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Hoe staat de woningmarkt er vandaag de dag voor in Brabant? Zijn er wel 

genoeg plannen om in de grote behoefte aan woonruimte te kunnen 

voorzien? Waar worden de woningen de komende jaren gebouwd? En sluit 

het planaanbod wel voldoende aan op de vraag? 

 
In deze rapportage worden tien van dergelijke vragen beantwoord, waarmee een 

beeld wordt geschetst van de stand van ‘bouwen en wonen’ in Brabant anno 2018. 
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1 Wordt er inmiddels weer het nodige gebouwd in Brabant? 

Jazeker. De laatste jaren is het aantal woningen dat in aanbouw is genomen gestaag toegenomen. We 

zien een stevig herstel van de bouwproductie. Het aantal in aanbouw genomen woningeni bereikte in de 

tweede helft van 2013 de laagste kwartaalniveaus sinds het begin van de kredietcrisis. Er is nu een 

duidelijk stijgende lijn zien (F1) die zich ook in de eerste helft van 2018 heeft doorgezet. In het tweede 

kwartaal van dit jaar is gestart met de bouw van 3,3 duizend woningen, het hoogste niveau in jaren. 

 
Het herstel van de woningmarkt betekent ook een toenemende groei van de woningvoorraad (F2). Die 
groei kende haar dieptepunt in 2015 (+6,7 duizend). Sindsdien liggen de groeicijfers weer beduidend 
hoger. Vorig jaar nam de Brabantse woningvoorraad toe met maar liefst 11,8 duizend woningen. En ook 
2018 en 2019 lijken prima ‘bouwjaren’ te worden, met een verwachte voorraadtoename van tussen de 11 
en 12 duizend woningen. 

 

Tussen 2017 en 2020 groeit de woningvoorraad naar verwachting jaarlijks met zo’n 11,5 duizend. Dat is 

nagenoeg gelijk aan de provinciale behoefteramingenii van iets meer dan 12 duizend woningen per jaar 

(F2). 
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2 Trekt de woningbouw overal aan in onze provincie? 

Ja. Zoals ook blijkt uit de provinciale ‘Monitor bevolking en wonen’ iii trekt alom in Brabant de woningmarkt 

aan, al zijn er wel regionale en gemeentelijke verschillen. In vrijwel alle regio’s komt de groei van de 

woningvoorraad uit rond de behoefteramingen (T1). Alleen de regio West-Brabant blijft nog wat achter (zie 

bijlage 1 voor de gehanteerde gebiedsindeling). 

 

 

Voor Brabant als geheel staat de ‘bouwindicator 2020 - korte termijn’ inmiddels op 96 (T1). Dit betekent 

dat in de periode 2017 tot 2020 verwacht wordt, dat 96% van de vooruit berekende, benodigde groei 

van de woningvoorraad wordt gerealiseerd. 

In de stedelijke concentratiegebieden ligt dat percentage op 98%, tegen 90% in de landelijke gebieden. In 

het stedelijk gebied trekt de woningbouw dus sterker aan. In de (grotere) steden speelt hierbij naast 

nieuwbouw ook het herbestemmen van leegstaand kantoor-, winkel- en ander vastgoed naar woonruimte 

een rol. 

 

T1  Bouwindicatoren 2020 - korte en lange termijn 1)

de in de tabel opgenomen gegevens zijn afgerond op 50-tallen, hierdoor kunnen er in de tabel geringe afwijkingen voorkomen  

