banen (-0,3%), steeg het aantal banen in Amstelveen
voor het eerst in twee jaar weer licht (+1,7%). De regio Amstelland en Meerlanden kende er
afgelopen jaar een lichte afname van de banengroei en scoorde daarom ook lager dan Amstelveen
(figuur 3). De groei in Amstelveen kan voor het overgrote deel worden toegeschreven aan de groei
van banen in de gezondheidszorg. Deze sector zorgde voor een werkgelegenheidsgroei van
12,5%. Landelijk zorgde de gezondheidszorg voor een groei van 2,5% van het aantal banen, maar
was daarmee wel één van de sterkst groeiende sectoren. Een aantal sectoren in Amstelveen kende
een afname van het aantal banen. Vooral in de sector vervoer en communicatie (-4,1%) en de
horeca (-7,3%) daalde het aantal banen in 2004.

Bron: Rabobank Nederland op basis van cijfers van de KvK en LISA

1.3.2 Omzetgroei blijft achter
De omzetgroei is de enige groei-indicator geweest die in 2004 lager scoorde in Amstelveen dan
gemiddeld in Nederland. De groeiscore kwam met een 5,75 iets onder het landelijk gemiddelde
Figuur 2 Economische groei, 2002-2004

Figuur 3 Economische groei in Amstelveen en de regio, 2004
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1. Economische Thermometer
uit. Landelijk was er sprake van een lichte omzetgroei, terwijl in Amstelveen de omzet van het
bedrijfsleven stabiel bleef. De Amstelveense bedrijven in de detailhandel en ook de landbouw en
industriële sector hebben zelfs een afname van de omzet gekend in 2004. De gemiddelde omzet
van bedrijven in de zakelijke dienstverlening en de bouwnijverheid groeide wel. De
omzetontwikkeling in deze sectoren kwam zelfs iets boven het landelijk gemiddelde uit. De
bedrijvigheid in de groothandel heeft een stabiele omzetontwikkeling gekend in 2004.

1.3.3 Exportgroei trekt aan
In tegenstelling tot de omzetgroei, is de export in 2004 wel sterk toegenomen in Amstelveen.
Daarmee zet Amstelveen de trend door die al in 2002 waarneembaar was. De exportgroei scoorde
een 6,75 en ligt daarmee ruim boven het landelijk gemiddelde. Landelijk was er in 2004 sprake van
een lichte exportgroei. De groei in Amstelveen lag echter significant hoger. Dat was te danken aan
de groei van de export in de handel. Opvallend is het verschil in exportgroei tussen Amstelveen en
de regio. De regio Amstelland en Meerlanden heeft namelijk in 2004 minder goed gepresteerd op
dit aspect. In de regio groeide de export wel, maar deze groei bleef achter bij de landelijk groei en
sterk achter bij de groei in Amstelveen.

1.3.4 Winstgroei scoort bovengemiddeld
Het aandeel bedrijven dat in 2004 een toename van de winst heeft laten zien, is in Amstelveen
hoger dan gemiddeld in Nederland en scoort daarmee een 7,0. In eerdere jaren scoorde
Amstelveen op deze winstgroei lager dan het landelijk gemiddelde. Bedrijven in praktisch alle
sectoren hebben een winstgroei laten zien in Amstelveen. De detailhandel vormt hierop een
uitzondering, want in deze sector was het aandeel bedrijven met een afname van de winst groter
dan het aandeel bedrijven met een toename van de winst. Het aandeel bedrijven met een
toename van de winst in de groothandel, industrie, bouwnijverheid en landbouwsector oversteeg
wel het aandeel bedrijven met een winstdaling.

1.4 De economische kracht
De economische kracht scoort iets lager dan in 2003 en ligt weer op het niveau van 2002. De score
van een 6,4 op economische kracht betekent echter nog steeds een bovengemiddelde prestatie
ten opzichte van de landelijke economie. De onderstaande figuren tonen de rapportcijfers voor de
deelindicatoren waaruit de economische kracht is opgebouwd.

Figuur 4 Economische kracht, 2002-2004

Figuur 5 Economische kracht in Amstelveen en de regio, 2004
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1. Economische Thermometer
1.4.1 Investeringsanimo zakt weer terug op niveau van 2002
Het investeringsanimo, de mate waarin bedrijven willen investeren, zegt iets over het vertrouwen,
de toekomstige groeiverwachtingen en de vernieuwingsdrang van ondernemers. In 2003 was er
nog sprake van een sterk investeringsanimo onder het bedrijfsleven in Amstelveen. In 2004 was
het aandeel investerende bedrijven echter weer teruggezakt tot op het niveau van 2002. De
indicator investeringsanimo scoorde in Amstelveen met een 5,25 beneden het landelijk
gemiddelde. De uitschieter in 2003 is waarschijnlijk een tijdelijke opleving geweest. Het blijkt
voornamelijk het midden -en kleinbedrijf (MKB) te zijn dat minder heeft geïnvesteerd in het eigen
bedrijf. Het grootbedrijf investeert in het algemeen meer dan het MKB en ook in Amstelveen zien
we dat praktisch alle grote bedrijven in 2004 hebben geïnvesteerd in hun bedrijf. Het
investeringsanimo in Amstelveen blijft vooral achter bij industriële bedrijven, terwijl juist veel
bedrijven in de bouwnijverheid in 2004 wel geïnvesteerd hebben in hun bedrijf.

1.4.2 Exportgerichtheid blijft achter
De mate waarin het bedrijfsleven exporteert is een indicator voor de kwaliteit van het
ondernemerschap. Exporterende bedrijven benutten met extra inzet en grensverleggend
ondernemen hun marktgroeimogelijkheden namelijk optimaal. Een exportgericht bedrijfsleven
krijgt dan ook een gunstige waardering. Het aandeel bedrijven dat in 2004 heeft geëxporteerd is
iets lager dan gemiddeld in Nederland. De exportgerichtheid scoort daarmee een 5,75. In de regio
Amstelland en Meerlanden is de exportgerichtheid onder het bedrijfsleven veel hoger. Dat heeft
voornamelijk te maken met de aanwezigheid van Schiphol in de gemeente Haarlemmermeer.

1.4.3 Een zeer sterke productiestructuur
Met de productiestructuur wordt de samenstelling van de bedrijvigheid naar branche bedoeld. De
gedachte daarbij is dat een economie met een sterke vertegenwoordiging van kansrijke, groeikrachtige bedrijvigheid zoals de commerciële dienstverlening, hoog gewaardeerd wordt. Een
economie waarin stagnerende bedrijvigheid ruim aanwezig is, wordt minder gewaardeerd. De
waardering van de productiestructuur kenmerkt zich in het algemeen door stabiele scores door de
jaren heen. De structuur van de economie verandert namelijk niet snel. Dat zien we ook terug in
Amstelveen. De productiestructuur kenmerkt zich al jaren door hoge scores. De reden is de sterke
aanwezigheid van commerciële dienstverlening in de gemeente.

1.4.5 Dynamiek van het bedrijfsleven zakt iets in
Deze variabele geeft aan hoeveel nieuwe bedrijvigheid de stad erbij krijgt door vestiging van
bedrijven uit andere gebieden en door starters. Veel bedrijfsdynamiek stimuleert de groei en
vernieuwing van de economie. Amstelveen scoort met een 6,5 in 2004 op de bedrijvendynamiek
iets minder hoog dan in 2003. In Amstelveen traden er in 2004 776 bedrijven toe door starters
(279), oprichtingen van nevenvestigingen (262) en immigrerende bedrijven (235). In 2003 was het
aantal toetredende bedrijven 704. Het aantal toetredende bedrijven is dus toegenomen, alleen
minder dan gemiddeld in Nederland. Echter, de bovengemiddelde score geeft aan dat het
bedrijfsleven nog steeds meer dynamiek vertoont dan gemiddeld in Nederland.

1.5 Conclusies
De Amstelveense economie presteert al jaren boven het landelijk gemiddelde en typeert zich door
een krachtig bedrijfsleven. Desondanks bleef de economische groei de afgelopen jaren achter bij
het landelijk gemiddelde. Het afgelopen jaar kwam de economische groei in Amstelveen voor het
eerst in drie jaar boven het landelijk gemiddelde uit. Dit was vooral te danken aan het herstel van
de werkgelegenheid en de sterke winst en exportgroei. De economische kracht van het bedrijfsleven nam iets af. Vooral de detailhandel heeft het afgelopen jaar matig gepresteerd. Investeringen
in de detailhandel bleven praktisch uit en ook winst-, omzet- en werkgelegenheidsgroei bleven
achter. Maar de kracht van de lokale economie in Amstelveen is over het geheel gezien nog steeds
groot. Zowel kracht als groei liggen nu praktisch op hetzelfde niveau.
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2. Amstelveners getypeerd
2.1 Inleiding
De economische ontwikkeling in een gebied wordt in belangrijke mate bepaald door de omvang
en de aard van de bevolking. Deze bevolking vormt immers een belangrijke afzetmarkt voor het
(regionale) bedrijfsleven en vormt daarnaast het draagvlak voor allerlei voorzieningen. Bovendien
bepalen eigenschappen van de bevolking, zoals leeftijd en herkomst, de richting waarin deze
afzetmarkt zich ontwikkelt. Ten tweede is de bevolking de bron van twee belangrijke
productiefactoren voor het regionale bedrijfsleven: arbeid en (vernieuwend) ondernemerschap. In
dit hoofdstuk worden de belangrijkste kenmerken van de Amstelveense bevolking besproken en
worden vergeleken met de regio en Nederland.