in % in %

bouwindicator bouwindicator

verwacht prognose 2020 - korte termijn verwacht prognose 2020 - lange termijn

NOORD-BRABANT 34.700 36.300 96 136.300 171.950 79

STEDELIJK CONCENTRATIEGEBIED 26.550 27.150 98 100.200 125.150 80

LANDELIJKE GEBIED 8.200 9.150 90 36.150 46.800 77

WEST-BRABANT 7.150 9.200 78 32.300 43.050 75

MIDDEN-BRABANT 6.150 5.950 103 24.300 28.850 84

NOORDOOST-BRABANT 10.250 9.650 106 36.450 48.100 76

ZUIDOOST-BRABANT 11.200 11.500 98 43.250 51.950 83

>> REGIO WEST-BRABANT

subregio West 2.150 2.800 77 9.550 14.850 64

subregio Breda e.o. 4.150 5.650 73 19.900 24.150 82

subregio Land van Heusden en Altena 850 750 117 2.850 4.050 71

>> REGIO MIDDEN-BRABANT

subregio Midden-Brabant 6.150 5.950 103 24.300 28.850 84

>> REGIO - NOORDOOST-BRABANT

subregio 's-Hertogenbosch e.o. 6.750 6.200 109 23.850 30.750 78

subregio Uden-Veghel e.o. 2.350 2.350 100 8.650 11.300 77

subregio Land van Cuijk 1.150 1.100 104 4.000 6.050 66

>> REGIO - ZUIDOOST-BRABANT

subregio Eindhoven-Helmond 8.300 8.350 99 29.500 35.650 84

subregio A2-gemeenten 650 650 104 4.250 4.650 84

subregio de Kempen 850 950 93 6.650 6.050 88

subregio de Peel 1.400 1.550 88 2.900 10.250 79

De Provincie Noord-Brabant hanteert een indeling in een viertal regio's ('RRO-gebieden'; RRO staat voor 'regionaal ruimtelijk overleg'.

Binnen deze 'RRO-gebieden' kunnen m.b.t. 'het wonen' subregio's worden onderscheiden. Daarnaast is er - gebaseerd op de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening - een

onderscheid gemaakt tussen gemeenten (met de hoofdkern) in het stedelijk concentratiegebied en gemeenten (met de hoofdkern) in het landelijk gebied.

Zie voor de in deze notitie gehanteerde regio-indeling Bijlage 1

1) Zie F3a en F3b voor een toelichting op de 'bouwindicator 2020 - korte termijn' en de 'bouwindicator 2020 - lange termijn'.

groei woningvoorraad groei woningvoorraad

2017 t/m 2019 2005 t/m 2019
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Over een langere periode beschouwd zijn de regionale verschillen minder groot (T1). Voor Brabant als 

geheel staat de ‘bouwindicator 2020 – lange termijn’ op 79. Een groei met iets meer dan 136 duizend 

woningen, oftewel 79% van de geprognotiseerde 172 duizend woningen in 15 jaar (2005 tot 2020). De 

regiospecifieke indicatoren wijken maar in geringe mate af van deze Brabant-brede lijn. 

 

Bouwtempo moet op tal van plaatsen verder omhoog  

De mate waarin de woningbouw aantrekt verschilt vooral sterk per gemeente (F3a en F3b). Hoewel vrijwel 

overal weer meer gebouwd wordt, haalt bijna 60% van de gemeenten de geprognotiseerde 

woningbouwaantallen in de periode 2017 t/m 2019 (nog) niet (F3a). 

 

De oorzaken van een te laag bouwtempo verschillen per gemeente en per locatie. 

Het gebrek aan personele capaciteit bij ontwikkelaars, bouwers en gemeenten na jaren van saneren is een 

veel gehoord geluid. Evenals de lange procedures, (te) hoge grondprijzen en de vaak complexe 

vraagstukken rond de (financiële) haalbaarheid van binnenstedelijke (her)ontwikkelingstrajecten. De 

gevolgen van de aanpassingen in het corporatiebestel voor de investeringsmogelijkheden van 

woningbouwcorporaties spelen regionaal of lokaal eveneens een rol. Ten slotte sluiten vraag en aanbod in 

woningbouwplannen nog niet altijd voldoende op elkaar aan. 

 

Kortom, er is Brabant-breed sprake van herstel, maar het bouwtempo moet op tal van plaatsen verder 

omhoog. Versnelling van de woningbouw is een belangrijke doelstelling van de Brabantse Agenda 

Woneniv. 
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3 Hoe doet Noord-Brabant het ten opzichte van andere 
provincies? 

 

Vergeleken met de andere provincies is Brabant koploper wat betreft de groei van de woningvoorraad 

(F4). CBS-gegevens laten zien dat de woningvoorraad in onze provincie gegroeid is met 7,1%, gemeten 

vanaf begin 2012 tot en met september 2018v. Daarna volgen Flevoland (6,7%), Gelderland (6,6%), 

Utrecht (6,4%) en Noord-Holland (6%). In alle andere provincies liggen de groeicijfers onder het landelijk 

gemiddelde (5,5%).   
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4 Zijn er genoeg plannen om de woningbouwproductie op peil te 
houden? 