2.2 Geringe bevolkingsgroei in Amstelveen
Amstelveen is met zo’n 78.900 inwoners een forse gemeente. De gemeente heeft zijn grootste
groeispurt na de Tweede Wereldoorlog doorgemaakt. In de jaren ’70 komt aan deze sterke groei
een einde en is er zelfs sprake van een afname van bevolking (figuur 6). Vanaf halverwege de jaren
’80 laat het Amstelveense bevolkingsaantal weer een lichte groei zien. Eind jaren ’90 stagneert
deze groei echter weer. Over de gehele periode van 1972 tot en met 2004 blijft de bevolkingsgroei
in Amstelveen achter bij het gemiddelde in Nederland. In tegenstelling tot Amstelveen blijkt de
regio Amstelland en Meerlandeni een enorm sterke bevolkingsgroei te hebben doorgemaakt.
Vooral de gemeente Haarlemmermeer laat een zeer sterke bevolkingsgroei zien.
Verandering van de bevolkingsomvang in een gebied is het resultaat van de natuurlijke aanwas
(het saldo van geboorten en sterfgevallen) en het migratiesaldo (het saldo van vestiging en
vertrek van bewoners). De tegenvallende bevolkingsgroei in Amstelveen wordt voornamelijk
veroorzaakt door een gering aantal geboorten (figuur 7). Dit heeft te maken met de
leeftijdsopbouw van de bevolking.
De bevolking in Amstelveen is sterk vergrijsd en het aandeel jonge gezinnen (25-44 jaar) is relatief
laag (figuur 8). Het aandeel 65-plussers in de bevolking is in Amstelveen 18%, terwijl dat aandeel in
de regio en in Nederland 14% is. Echter, naar verwachting zwakt de vergrijzing de komende jaren
in tempo af. Dit komt doordat het aandeel van de bevolking in de leeftijd van 45-65 jaar iets kleiner
is dan gemiddeld in Nederland. Het aandeel 65-plussers ligt hierdoor in 2020 op hetzelfde niveau
als gemiddeld in Nederland. Voor zowel Nederland als Amstelveen geldt dan dat 19% van de
bevolking 65 jaar of ouder is (figuur 9).
Naast de vergrijzing is ook de gezinsverdunning een belangrijke demografische trend die de

Figuur 6 Bevolkingsontwikkeling 1970-2004 (1970 = 100)
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2. Amstelveners getypeerd
woningmarkt beïnvloedt. De gemiddelde gezinsgrootte is de afgelopen jaren sterk afgenomen en
ligt in Nederland momenteel op 2,3 personen per huishouden. In Amstelveen is het gemiddelde
gezin met 2,1 personen nog kleiner dan landelijk. Dit heeft zowel te maken met de afname van het
aantal kinderen per huishouden en de toename van het aantal alleenstaanden. Het aandeel
alleenstaanden is met 43% van alle huishoudens veel hoger dan gemiddeld in Nederland (34%).
Hoewel het gemiddeld aantal kinderen per gezin niet veel verder zal teruglopen, neemt het aantal
eenpersoonshuishoudens als gevolg van de vergrijzing landelijk wel sterk toe. In Amstelveen
neemt hoogstwaarschijnlijk de gezinsverdunning niet veel verder toe. Het hoogtepunt van de
gezinsverdunning in Amstelveen is, evenals de vergrijzing, reeds bereikt. In 2040 zal het aandeel
alleenstaanden in Amstelveen zijn afgenomen tot 38% (Primos prognoses, 2004).

2.3 Amstelveen trekt zowel jongeren als ouderen
Migratie kan door instroom van gezinnen met kinderen en mensen in de productieve leeftijdii
ervoor zorgen dat de leeftijdsopbouw evenwichtiger verdeeld wordt over de leeftijdsgroepen en
dat de productiviteit van de bevolking op peil blijft. De migratiepatronen in ons land hangen
samen met de leeftijd van de migranten. Jongeren trekken naar de stad voor studie of werk. Voor
mensen in de ‘economisch productieve leeftijd’ van 20 tot 65 jaar zijn voorsteden en middelgrote
steden een geliefde vestigingsplaats. Ouderen zoeken de rust buiten de stad of trekken naar de
kernen waar voorzieningen in de nabijheid voorradig zijn. Amstelveen lijkt een uitzonderlijke
positie in te nemen in deze migratiepatronen. De gemeente trekt zowel jongeren, ouderen, als
mensen van middelbare leeftijd aan. De ligging onder de rook van Amsterdam maakt Amstelveen
aantrekkelijk voor studenten die in Amsterdam studeren en voor mensen die in Amsterdam
werken. De ruim opgezette woonbuurten en de relatief groene omgeving maken van Amstelveen
ook een aantrekkelijke vestigingsplaats voor gezinnen met kinderen. Tot slot is Amstelveen ook
voor ouderen een zeer aangename woonplaats door onder andere de aanwezigheid van veel
(zorg)voorzieningen. Er zijn dus geen specifieke leeftijdsgroepen aan te wijzen waarvoor
Amstelveen een minder aantrekkelijke woonplaats is. Toch wijzen de migratiecijfers uit dat
personen in de leeftijd van 25-39 jaar per saldo wegtrekken uit Amstelveen (figuur 11). Uit de tabel
met migratierichting (figuur 10) blijkt dat de uitwisseling van migranten tussen Amstelveen en
Amsterdam zeer groot is. Er blijken zich in de periode 1999-2003 echter veel meer personen in
Amstelveen gevestigd te hebben vanuit Amsterdam dan andersom.

Figuur 8 Leeftijdsopbouw van de bevolking, 2004
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Ongeveer de helft van alle vestigers in Amstelveen blijkt uit de hoofdstad te komen. Het zijn vooral
studenten en werkende jongeren die zich in de grote wooncomplexen als Uilenstede vestigen.
Aan de andere kant vertrekken er heel veel Amstelveners naar andere omliggende gemeenten.
Vooral de relatief betaalbare woningen, in de nieuwe Aalsmeerse
woonwijk ‘Nieuw Oosteinde’, blijken momenteel bijzonder populair
Figuur 10 Verhuisstromen van en naar
te zijn onder woningzoekenden in Amstelveen.
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2.4 Lage inkomens trekken weg

Ondanks de sterke instroom van jongeren met een relatief laag
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groep ligt lager dan mensen met een hogere leeftijd. Dit maakt het
Bron: Rabobank Nederland
voor deze groep mensen lastiger om een geschikte woning te
vinden in Amstelveen gezien de relatief hoge woningprijzen (figuur
12iii). Waarschijnlijk betreft het hier voornamelijk personen die geen woning kunnen betalen in
Amstelveen. Opvallend is dat in tegenstelling tot het vertrekoverschot van personen in de leeftijd
van 25-39 uit Amstelveen, de regio een groot vestigingsoverschot kent (figuur 11). Dit wijst erop
dat veel personen in deze leeftijdsklasse uit Amstelveen verhuizen naar omliggende gemeenten.
De belangrijkste oorzaak zijn de hoge prijzen van het woningaanbod in Amstelveen.

2.5 Conclusies
De Amstelveense bevolkingsontwikkeling wordt gekenmerkt door een sterke vergrijzing en een
stagnerende bevolkingsgroei. Beide gegevens zijn zeer bepalend voor zowel de lokale economie
als de woningmarkt. Zo is de detailhandel in Amstelveen voor zijn afzet grotendeels afhankelijk
van de Amstelveense bevolking en wordt de vraag naar woningen beïnvloed door demografische
trends. De sterke vergrijsde bevolking noodzaakt de gemeente om woningen aan te bieden die
toegankelijk zijn voor ouderen en zorgbehoevenden. Het vertrekoverschot van jongere
huishoudens wijst erop dat het aanbod van betaalbare woningen voor starters en mensen met
lage inkomens in Amstelveen niet voldoet aan de vraag.

Figuur 11 Migratiesaldo per 10.000 inwoners naar
leeftijd, 1999-2003

Figuur 12 Niveau van huishoudinkomen (2000) en
woningwaarde (WOZ, 2001) (Index: Nederland = 100)
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3. Amstelveense woningmarkt
3.1 Inleiding
De Amstelveense woningmarkt wordt gekenmerkt door relatief hoge woningprijzen (figuur 12).
Daarnaast kenmerkt de woningvoorraad van Amstelveen zich door een relatief groot aantal
particulieren huurwoningen, een gering aandeel sociale huurwoningen en een groot aandeel
meergezinswoningen c.q. appartementen. Het grote
aandeel particuliere huurwoningen kan in verband
Figuur 13 Woningvoorraad naar koop- en huursector,
worden gebracht met het grote aandeel expats dat in
2003
Amstelveen woont. Bij de vele multinationals in de regio
werken veel expats en met name Japanse expats zijn in
Nederland
Amstelveen sterk vertegenwoordigd. Voor het overgrote
deel wonen expats om praktische redenen in particuliere
Amstelland en
huurwoningen. Een ander opvallend kenmerk is het
Meerlanden
grote aandeel appartementen (46%) in vergelijking met
Nederland (29%) (figuur 14). Het grootste deel van deze
Amstelveen
appartementen zijn portiekwoningen die gebouwd zijn
in de periode 1945-1970, toen Amstelveen een zeer
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3.2 Groei woningvoorraad stagneert

Begin jaren ’90 heeft de woningmarkt in Amstelveen nog
een flinke groei ondergaan. De afgelopen jaren is deze groei echter afgevlakt en blijft deze achter
bij het regionaal en landelijk gemiddelde. In de regio is vooral de Haarlemmermeer een sterke
groeier gebleken. De groei van de woningvoorraad in Amstelveen in de periode 1999-2003 is
voornamelijk terug te voeren op de groei van het aantal koopwoningen. Dat geldt overigens ook
voor de regio en Nederland.
Parallel aan deze ontwikkeling zien we een afname van het aandeel huurwoningen. De afname
van het aandeel huurwoningen betreft in Amstelveen alleen particuliere huurwoningen, want het
aandeel sociale huurwoningen is in de afgelopen jaren stabiel gebleven (figuur 15). Deze
terugloop van particuliere huurwoningen kan voornamelijk worden toegeschreven aan de
verkoop van huurwoningen. Het aantal woningen dat gebouwd wordt, fluctueert sterk in
Amstelveen. De nieuwbouwproductie beleefde in 2002 een kortstondige opleving, maar daalde in

Figuur 14 Woningvoorraad naar eengezins- en
meergezinswoningen, 2003
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Figuur 15 Groei van de woningvoorraad naar koop- en
huursector, 1999-2003
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2003 weer naar het lage niveau van 2001 (Syswov, 2004). De overgrote meerderheid van de
woningen die in de afgelopen jaren zijn gebouwd in Amstelveen zijn overigens koopwoningen.
Huurwoningen, particulier of sociaal, zijn slechts in zeer geringe mate opgeleverd.

3.3 Conclusie
Kortom, de Amstelveense woningmarkt typeert zich als een relatief dure markt. De
woningvoorraad bestaat grotendeels uit appartementen en het aandeel particuliere
huurwoningen is ook erg hoog wanneer dit wordt vergeleken met het landelijk gemiddelde. De
ontwikkeling van de woningvoorraad blijft de afgelopen jaren sterk achter. Het blijkt dat vooral in
de huursector de afgelopen jaren weinig woningen zijn gebouwd in Amstelveen. Ook in dit
gegeven volgt Amstelveen de landelijke trend.
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4. Amstelveners over wonen
4.1 Inleiding
Er is nu een algemeen beeld beschreven over de bevolking en de woningmarkt. Een confrontatie
van het woningaanbod en de wensen van de bevolking kan helpen bij de analyse van de knelpunten op de woningmarkt. Zo’n confrontatie geeft aan wat de bewoners vinden van de
woonsituatie, wat hun woonwensen zijn en hoe zij
aankijken tegen knelpunten op de woningmarkt.
Figuur 16 Tevredenheid bewoners over woonsituatie
Rabobank Amstelveen heeft begin 2005 een enquête
uitgezet onder haar klanten. Er is voor gezorgd dat de
ontevreden
populatie van de enquête een goede afspiegeling vormt
10%
neutraal
van de bevolking van Amstelveen voor wat betreft
10%
leeftijd en verdeling van de bevolking over de
verschillende wijken. De respons was hoog en
representatief voor de Amstelveense bevolking wat het
mogelijk maakt om zeer nauwkeurige analyses te maken
van de woonsituatie en wensen van de Amstelveners. iv
tevreden
80%

4.2 Grote tevredenheid over wonen

In figuur 16 is aangegeven hoe de Amstelveners hun
woonsituatie ervaren. De respons was over het algemeen
zeer positief. Maar liefst 80% geeft aan tevreden tot zeer
tevreden te zijn over hun huidige woonsituatie. Er is onderscheid gemaakt tussen verschillende
aspecten van de woonsituatie. In figuur 17 is aangegeven hoe Amstelveners deze verschillende
woonaspecten ervaren. Vooral de aspecten die niet direct met de woning zelf te maken hebben,
scoren hoog. Zowel de woonomgeving als de ligging van de woning worden goed gewaardeerdv
(respectievelijk 87 en 74%). Anderzijds zijn de Amstelveners minder tevreden met het onderhoud,
de betaalbaarheid en de prijs-kwaliteitverhouding van de woning. In figuur 18 is onderscheid
gemaakt tussen de tevredenheid van bewoners van koop- en van huurwoningen. Het webdiagram
geeft de tevredenheid over zes woonaspecten weer op de zes assen van het web. Uit het diagram
blijkt dat Amstelveners in koopwoningen meer tevreden zijn dan Amstelveners in huurwoningen.
De verschillen zijn het grootst op de aspecten onderhoud, prijs-kwaliteit en betaalbaarheid. Het
aspect onderhoud speelt voor koopwoningen

Bron: Rabobank Nederland, bewerking gegevens enquête

Figuur 17 Tevredenheid bewoners over woonsituatie

Figuur 18 Tevredenheid bewoners over woonsituatie
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niet zozeer, aangezien de bewoners daar zelf verantwoordelijk voor zijn. Bij huurwoningen ligt dat
anders en is slechts 57 % van de hurende Amstelveners tevreden over het onderhoud. Over de
betaalbaarheid van de woning is de huurder tevens duidelijk minder tevreden dan de koper, maar
vooral in de tevredenheid over de prijs-kwaliteitverhouding is er een groot verschil tussen
huurders en kopers; 73% van de kopers geeft aan tevreden tot zeer tevreden te zijn met de prijskwaliteitverhouding van de woning. Dat geldt voor slechts 41% van de huurders. Opvallend is dat
hurende Amstelveners ook de aspecten die niet gerelateerd zijn aan de woning minder positief
waarderen. Over de woonomgeving en de ligging van de woning zijn de huurders namelijk ook
iets minder tevreden dan de kopers, maar de verschillen zijn duidelijk kleiner.

4.3 Veel Amstelveners willen verhuizen
Van alle geënquêteerde huishoudens is 42% op zoek naar een woning. Echter het grootste deel
(29%) daarvan is nu nog niet op zoek, maar wil binnen vijf jaar verhuizen. Toch is zo’n 13% van de
Amstelveners nu al actief op zoek naar een andere woning (figuur 19). De top 10 van belangrijkste
redenen om te verhuizen staat weergegeven in figuur 20. De belangrijkste reden om te verhuizen
blijkt de wens om de woonsituatie te verbeteren door ruimer en comfortabeler te gaan wonen of
door te verhuizen naar een woning met een tuin. Veel huishoudens maken een wooncarrière door
waarin ze hun woonsituatie bij elke verhuizing proberen te verbeteren door groter, ruimer of
comfortabeler te gaan wonen. Ook de wens om vanuit een huurwoning te verhuizen naar een
koopwoning kan in dit verband worden genoemd.
Een opvallend vaak genoemde reden is de wens om te verhuizen naar een ouderenwoning.vi Het
grote aandeel ouderen in de bevolking heeft kennelijk een sterke behoefte aan een woning die
speciaal op hun behoefte is ingericht. Een heel andere reden om te verhuizen, is de wens om
goedkoper te wonen. Het blijkt dat 8% van de woningzoekenden in Amstelveen zoekt naar een
goedkopere woning. Een heikel punt betreffende het woonklimaat in Amstelveen is verder de
overlast van Schiphol. Er wordt heel vaak over geklaagd, maar slechts 4% van de verhuisgeneigde
Amstelveners geeft aan dat de overlast van Schiphol een reden is om te verhuizen.

Figuur 19 Verhuisgeneigdheid van Amstelveners
binnen 5
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Figuur 20 Top 10 redenen om te verhuizen
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4.4 Wie zoeken er een woning?
Om het woningaanbod goed aan te laten sluiten op de vraag is het van zeer groot belang dat er
een goed beeld bestaat van de woningzoekende in Amstelveen. Reeds in een eerder hoofdstuk is
een typering gegeven van de Amstelvener. De enquête onder Amstelveners geeft nog een
aanvullend beeld van hoe Amstelveense woningzoekenden getypeerd kunnen worden. Jongeren vormen een
Figuur 21 Woningzoekenden naar leeftijd
belangrijke categorie woningzoekenden in Amstelveen.
Uit de enquête blijkt dat zo’n 35% van de geënquêteerde
65+
woningzoekenden jonger is dan 35 jaar. In figuur 21 is
ook te zien dat 78% van de jongeren op zoek is of
binnenkort op zoek gaat naar een andere woning. Voor
35-64
65-plussers ligt dat aandeel veel lager (26%). Ouderen
zijn in het algemeen minder geneigd om te verhuizen.
Toch is nog 19% van de woningzoekenden ouder dan 65
18-34
jaar. Het aandeel 65-plussers in de woningzoekenden is
hiermee groter dan het landelijk gemiddelde dat op 8%
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ligt (VROM, 2003). Dit heeft te maken met het grote
actief woningzoekend binnen 5 jr op zoek geen verhuisplannen
aantal ouderen in Amstelveen. Ook het inkomen van de
Bron: Rabobank Nederland, bewerking gegevens enquête
woningzoekenden is natuurlijk zeer bepalend voor de
woningbehoefte. Zoals reeds beschreven kenmerkt de
Amstelveense bevolking zich door een relatief hoog
inkomen. Uit de enquête blijkt dat het gemiddeld inkomen van de Amstelveense
woningzoekenden lager ligt in vergelijking met het inkomen van de gemiddelde Amstelvener.
Maar liefst de helft van de woningzoekenden verdient beneden modaalvii. Overigens verschilt deze
inkomensverdeling tussen actief woningzoekenden en personen die binnen vijf jaar wensen te
verhuizen (figuur 22). Het aandeel huishoudens met een inkomen van beneden modaal is hoger
onder actief woningzoekenden (59%). De samenstelling van het huishouden heeft ook een grote
invloed op de woonwens. Zo hebben alleenstaanden over het algemeen een minder ruime
woning nodig dan gezinnen met kinderen. Bovendien is het huishoudinkomen van
alleenstaanden ook lager dan dat van een gezin met tweeverdieners. In Amstelveen is er een zeer
sterke oververtegenwoordiging van alleenstaanden en dat weerspiegelt zich ook in het profiel van
de woningzoekenden. Maar liefst 58% van de geënquêteerde woningzoekenden is alleenstaand
(figuur 23).