 

Ja hoor. Afgaande op het planaanbod anno 2018 zijn er plannen voor de bouw van in totaal zo’n 128 

duizend woningen (F5). Daarmee kan worden voorzien in de Brabantse woningbehoefte tot iets voorbij 

2030. Plannen genoeg dus. 

 

 

 

Schrappen en faseren 

Mede door de financieel-economische crisis is het omvangrijke gemeentelijke planaanbod voor 

woningbouw de laatste jaren sterk verminderd. Het planaanbod bereikte in 2008 haar hoogtepunt met een 

omvang van 217 duizend woningen. Daarna is de plancapaciteit van jaar op jaar teruggebracht naar een 

meer realistisch niveau van zo’n 122 duizend woningen in 2017, een afname van 44%. Vooral vanaf 

2010 is veel planaanbod geschrapt en ge(her)faseerd. Dit ‘schrappen en faseren’ gebeurde voornamelijk 

in de zachte plancapaciteit (F5a). In de omvang en fasering van harde plannen zit logischerwijs veel 

minder beweging (F5b). 
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Door de druk op de woningmarkt, het groeiend aantal bouwinitiatieven en de gestaag oplopende 

woningbouwaantallen is in het afgelopen jaar voor het eerst in bijna tien jaar tijd het planaanbod weer 

licht toegenomen tot iets meer dan 128 duizend aan het begin 2018 (F6a). Dat is een groei van 5% ten 

opzichte van 2017.  
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Deze toename komt volledig voor rekening van het zachte planaanbod (F6a), vooral in stedelijke 

gebieden (F6b) en vooral op binnenstedelijke locaties. Locaties die in beeld komen voor woningbouw 

doordat het accent de laatste tijd steeds meer gericht is op ‘inbreiden, herstructureren en transformeren’. 

Uiteraard behoren dergelijke nieuwe locaties vandaag de dag nog tot het zachte planaanbod, maar 

bieden ze volop potenties voor woningbouw op termijn. 
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Het leeuwendeel van het planaanbod voor de bouw van 128 duizend woningen wordt naar verwachting 

gerealiseerd in de komende tienjaarsperiode. Voor Brabant als geheel staat de ‘indicator totale 
plancapaciteit’ voor die periode op 101% (T2). Dit betekent dat kwantitatief gezien met het planaanbod 

van ruim 110 duizend op te leveren woningen in de periode 2018 t/m 2027 kan worden voorzien in de 

woningbouw die volgens de provinciale vooruitberekeningen nodig is (109 duizend).  

 

Wel lijkt het totale planaanbod in Brabant voor de eerste vijf jaren (2018 t/m 2022) met een score van 

126% wat aan de hoge kant (T2). De kans bestaat dat een deel van deze plancapaciteit, en dan vooral 

de zachtere plannen, doorschuift in de tijd. 

 

Handen en heipalen 

Overigens ligt de bevolkingsgroei vandaag de dag wel iets hoger dan geprognosticeerd. Dit hangt vooral 

samen met hoger dan geraamde binnen- en buitenlandse migratiesaldivi.  

In lijn hiermee moet ook het bouwtempo de eerstkomende jaren verder omhoog. Er zijn hiervoor genoeg 

plannen, zeker voor de korte termijn. De strategie zal vooral gericht moeten zijn op het benutten van het 

bestaande planaanbod voor woningbouw in plaats van nieuwe (uitbreidings)plannen te ontwikkelen. Zo 

versnelt op korte termijn de woningbouw en blijft de benodigde flexibiliteit voor de langere termijn 

behouden.  

De rem op (verdere) verhoging van het bouwtempo is niet een tekort aan plannen, maar lijkt vooral te 

maken te hebben met een gebrek aan mensen – in de bouw, bij ontwikkelaars en bij gemeenten – en soms 

ook een tekort aan bouwmaterialen. 
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5 Is het planaanbod voldoende flexibel gelet op de dynamiek op 
de woningmarkt? 

Voor de mate van flexibiliteit is vooral een realistische en een niet al te grote omvang van het harde 

planaanbod een belangrijke indicatie, al kan van de zachte capaciteit soms ook al het nodige vastliggen in 

anterieure afspraken en contracten. 