Figuur 22 Woningzoekenden naar inkomenscategorie
(maandelijks bruto huishoudinkomen)

Figuur 23 Woningzoekenden naar huishoudensamenstelling
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4.5 Appartement is de meest populaire woonvorm
De verhuisgeneigde Amstelveners is ook gevraagd waarheen zij willen verhuizen en welke
kenmerken de nieuwe woning moet hebben (rekening houdend met de financiële mogelijkheden
van de woningzoekende). De meeste woningzoekenden willen in Amstelveen blijven wonen (68%)
en hebben bovendien de voorkeur voor bestaande bouw
(44%). Een niet gering deel van de bevolking (12%) zoekt
Figuur 24 Waarheen wil men verhuizen?
een woning in Amsterdam. Verder geeft 9% van de
woningzoekenden aan elders in de regio te willen wonen
binnen 5 jaar op
(gemeenten Haarlemmermeer, Aalsmeer, Uithoorn,
zoek
Ouder-Amstel). De overige 11% heeft het voornemen de
regio te verlaten. In figuur 24 is onderscheid gemaakt
tussen actief woningzoekenden en personen die binnen
actief
woningzoekend
5 jaar willen verhuizen. Opvallend is dat actief
woningzoekenden vaker een woning zoeken buiten
Amstelveen. Vooral nieuwbouw in Amstelveen is minder
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Van alle woningzoekenden in Amstelveen is uitgezocht
wat voor type woning zij wensen. Maar liefst 44% geeft
aan naar een appartement te willen verhuizen, maar ook
een rijtjeswoning is met 22% erg in trek. Respectievelijk 11% en 8% van de Amstelveners is op zoek
naar een vrijstaande woning of een twee-onder-één kap woning. Evenals bij de verhuisredenen in
tabel 1 valt ook hier het hoge percentage Amstelveners op dat op zoek is naar een
ouderenwoning (15%). Ook hier maken we in figuur 25 onderscheid tussen actief
woningzoekenden en personen die binnen vijf jaar wensen te verhuizen. Mensen die willen
verhuizen naar een ouderenwoning, zijn veelal nog niet actief woningzoekend, maar gaan pas
binnen vijf jaar op zoek naar een woning. Hetzelfde geldt voor twee-onder-één kapwoningen.
Actief woningzoekenden blijken vaker op zoek te zijn naar een appartement.
Een andere interessant kenmerk van de gewenste woning is de eigendomssituatie. Van alle
woningzoekenden wenst 45% een huurwoning. Daarvan woont reeds 79% in een huurwoning. De
overige 21% procent van de Amstelveners die naar een huurwoning wenst te verhuizen, woont
momenteel nog in een koopwoning. Meer dan de helft van de geënquêteerde woningzoekenden

Figuur 25 Welk type woning wenst men?

Figuur 26 Wat voor eigendomspositie (koop-huur) wenst men?
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(55%) wil naar een koopwoning verhuizen. Hiervan woont reeds 58% in een koopwoning en de
overige 42% wil van een huurwoning naar een koopwoning verhuizen. De verschillen tussen actief
woningzoekenden en personen die binnen vijf jaar wensen te verhuizen zijn in figuur 26
weergegeven. Actief woningzoekenden zijn vaker op zoek naar een huurwoning en bovendien is
het aandeel actief woningzoekenden dat van een koopwoning naar een huurwoning wil
verhuizen ook hoger in vergelijking met personen die pas binnen vijf jaar op zoek gaan naar een
woning.
Overigens heeft iets minder dan éénderde van alle huurders (inclusief niet woningzoekenden) in
de enquête aangegeven dat ze hun huidige huurwoning zouden willen kopen voor minder dan
220.000 euro.

4.6 De betaalbaarheid van wonen in Amstelveen
Een belangrijke doelgroep op de Amstelveense woningmarkt betreft personen met een laag
inkomen. Zoals reeds eerder vermeld behoort 59% van de actief woningzoekenden tot de groep
van mensen die beneden modaal verdient (figuur 19). Dit is terug te zien in de gewenste
prijsklasse van de woningzoekenden. Maar liefst 63% van de actief woningzoekenden wenst een
woning met maandlasten van minder dan 500 euro (figuur 27).
In het algemeen besteden mensen met een laag inkomen (noodgedwongen) relatief een groter
deel van hun inkomen aan hun woning dan mensen met een hoger inkomen (VROM, 2002). Dit
fenomeen, het zogenoemde “scheefwonen”viii, manifesteert zich ook sterk in Amstelveen. In figuur
28 wordt dit bevestigd. Uit de enquête blijkt namelijk dat, wanneer het inkomen wordt vergeleken
met de maandlasten van de woning, een deel van de huishoudens te duur en een deel te
goedkoop woont. Van alle huishoudens verdient 22% meer dan modaal, maar woont in een
goedkope woning (maandlasten woning zijn beneden de 500 euro). Verder blijkt dat 10% van alle
huishoudens een inkomen van beneden modaal verdient en in een dure woning woont (meer dan
500 euro per maand). Deze goedkope en dure scheefheidviii zijn sterk aan elkaar gerelateerde
begrippen. Doordat mensen met een hoog inkomen goedkope woningen bezet houden, kunnen
mensen met lage inkomens geen passende woning vinden en zijn zij gedwongen om langer in
hun ouderlijk huis te blijven wonen of in een dure woning te gaan wonen. Dat laatste fenomeen
wordt beschreven als dure scheefheid en kan tot gevolg hebben dat mensen met een laag
inkomen in financiële problemen komen.

Figuur 27 Hoe duur mag de volgende woning zijn?

Figuur 28 Huishoudens naar inkomensklasse en woningprijs
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4.7 Starters wensen een betaalbaar appartement
Startersix hebben ook vaak beperkte financiële middelen en zijn daardoor in hun woningkeuze
beperkt. Dit blijkt onder andere uit de wens van starters betreffende de maandlasten van de
woning. Maar liefst 88% van de starters geeft aan een woning te wensen die minder dan 500 euro
per maand kost. Toch neemt iets meer dan de helft van deze woningzoekenden geen genoegen
met een woning van één of twee kamers, maar willen zij een woning met drie kamers of meer. Veel
starters op de Amstelveense woningmarkt wensen een huurwoning (78%). Gemiddeld in
Nederland wenst 71% van de starters een huurwoning. De wens naar huurwoningen door starters
is in Amstelveen dus bovengemiddeld. Evenals de groep lage inkomens is een appartement veruit
het meest gewenst woningtype voor de starter in Amstelveen. Maar liefst 60% van de starters
geeft aan naar een appartement te willen verhuizen (figuur 29). Verder is een grote groep starters
op zoek naar een rijtjeswoning (20%) en ook studentenkamers zijn populair onder de starters
(18%).

4.8 Ouderen wonen het liefst zelfstandig
Een andere belangrijke groep op de Amstelveense woningmarkt vormen de 65-plussers. Ouderen
willen in het algemeen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en het liefst in hun huidige woning. Zij
zijn dus minder verhuisgeneigd dan andere leeftijdsgroepen. Toch hebben ouderen een grote
impact op de woningmarkt, want ook door niet te verhuizen beïnvloeden ze de woningmarkt.
Bijvoorbeeld doordat hierdoor de doorstroming op de woningmarkt gestremd wordt. Toch is een
groot deel van de Amstelveense woningzoekenden 65 jaar of ouder (19%), want zoals al eerder is
geconstateerd, vormen ouderen een aanzienlijk deel van de bevolking. Dit zien we ook terug in de
relatief grote vraag naar ouderenwoningen in Amstelveen. De geïnteresseerden in
ouderenwoningen hebben tevens in de enquête aangegeven welk type ouderenwoning zij
wensen. Een woning in een woonzorgcomplexx en de levensloopbestendige woningxi zijn het
meest populair (figuur 30). Ook de aanleunwoning geniet nog enige populariteit. De serviceflat en
vooral het verzorgingshuis zijn woonvormen die ouderen niet aantrekkelijk vinden. Dit is conform
de wens van ouderen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Daarnaast valt op dat 71%
van de oudere woningzoekenden aangeeft naar een huurwoning te willen verhuizen. Gemiddeld
in Nederland ligt dat percentage op 85% (Vrom, 2003). In tegenstelling tot starters wensen relatief
veel ouderen in Amstelveen een koopwoning.

Figuur 29 Gewenst type starterwoning
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Figuur 30 Gewenst type ouderenwoning
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4.9 Stellingen over de Amstelveense woningmarkt
In de enquête is ook nog een aantal stellingen voorgelegd aan de Amstelveners. Deze stellingen
raken de knelpunten die momenteel op de Amstelveense woningmarkt worden waargenomen
(figuren 31, 32,33). De eerste stelling die aan de Amstelveners is voorgelegd, is: “Er zijn voldoende
doorstroommogelijkheden op de Amstelveense
woningmarkt”. Hierop geeft 59% een ontkennend
Figuur 31 Stellingen over de Amstelveense woningmarkt
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slechts een gering deel van de Amstelveners vindt dat er
een tekort is aan woningen voor ouderen (32%). Echter,
ouderen zelf maken zich hierover wel meer zorgen, want
54% van alle 65-plussers vindt dat er niet genoeg ouderenwoningen zijn in Amstelveen. Het
probleem wordt door de doelgroep zelf dus wel als dringend ervaren.
Een heel ander aspect betreft de geluidsoverlast van Schiphol. Eerder al is geconstateerd dat
slechts 4% van de Amstelveense woningzoekenden dit een reden vindt om te verhuizen. Toch
geeft 19% van de Amstelveners aan dat de geluidsoverlast Amstelveen onaantrekkelijk maakt. Een
groot deel van bewoners ervaart wel de overlast van Schiphol, maar vindt dit onvoldoende reden
om naar elders te verhuizen.
Het wel of niet bebouwen van de Bovenkerkerpolder is een discussiepunt in Amstelveen. Hierover
zijn de Amstelveners zeer verdeeld, want 34% geeft aan dat dit mogelijk moet zijn en 32% is het
hier niet mee eens. Tot slot is slechts 6% van de Amstelveners van mening dat de gemeente
adequaat op ontwikkelingen op de Amstelveense woningmarkt reageert en is 42% het hiermee
oneens.

Figuur 32 Stellingen over de Amstelveense woningmarkt
betreffende lage inkomens en ouderen
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4.10 Conclusies
De resultaten van de enquête geven een duidelijk beeld van wat de Amstelveners vinden van hun
woonsituatie en wat hun (toekomstige) woonwensen zijn. De Amstelveners zijn tevreden over de
ligging van hun woning en de woonomgeving. Aspecten waarover de Amstelveners minder
tevreden zijn, betreffen voornamelijk de prijs-kwaliteitverhouding en de betaalbaarheid van de
woning. Dit bevestigt het beeld van Amstelveen, dat in de hoofdstukken twee en drie is geschetst,
als een relatief dure woongemeente waar vooral de ligging en de omgeving sterk bijdragen aan
de aantrekkelijkheid als woonplaats.
Dat de betaalbaarheid en de prijs-kwaliteitverhouding van woningen slechter worden
gewaardeerd komt onder andere doordat een deel van de goedkope woningen in Amstelveen
bewoond wordt door mensen met een relatief hoog inkomen. Dit fenomeen wordt ook wel
scheefwonenviii genoemd en manifesteert zich sterk in Amstelveen. Mensen met lage inkomens
kunnen hierdoor geen passende woning vinden en zijn geneigd om uit Amstelveen verhuizen, of
gedwongen om langer thuis blijven wonen of naar een (te) dure woning te verhuizen. Zoals ook al
in hoofdstuk twee is gebleken, kiezen veel jongere huishoudens ervoor om uit Amstelveen te
verhuizen. De kans dat men een betaalbare woning elders in de regio vindt is groter.
Dit beeld wordt bevestigd door de resultaten van de enquête betreffende woningzoekenden. Een
groot deel van de woningzoekenden in Amstelveen bestaat uit jonge huishoudens met een
relatief laag inkomen. Bovendien is het aandeel alleenstaanden onder de woningzoekenden erg
hoog (58%). Appartementen met maandlasten lager dan 500 euro en het liefst in het
huursegment, zijn het meest gewenst. Onder ouderen is de verhuisgeneigdheid relatief laag, maar
gezien het grote aantal ouderen is de vraag naar ouderenwoning toch nog groot. De traditionele
serviceflats en verzorgingshuizen zijn echter niet populair. Ouderen wensen steeds langer
zelfstandig te blijven wonen, maar verlangen wel een woning die op hun toekomstige
(zorg)behoeften is afgestemd.
Tot slot is een aantal stellingen voorgelegd aan Amstelveners. Amstelveners blijken niet tevreden
over de mogelijkheden op de woningmarkt voor starters, doorstromers en huishoudens met lage
inkomens. Er is dan ook grote ontevredenheid over de adequaatheid waarop de gemeentelijke
overheid op deze ontwikkelingen anticipeert. Een ander discussiepunt betreft het wel of niet
bebouwen van de Bovenkerkerpolder. De meningen zijn hierover nog steeds zeer verdeeld en het
aandeel voorstanders overtreft de tegenstanders maar net (34 % voor en 32 % tegen).
In het volgende hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de achterliggende knelpunten die de
ontwikkeling van de woningmarkt frustreren.
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5.1 Inleiding
Op de woningmarkt zijn een veelvoud aan markt- en overheidspartijen actief en mede daardoor
heeft deze markt een geringe transparantie. Dat maakt het niet gemakkelijk om aan te wijzen
waarom de woningmarkt functioneert zoals deze functioneert, of beter gezegd waarom deze
soms niet functioneert als gewenst. Daarom is er voor gekozen om een aantal belangrijke
knelpunten die zich op de woningmarkt manifesteren te beschrijven. De Rabobank pretendeert
hiermee niet de oplossingen te hebben voor de knelpunten, maar wil met dit rapport juist een
discussie hierover starten met de verschillende andere woningmarktpartijen die actief zijn in
Amstelveen. De knelpunten op de woningmarkt die in dit hoofdstuk worden beschreven, zien we
in de hele Nederlandse woningmarkt terug. Amstelveen is hierin niet uniek. De problematiek
wordt daarom beschreven vanuit het perspectief van de Nederlandse woningmarkt en wordt
steeds toegeschreven naar de situatie op de Amstelveense woningmarkt. De knelpunten die aan
de orde komen in dit hoofdstuk betreffen de woningbouwproductie, doorstroom, betaalbaarheid
en de mismatch tussen vraag en aanbod.

5.2 Een achterblijvende woningbouwproductie
Zoals al in eerdere hoofdstukken beschreven, beïnvloeden demografische ontwikkelingen als
vergrijzing en het toenemend aantal éénpersoonshuishoudens de woningmarkt sterk. Als gevolg
van deze demografische ontwikkelingen zal de vraag naar woningen de komende decennia nog
sterk toenemen. Tegenover deze groeiende vraag staat een stagnerende woningbouw met als
resultaat een toenemend tekort aan woningen. Ondanks een omvangrijk woningtekort is de
bouwproductie de laatste jaren steeds verder weggezakt.
Vooral nieuwbouw van
huurwoningen is sterk
afgenomen

Wanneer we de bouwproductie van de afgelopen jaren nader bekijken, dan blijkt dat voornamelijk
het aantal gerealiseerde huurwoningen zeer sterk is afgenomen. Twintig jaar geleden werden
jaarlijks 70.000 of meer nieuwe huurhuizen opgeleverd. In 2004 was dit aantal teruggezakt tot
slechts 14.000. De nieuwbouw van koopwoningen is sinds het eind van de jaren tachtig vrij stabiel
gebleven, al valt na 1997 ook hier een neerwaartse trend te bespeuren. In totaal werden er het
afgelopen jaar 65.000 nieuwe woningen opgeleverd. Dit is aanzienlijk minder dan de 80.000 die
het ministerie van VROM heeft berekend als het aantal woningen dat jaarlijks aan de woningvoorraad moet worden. Woningzoekenden zijn hierdoor onvoldoende in staat om snel passende
woonruimte te vinden en blijven daardoor onnodig lang in hun huidige huis wonen. Dit
belemmert de doorstroming en daarmee de instroom van starters (Rabobank Nederland, 2005).
Het tempo van de woningbouwproductie wordt bepaald door een zeer complex samenspel van
factoren. Het goed functioneren van de woningbouwproductie is hierdoor sterk afhankelijk van de
aanwezigheid van de volgende zaken:
•
Voldoende woningbouwlocaties;
•
Voldoende continuïteit binnen de beleidskaders en regelgeving;
•
Voldoende transparantie in het bouwproces;
•
Voldoende professionals bij alle betrokken partijen die de plan -en bouwprocessen
beheersen en in goede banen kunnen leiden.

Doorgeschoten regelgeving
wordt vaak genoemd als
belangrijkste belemmering

Juist op deze punten is in de praktijk de laatste jaren sprake van tekortkomingen, waarbij
gemeenten en bouwende partijen zich in meer of mindere mate gehinderd voelen door het
Rijksbeleid. Daarnaast geven marktpartijen aan zich ook in hun functioneren belemmerd te voelen
door het gemeentebeleid. Zij noemen in deze context de steeds gedetailleerder en
gecompliceerder geworden regelgeving als de belangrijkste oorzaak voor de achterblijvende
woningbouwproductie (Taskforce, 2002). Anderzijds verwijten overheden de markt dat zij
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onvoldoende op de veranderde vraag heeft ingespeeld. Hiermee wordt gedoeld op de
uitgebleven reactie van de markt op het toenemen van de vraag naar huurwoningen (Vromraad,
2004).

5.2.1 Grote achterstand woningbouwproductie in Amstelveen
Ook in Amstelveen is er een groot tekort aan woningen. Er zijn daarentegen veel plannen om
woningen te bouwen. De Legmeerpolder en de zuidwest -en zuidoost-lobben in Westwijk zijn
onder andere door de gemeente aangewezen als uitbreidingsgebieden. Echter, een groot deel van
deze plannen is inmiddels ingehaald door de werkelijkheid. In de Nota Ruimte is namelijk bepaald
dat in en rond de “20 Ke zone” xii van Schiphol geen woningen meer gebouwd mogen worden. Dit
belemmert de woningbouwplannen in de Legmeerpolder en in Westwijk. Herstructurering en
intensiveringxiii in bestaand bebouwd gebied zijn binnen de 20 KE-contour nu en in de toekomst
wel mogelijk (Ministerie van Vrom, 2004).
Uitbreidingsmogelijkheden
zijn zeer beperkt in
Amstelveen

In totaal worden er door de Nota Ruimte zo’n 6.500 woningen in de Legmeerpolder en zo’n 1.500
woningen in Westwijk niet meer ontwikkeld. Alternatieve uitbreidingsgebieden, waar zo’n 8.000
woningen gebouwd zouden kunnen worden, zijn er niet in de gemeente. Er wordt dus met spoed
gezocht naar binnenstedelijke alternatieven. De processen van woningbouw in binnenstedelijk
gebied zijn echter nog langer, moeizamer en kostbaarder dan bouwen in uitleggebieden.

Woningbouw in
Bovenkerkerpolder
voorlopig taboe

Grote uitleggebieden zijn er echter niet meer, want de gemeente heeft besloten dat ook in de
Bovenkerkerpolder niet gebouwd mag worden. Door de zeer beperkte uitbreidingsmogelijkheden
voor de woningbouw in Amstelveen, is de Bovenkerkerpolder als bouwlocatie weer ter discussie
gekomen. De discussie omtrent het wel of niet bebouwen van deze polder was jaren geleden al
onderwerp van discussie en is ook jaren taboe geweest. De voormalig gedeputeerde van de
provincie Noord-Holland en ook de regionale MKB-organisatie gaven onlangs aan dat de discussie
over bebouwing van de polder weer op de politieke agenda moet komen te staan. De meningen
hierover zijn echter nog steeds zeer verdeeld (zie ook figuur 33) en de gemeente lijkt voorlopig
niet van plan om woningen in deze polder te bouwen. Volgens de gemeente moet de openheid,
rust, natuur en ruimte in de polder worden gehandhaafd.

Mogelijke verplaatsing van
sportvelden naar Bovenkerkerpolder stuit ook op
weerstand

Wel geeft de gemeente aan de verplaatsing van de sportvelden naar de noordrand van de
Bovenkerkerpolder een interessante optie te vinden. Hierdoor zou de open ruimte, die de
sportvelden achterlaten in de bebouwde kom van Amstelveen, bebouwd kunnen worden. Dit stuit
echter ook op veel weerstand, zowel bij de sportverenigingen als bij burgers. Twee belangrijke
argumenten worden tegen verplaatsing van de sportvelden genoemd. Ten eerste tast de
verplaatsing van sportaccommodaties ook de openheid, rust, natuur en ruimte in de polder aan,
dus wordt dit compromis als discutabel gezien. Ten tweede is de verplaatsing van de
sportaccommodaties naar buiten de kern niet gewenst, omdat hierdoor de bereikbaarheid en
sociale functie ondermijnd worden. Sporten en sportverenigingen hebben een belangrijke rol in
de stimulering en handhaving van de sociale cohesie in een gemeenschap. Deze rol ziet men
bevestigd en versterkt door een centrale ligging in Amstelveen.

5.3 Inbreiden of uitbreiden
Inbreiden spaart het
buitengebied, maar kost
veel tijd en geld

De discussie omtrent het bouwen in de polder of het bouwen in bestaand stedelijk gebied wordt
niet alleen in Amstelveen gevoerd, maar in veel gebieden in Nederland is de vraag actueel of de
woningvoorraad moet worden uitgebreid door het verdichten van bestaand bebouwd gebied of
door bebouwd gebied uit te breiden naar nog onbebouwde gebieden. Het inbreiden en
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herstructureren van bestaand bebouwd gebied is een zeer lastige opgaaf die veel tijd en geld kost.
Het realiseren van nieuwbouw in de maagdelijke polder is daarentegen veel gemakkelijker te
realiseren. Toch pleit het Rijk ervoor dat de oplossingen voor de ruimtevraag allereerst binnen het
bestaande stedelijke gebied gezocht moeten worden. Echter, niet aan alle vraag kan binnen deze
ruimte in bestaand stedelijk gebied tegemoet gekomen worden. Om de continuïteit te
waarborgen blijft het voorlopig noodzakelijk dat er uitleglocaties benut worden.

5.3.1 Inbreiden maakt Amstelveen onaantrekkelijker
Inbreiding in Amstelveen
gaat ten koste van de
leefbaarheid

Gezien de geringe opties van woningbouw in het buitengebied, is Amstelveen voor groei
aangewezen op woningbouw in bestaand bebouwd gebied. De mogelijkheden zijn hier echter
ook niet oneindig. Het verplaatsen van de sportvelden levert de gemeente de broodnodige ruimte
op voor wat extra woningen, maar het verplaatsen van de sportvelden is, zoals reeds aangeduid,
niet zonder nadelen. Andere mogelijkheden in Amstelveen vinden we bijvoorbeeld door het
bebouwen van binnenstedelijke groene ruimte en herstructurering van gemeentelijk vastgoed
door bijvoorbeeld oude schoolgebouwen om te bouwen tot appartementen. Vooral het
bebouwen van groene ruimte in bestaand stedelijk gebied is discutabel. De Amstelveense
woningmarkt ontleent voor een groot deel zijn aantrekkelijkheid aan de relatief ruim opgezette
woningen en de aanwezigheid van relatief veel groen. De Amstelveense woningmarkt wordt veel
minder ruimtelijk en aantrekkelijk wanneer de groene ruimte in het bestaand stedelijk gebied
deels verdwijnt. Daarnaast vergt inbreiding meer tijd en moeten er bij herstructurering van
bestaande woonwijken huishoudens tijdelijk worden verplaatst. Dat is een zeer lastige opgaaf
wanneer er geen vervangende woonruimte beschikbaar is. Bovendien is dit nog niet voldoende
om in de totale woningvraag te kunnen voorzien. Zelfs wanneer alle inbreidingsmogelijkheden
benut zouden worden.

5.4 Betaalbaarheid van woningen in het gedrang
Een ander groot knelpunt op de woningmarkt is de betaalbaarheid van woningen. Door de
gemiddeld hoge prijzen van woningen en een tekort aan betaalbare woningen, is het beschikbare
aanbod voor starters en lage inkomensgroepen onvoldoende. Ook voor huishoudens met een
modaal inkomen is het zeer lastig geworden een eigen woning te bemachtigen. Zonder eigen geld
kan een huishouden met een modaal inkomen 120.000 tot 150.000 euro lenen en voor dit bedrag
zijn in Nederland maar weinig koopwoning te kopen. Wanneer de woningproductie de komende
jaren niet of nauwelijks op een hoger niveau komt en de rente nog lang laag blijft, dan zullen de
prijzen van koopwoningen landelijk ook stabiel blijven of zelfs licht blijven toenemen.

5.4.1 Wonen in Amstelveen te duur voor starters en lage inkomens
Gemeente overweegt
startersleningen, uitbreiding
betaalbare koop- en
groeiwoningen

De huizenprijzen zijn hoog in Amstelveen en liggen boven het landelijk gemiddelde. Gezien het
gebrek aan bouwgrond en de grote woningvraag is bovendien een daling van de woningprijs niet
te verwachten. Daardoor zijn koopwoningen voor huishoudens met lage inkomens en starters in
Amstelveen veelal onbetaalbaar. Marktpartijen hebben de afgelopen jaren veel dure woningen
gerealiseerd. Echter de afgelopen tijd zien marktpartijen de vraag naar betaalbare woningen
groeien en zijn ook steeds meer geïnteresseerd om ook in deze markt te voorzien. Echter, gezien
de beperkte mogelijkheden door gebrek aan bouwgrond die bovendien erg duur is, ligt er ook een
taak voor de gemeentelijke overheid om ervoor te zorgen dat er voldoende betaalbare woningen
worden gerealiseerd.
In de woonvisie, die de gemeente in 2004 heeft geschreven, overweegt zij een aantal
mogelijkheden om deze bereikbaarheid te verbeteren. Deze maatregelen betreffen onder meer
het uitgeven van startersleningen, het uitbreiden van het areaal betaalbare koopwoningen en het
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ontwikkelen van groeiwoningen. De gemeente Amstelveen overweegt startersleningen in te
voeren, waarbij door de gemeente zelf af te bakenen groepen huishoudens worden ondersteund.
De constructie bestaat uit een fonds van waaruit aanvullende leningen met lage rente kunnen
worden verstrekt.
Daarnaast wil de gemeente het aantal betaalbare koopwoningen uitbreiden. Dit kan zij doen door
bijvoorbeeld met woningcorporaties afspraken te maken om woningen in Maatschappelijk
Gebonden Eigendom te verkopen. Bij MGE verkoopt de gemeente of een corporatie woningen
met korting op de marktprijs. Deze nieuwe eigenaar is bij wederverkoop verplicht de woning terug
te verkopen aan de gemeente of corporatie. Deze kan de woning dan wederom tegen
gereduceerd tarief op de markt brengen. Het betreft hier veelal bestaande huurwoningen die de
corporaties verkopen. Een andere optie die de gemeente overweegt is nieuwbouw van betaalbare
koopwoningen. Hierbij kan men denken aan zogenaamde ‘groeiwoningen’. Dat zijn sobere
eengezinswoningen van circa 100 m², waarbij de koper de mogelijkheid heeft de woning uit te
breiden op het moment dat het inkomen groeit. In het ontwerp van de woning en in het
bestemmingsplan wordt rekening gehouden met de mogelijkheid van een op- of aanbouw. Een
interessante mogelijkheid waar ook marktpartijen een belangrijke rol in kunnen spelen.

5.5 Gebrekkige doorstroming
Door de hoge prijzen en de toenemende krapte zijn woningzoekenden in ons land onvoldoende
in staat om snel passende woonruimte te vinden. De toegang tot de sociale huurmarkt in
Nederland is voor veel starters momenteel erg moeilijk. Niet zelden is er sprake van lange
wachtlijsten en wachttijden die oplopen tot zeven à acht jaar in de grote steden. Zittende
huurders hebben daarnaast nauwelijks reden om naar een andere (duurdere) huurwoning uit te
zien. Wanneer huishoudens een lage huur betalen is verhuizen naar een andere huurwoning
doorgaans aanzienlijk duurder dan niet verhuizen. Tegelijkertijd zijn voor diegene die wel willen
verhuizen ook nauwelijks alternatieven binnen de huursector beschikbaar en is de overstap naar
de koopsector bovendien veelal financieel onhaalbaar. De doorstroming binnen de huursector en
van huur naar koop blijft hierdoor achter. Anderzijds verloopt de doorstroming van koop naar
koop ook niet optimaal. De eigenaren van koopwoningen blijven in deze tijden van
laagconjunctuur veelal zitten waar ze zitten. De doorstroming van koop- naar huurwoningen
komt, gezien het zeer geringe aanbod van middeldure en dure huurwoningen, ook weinig voor. De
geringe doorstroming heeft onder andere tot gevolg dat de verkooptijden oplopen en er ook een
omvangrijke zogeheten ‘goedkope scheefheid’vii ontstaat in de sociale huursector (Rabobank
Nederland, 2004b).
Ideeën over het op gang
brengen van doorstroming
op de woningmarkt
verschillen sterk

Er zijn verschillende ideeën over hoe de doorstroming op gang gebracht zou moeten worden. De
één pleit voor het bouwen van dure woningen, de ander voor betaalbare woningen en weer een
ander voor huurwoningen. Het bouwen van dure huur- en middeldure en dure koopwoningen
zorgt in theorie voor de meeste doorstroming doordat mensen uit middeldure en goedkope
woningen door kunnen stromen zodat deze goedkope en middeldure woningen vrijkomen voor
onder andere starters. Deze doorstromingsredenering is dan ook de onderlegger van veel
bouwprogramma’s. Echter, de theorie van dit doorstroommodel heeft in de praktijk niet altijd tot
doorstroming in de praktijk geleid. Onder andere doordat de stap van huur- naar koopwoningen
vaak te groot blijkt en de vraag naar huurwoningen is toegenomen, terwijl de bouw van
huurwoningen stagneert (Rabobank Nederland, 2004b).

27

5. Knelpunten op de woningmarkt
Beperkte mogelijkheden
voor bouw van betaalbare
woningen met hoge
kwaliteit

Aangezien de bouw van dure woningen dus niet altijd leidt tot de gewenste doorstroming vanuit
het huursegment, komen er steeds meer stemmen op om meer betaalbare koopwoningen of juist
huurwoningen te bouwen om de markt in beweging te krijgen (Atrivé, 2004; Bouwfonds, 2005).
Aan het bouwen van betaalbare koopwoningen zitten echter enkele haken en ogen. De
mogelijkheden voor het bouwen van betaalbare woningen zonder subsidie zijn gezien de hoge
grondprijzen namelijk gering. Het subsidiëren van de bouw van koopwoningen heeft bovendien
niet de voorkeur van veel overheden, aangezien er weinig sturingsmechanismen zijn om te zorgen
dat de subsidie bij de gehele doelgroep terechtkomt en niet alleen bij de eerste koper van de
gesubsidieerde woning. De mogelijkheden zijn dus beperkt om kwalitatief hoge en
gedifferentieerde woningen te produceren voor een betaalbare prijs. Bovendien bestaat het risico
dat de betaalbare woningen onvoldoende kwaliteit hebben en over tien jaar niet meer aan de
kwalitatieve eisen voldoen. In dit kader zijn de eerder genoemde ‘groeiwoningen’ een interessant
alternatief, aangezien deze woningen kunnen meegroeien met de welvaart en eisen van de
bewoner.

Meer flexibiliteit nodig in
bouwprogramma’s

Er is geen éénduidige oplossing voor de doorstroomproblematiek. Het belang van differentiatie,
kwaliteit en rekening houden met de wensen op de lokale woningmarkt zijn echter de eerste
vereisten voor het opstellen van een woningbouwprogramma. Daarnaast is er flexibiliteit gewenst
in (het tussentijds wijzigen van) bouwprogramma’s. Deze flexibiliteit is nodig gezien de lange
looptijd van woningbouwprogramma’s (zeven tot tien jaar). Wanneer tijdens de planningsfase van
woningbouwprojecten blijkt dat het bouwprogramma is achterhaald en niet meer marktconform
is, moet het programma kunnen worden aangepast. Momenteel ontbreekt deze flexibiliteit veelal.

Bouwprogramma voorziet
onvoldoende in vraag naar
betaalbare woningen

Ook in Amstelveen is sprake van een gebrekkige doorstroming. Uit de enquête van de Rabobank
blijkt dat 63% van de actief woningzoekenden in Amstelveen op zoek is naar een betaalbare
woning. De gemeente wil in de periode tot 2015 zo’n 950-1200 betaalbare woningen bouwenxiv. In
dezelfde periode worden er 900 sociale huurwoningen onttrokken aan de kernvoorraad. De netto
uitbreiding van betaalbare woningen is dus gering. Bovendien geldt dat een deel van de
betaalbare woningen ook woningzoekenden uit de regio zullen moeten opvangen. Het aantal
nieuw te bouwen betaalbare woningen is dus niet voldoende om tegemoet te komen aan de
vraag. Echter, ook de bouw van middeldure en dure woningen zorgt voor het vrijkomen van
betaalbare woningen. Wanneer Amstelveners doorstromen naar deze woningen, komen de
achtergelaten woningen vrij en dat zijn vaak woningen uit een goedkoper segment. Maar ook hier
geldt dat mensen van buiten Amstelveen voor deze woningen in aanmerking komen.
Waarschijnlijk brengt ook de nieuwbouw van duurdere huur- en koopwoningen onvoldoende
doorstroming teweeg op de Amstelveense woningmarkt om in de vraag naar betaalbare
woningen te kunnen voorzien.

5.5.1 Weinig doorstroming en veel ‘scheefwoners’ in Amstelveen

Een belangrijk aspect dat gerelateerd is aan de hierboven beschreven problematiek is het
scheefwonenviii. We hebben reeds geconcludeerd dat Amstelveen kampt met een behoorlijke
mate van ‘scheefwonen’. Dit is gebleken uit de enquête onder Amstelveners. Deze conclusie wordt
ook bevestigd door de gemeente. Zij heeft als streven deze scheefheid terug te dringen. De
gemeente realiseert zich echter dat scheefheid niet tot nul gereduceerd kan worden (Gemeente
Amstelveen, 2004).
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Passend aanbod voor
senioren van groot belang

Een groot deel van de goedkope scheefwoners in Amstelveen zijn senioren. Deze groep bewoners
is het minst verhuisgeneigd. Dit maakt het voeren van een beleid op doorstroming
problematischer. Hierdoor wordt nogmaals benadrukt dat een passend aanbod voor ouderen van
groot belang is. De gemeente wil de doorstroming uit de betaalbare sociale huur bevorderen door
de bij nieuwbouw voorrang te verlenen aan huishoudens die een betaalbare sociale huurwoning
in Amstelveen achterlaten (Gemeente Amstelveen, 2004). Echter, zoals al eerder aangegeven, is de
prikkel voor bewoners van sociale huurwoningen om te verhuizen laag aangezien deze
huishoudens er financieel sterk op achteruit zullen gaan door te verhuizen.
Kortom, de voorraad aan goedkope woningen in Amstelveen is in theorie groot genoeg voor alle
huishoudens met lage inkomens in de gemeente. Er bestaat echter een tekort aan goedkope
woningen doordat ook huishoudens met hoge inkomens deze woningen bewonen. De vraag is
gerechtigd of deze vorm van scheefwonen werkelijk opgelost kan en moet worden. Een deel van
deze scheefwoners wenst een duurdere woning (ruimer en meer kwaliteit), maar zijn door het
ontbreken van een passend aanbod gedwongen voorlopig te blijven wonen in hun huidige
goedkope woning. Dit deel van de scheefwoners moet doorstroommogelijkheden geboden
worden. Echter, er is ook een groep huishoudens met een hoger inkomen die er bewust voor kiest
om in een goedkope woning te wonen. Ook in de woonbehoefte van deze huishoudens moet
worden voorzien.

5.6 Conclusies
Na het bestuderen van de situatie op de Amstelveense woningmarkt kan worden geconcludeerd
dat deze kampt met een aantal grote knelpunten. Op de Amstelveense woningmarkt is er sprake
van een achterblijvende woningbouwproductie, hoge woningprijzen, een gebrekkige
doorstroming en een tekort aan bouwlocaties. Deze knelpunten plagen de gehele Nederlandse
woningmarkt, maar op de Amstelveense woningmarkt manifesteren ze zich zeer sterk. De
belangrijkste oorzaken hiervan zijn de populariteit als woongemeente en vooral ook de geringe
uitbreidingsruimte door onder andere de beperkingen die de Nota Ruimte oplegt aan de
ontwikkeling van de gemeente. Deze situatie zorgt ervoor dat vooral kwetsbare groepen, zoals
starters en huishoudens met lage inkomens, weinig kans maken op de woningmarkt in
Amstelveen.
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Conclusies
In deze studie worden de Amstelveense woningmarkt en haar bewoners beschreven. Bovendien is,
door middel van een grootschalige enquête, geanalyseerd hoe Amstelveners tegen de
woningmarkt aankijken en wat de belangrijkste knelpunten zijn op de woningmarkt. Gezien de
grote vraag naar woningen, het geringe aanbod en de achterblijvende nieuwbouw van woningen
verdient de situatie op de Amstelveense woningmarkt de aandacht. Het belang van een gezonde
woningmarkt met goede ontwikkelingsmogelijkheden reikt overigens verder dan het bieden van
onderdak aan woningbehoevenden alleen. De situatie op de woningmarkt beïnvloedt namelijk
ook de lokale economie. Een groei van de woningmarkt is gewenst om de bevolkingsontwikkeling
en daarmee ook het draagvlak voor voorzieningen op peil te houden. Verder is een aantrekkelijke
woningmarkt met voldoende woonmogelijkheden voor het personeel een belangrijke
vestigingsplaatsfactor voor bedrijven.
Amstelveen kent een sterk
vergrijsde en op zichzelf
wonende bevolking

De Amstelveense bevolking kenmerkt zich door een groot aandeel alleenstaanden en een sterke
vertegenwoordiging van 65-plussers. Deze kenmerken beïnvloeden ook de woningmarkt en de
vraag naar woningen. Zo vinden alleenstaanden ééngezinswoningen vaak te groot en zoeken
ouderen woningen die gelijkvloers zijn. Appartementen voorzien grotendeels in deze vraag. Het
aandeel appartementen in Amstelveen is dan ook groot en bovendien blijken appartementen ook
de meest gevraagde woonvorm te zijn in Amstelveen. Daarnaast is de vraag naar specifieke
woningen bestemd voor ouderen hoog in Amstelveen.

Passend woningaanbod
voor ouderen is nodig om
doorstroming op gang te
brengen

Veel ouderen bewonen momenteel een woning die niet geschikt is voor hen. Een groot deel van
de ouderen is alleenstaand en woont bijvoorbeeld nog in een ééngezinswoning. Ook wordt de
groep ouderen met behoefte aan zorg steeds groter. Deze ouderen hebben een aangepaste
woning nodig, die op hun zorgbehoefte is afgestemd. Echter, het aanbod van specifieke
ouderenwoningen is nog te gering en te weinig divers. Bovendien zijn ouderen niet zeer
verhuisgeneigd. Toch is het van groot belang dat ouderen doorstromen naar woningen die
geschikt voor hen zijn. Ten eerste voor hun eigen welzijn. Ten tweede om de doorstroming op de
woningmarkt te bevorderen. Inmiddels zijn er verscheidene projecten opgestart in Amstelveen
waaronder de realisatie van een complex met levensloopbestendige appartementen voor
senioren die mede door senioren zelf is ontwikkeld (SIR 55+). Gezien de toenemende vraag, zijn
verdere diversificering en uitbreiding van het aanbod van ouderenwoningen gewenst.

Jongeren en mensen met
lage inkomens komen
onvoldoende aan bod op de
Amstelveense woningmarkt

De problematiek op de Amstelveense woningmarkt uit zich ook doordat jongeren en lage
inkomensgroepen momenteel onvoldoende aan bod komen in Amstelveen. Zo is er sprake van
een flink vertrekoverschot van personen in de leeftijd van 25-39 jaar. Huishoudens in deze
leeftijdscategorie zijn, door een onvoldoende aanbod van betaalbare woningen in Amstelveen,
gedwongen elders een woning te zoeken. Uit de enquête is gebleken dat een groot deel van de
actief woningzoekenden in Amstelveen minder dan modaal verdient, alleenstaand is en op zoek is
naar een appartement. Bovendien zoekt iets meer dan de helft van de actief woningzoekenden
een huurwoning waarvan de maandlasten lager liggen dan 500 euro. Om een pluriforme
bevolkingsopbouw in de toekomst te garanderen, moeten deze groepen woningzoekenden ook
een kans worden geboden op de Amstelveense woningmarkt. Dit is tevens van groot belang voor
de lokale economie, aangezien jongere huishoudens belangrijk zijn voor de lokale arbeidsmarkt.

Aanbod betaalbare
woningen moet worden
uitgebreid

De uitkomsten van de Rabobank enquête leggen de nadruk op een grote vraag naar betaalbare
woningen. De gemeente geeft daarentegen in haar woonvisie aan dat de woonwens in
Amstelveen steeds meer verschuift van sobere naar meer luxe woningen. Middeldure en dure
woningen domineren dan ook de woningbouwprogrammering van de gemeente. Door het
opnemen van voornamelijk (middel-) dure woningen in de bouwprogramma’s lijkt de gemeente in
eerste instantie geen gehoor te geven aan de grote vraag naar betaalbare woningen. Echter, de
gemeente gaat uit van een doorstroomeffect van betaalbare naar (middel-)dure woningen.
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Conclusies
De theorie is dat door (middel)dure woningen te bouwen huishoudens vanuit betaalbare
woningen verhuizen naar deze duurdere woningen. Hierdoor komen de betaalbare woningen
weer vrij voor starters en huishoudens met een lage inkomen. Het is echter twijfelachtig of deze
doorstroming voldoende betaalbare woningen vrij trekt in Amstelveen zelf. Dure woningen
trekken namelijk veel mensen van buiten Amstelveen aan en daardoor ontstaat er niet de
gewenste doorstroming binnen de gemeente. Het bouwen van meer betaalbare woningen lijkt
onvermijdelijk om in de enorme vraag te voorzien.
Bij de bestudering van de huidige situatie op de Amstelveense woningmarkt komen er zowel in dit
onderzoek als in de woonvisie van de gemeente een aantal dilemma’s bovendrijven: Moet er in
Amstelveen gebouwd worden voor starters of voor doorstroming? Bouwen in de polder of in bestaand
stedelijk gebied? Moet er gebouwd worden voor jongeren of voor ouderen? Natuurlijk zijn deze keuzes
niet zo zwart-wit als hier gesteld. Het creëren van een zo divers mogelijke woningmarkt met
ruimte voor zoveel mogelijk groepen in de samenleving betekent dat er aandacht moet zijn in de
woningbouwprogrammering voor jongeren, ouderen, starters en voor doorstromers. Echter, de
situatie in Amstelveen gebiedt dat er keuzes gemaakt moeten worden.
Herziening van woonvisie is
nodig na de gewijzigde
situatie op de Amstelveense
woningmarkt

De beperkte ruimte die nog beschikbaar is kan slechts één keer worden uitgegeven. Het uitgeven
van nog open ruimte of het herstructureren van bestaand bebouwd gebied beïnvloedt het
aangezicht van Amstelveen blijvend. Het is daarom van belang om deze keuzes weloverwogen te
maken. Er moet hierbij dus worden stilgestaan bij de gevolgen van een bepaalde keuze en daarom
moeten deze worden ingebed in een strategie en visie. De huidige woonvisie van de gemeente
voorziet hierin al deels. Echter in deze visie is, op enkele cijfermatige aanpassingen van de
bouwprogrammering na, geen rekening gehouden met het wegvallen van de bouwlocaties in de
Legmeerpolder en in Westwijk. De nieuwe situatie maakt een herziening van de visie noodzakelijk.
Naast de aanpassing van de bouwprogrammering moet er namelijk worden nagedacht over of en
hoe de nog beschikbare ruimte (in bestaand bebouwd gebied) ingericht gaat worden. In deze
context moet ook de toekomst van de Bovenkerkerpolder betrokken worden. Het is zeer belangrijk
dat de keuze bewust en doordacht gemaakt wordt, ongeacht of de uitkomst zal zijn dat de polder
opengehouden wordt, de sportcomplexen zich in de polder vestigen, of dat er toch woningen
gebouwd worden in de polder.
De verschillende woningmarktpartijen in Amstelveen hebben aangegeven graag betrokken te
worden bij discussies over de woningmarktproblematiek en het te voeren beleid in de gemeente.
De betrokkenheid van deze partijen en ook de burger is van groot belang, zodat met elkaar over
oplossingen voor de knelpunten nagedacht kan worden. Deze betrokkenheid is tevens van belang
om draagvlak te creëren voor de keuzes die gemaakt moeten worden. Een breed gedragen
woningmarktbeleid waaraan iedereen constructief heeft kunnen bijdragen komt ten goede aan
de uitvoering, in zowel participatie als tempo.
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Eindnoten

i

De regio Amstelland en Meerlanden bestaat uit de gemeenten Amstelveen, Haarlemmermeer,
Ouder Amstel en Uithoorn.

ii
Met mensen in de productieve leeftijd wordt bedoeld dat zij de leeftijd hebben waarin zij
doorgaans productief zijn op de arbeidsmarkt.
iii

De inkomenswaardering in figuur 9 is gebaseerd op het gemiddeld besteedbaar
huishoudinkomen uit 2000. De woningwaarde in figuur 9 is afgeleid van de WOZ-taxatie uit 1999.

iv

Van alle aangeschrevenen heeft 26% de enquête ingevuld en teruggestuurd. Uit de vergelijking
van respons van de enquête met de bevolkingsopbouw in Amstelveen komt naar voren dat er
slechts een lichte oververtegenwoordiging is van personen in de leeftijdsgroep van 55-65 jaar en
een ondervertegenwoordiging van personen in de leeftijdsgroep van 24-39 jaar.

v

De tevredenheid met de woonomgeving heeft o.a. betrekking op de veiligheid en de
groenvoorziening. De tevredenheid met de ligging van de woning heeft betrekking op de
nabijheid van voorzieningen en de bereikbaarheid met auto en OV.
vi
Ouderenwoning: een woning die speciaal bedoeld is voor ouderen. Wij onderscheiden hierbij
een woning in een verzorgingshuis (inleunwoning), in een serviceflat (zorg vaak particulier
geregeld), in een woonzorgcomplex (zie noot x), in een aanleunwoning (woning bij / in de buurt
van verzorgingshuis), in een levensloopbestendige woning (zie noot xi) en een bed/kamer in een
verpleeghuis.
vii

Beneden modaal huishoudinkomen in 2004: minder dan bruto 2.400 euro in de maand of
minder dan 29.000 euro per jaar in 2004 (CPB).
viii
Met dure scheefheid wordt bedoeld het bewonen van dure woningen door huishoudens met
lage inkomens. Met goedkope scheefheid wordt bedoeld het bewonen van goedkope woningen
door huishoudens met hoge inkomens.
ix

Een starter op de woningmarkt is iemand die zelfstandig wil gaan wonen vanuit bijvoorbeeld zijn
of haar ouderlijk huis en dus nieuw is op de woningmarkt.
x

Een woonzorgcomplex is een complex met zelfstandige woningen voor ouderen.

xi

Een levensloopbestendige woning is gelijkvloers en toegankelijk voor ouderen en
zorgbehoevenden, maar zonder verdere zorg of andere voorzieningen.

xii
20 Ke zone van Schiphol: Rond Schiphol zijn zones voor de totale geluidbelasting door 'grote'
luchtvaart (in Kosteneenheden, Ke) aangegeven. 20 Ke komt ongeveer overeen met 53 dB(A).De 20
Ke zone behelst dus het gebied waar de geluidsbelasting hoger is dan of gelijk is aan 20 Ke.
xiii

Herstructurering is het planmatig en veelal grootschalig ingrijpen in de gebouwde omgeving
van een stad om verouderde en verloederde wijken zodanig te vernieuwen dat zij voldoen aan
huidige eisen op het gebied van wonen, werken, recreëren en mobiliteit. Soms gebeurt dit door
sloop en nieuwbouw, soms door renovatie; hierbij spelen vrijwel altijd sociale en economische
aspecten een belangrijke rol. Herstructurering gaat vaak samen met intensivering van bebouwd
gebied. Deze intensivering duidt op het benutten van nog open ruimte in bestaand bebouwd
gebied voor stedelijke functies als bijvoorbeeld wonen.

xiv

In het gemeentelijk woningbouwprogramma is tot 2015 rekening gehouden met de bouw van
600 tot 750 betaalbare huurwoningen en 350 tot 450 betaalbare koopwoningen (excl. de
woningen die in de Legmeerpolder waren gepland) (gemeente Amstelveen, 2004).
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