Anno 2018 staat de ‘indicator harde plancapaciteit’ voor de komende tien jaar op 59 (T2). Oftewel, van 

de benodigde 109 duizend woningen zijn er een kleine 65 duizend (59%) opgenomen in harde plannen. 

 

In de Brabantse Agenda Wonen zijn realisme en flexibiliteit in de regionale woningbouwplanning en -

programmering belangrijke onderwerpen. Het zijn voorwaarden om ook in de (nabije) toekomst in te 

kunnen spelen op de dynamiek op de woningmarkt, veranderende woonwensen en nieuwe, onvoorziene 

ruimtelijke ontwikkelingen. 

Voor Brabant als geheel lijkt het planaanbod op deze aspecten op orde. Het beeld van realisme en 

flexibiliteit verschilt echter sterk per (sub)regio (T2) en vooral ook per gemeente (F7). 

 

Voor de voortgang van de woningbouw is het essentieel dat gemeenten op de korte termijn voldoende 

harde plannen hebben, op geschikte plekken en aansluitend op de actuele vraag. Voor de middellange en 

langere termijn is het juist van belang niet te veel van het toekomstige woningbouwprogramma vast te 

leggen in harde plancapaciteit, vooral niet als het gaat om nieuwe uitbreidingslocaties. De ervaring leert 

dat zich steeds weer nieuwe, vaak onvoorziene inbreidingsmogelijkheden, binnenstedelijke 

herstructurerings- en transformatieopgaven en leegstandsvraagstukken aandienen. 

 

Flexibel meebewegen 

Met een flexibel planaanbod voor woningbouw is meebewegen met ontwikkelingen aan de vraagzijde 

gemakkelijker. Onzekerheden rond demografische, economische en woningbehoefteontwikkelingen vragen 

om een adaptieve strategie en een realistisch, vraaggericht en flexibel planaanbod. 
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6 Hoe zit het met de verhouding tussen inbreiden en uitbreiden? 

 

Van het totale planaanbod voor woningbouw in Brabant heeft 64% betrekking op een binnenstedelijke 

locatie (F8). Tot en met 2022 is liefst 70% van de plancapaciteit voorzien op een inbreidingslocatie. Tussen 

2010 en 2018 is van de feitelijke nieuwbouw eveneens zo’n 70% op inbreidingslocaties gerealiseerd. 

 
Op korte termijn ligt het aandeel ‘inbreiden’ in het planaanbod beduidend hoger dan op de langere 
termijn (F8). Dat komt omdat veel van de toekomstige inbreidings-, herstructurerings- en transformatielocaties 
nu nog niet bekend zijn en zich moeilijk laten plannen. Maar nieuwe binnenstedelijke mogelijkheden doen 
zich ook in de nabije toekomst voor; het zijn structurele opgaven. Juist ook om adequaat op deze kansen in 
te kunnen spelen is ruimte en flexibiliteit in planning en programmering nodig. 

 

Vergeleken met de capaciteit op uitbreidingslocaties zijn inbreidingsplannen doorgaans wel iets minder 

‘hard’ (F9a), bestaat het planaanbod op inbreidingslocaties verhoudingsgewijs vaker uit huurwoningen 

(F9b) en ligt het percentage appartementen beduidend hoger (F9c). 
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7 Klopt het dat het planaanbod op binnenstedelijke locaties de 
laatste jaren is toegenomen? 

Ja, dat klopt. De laatste jaren zien we in Brabant een duidelijke toename van de capaciteit op 

binnenstedelijke locaties (F10). Tot 2014 nam het percentage woningen op inbreidingslocaties af, tot iets 

meer dan 54% van het totale planaanbod voor woningbouw. Daarna zit dat percentage weer behoorlijk in 

de lift. Inmiddels is 64% van het planaanbod voorzien op een inbreidingslocatie in steden en dorpen. 

 

 

De toename van het totale planaanbod van 122 duizend woningen in 2017 naar 128 duizend in 2018 

(+6 duizend) (F5) komt volledig voor rekening van capaciteit op inbreidingslocaties. Per saldo is het 

binnenstedelijk planaanbod in 2017 met 9 duizend woningen (netto) toegenomen. 

Omdat er vorig jaar ook 9 duizend woningen op binnenstedelijke locaties zijn gerealiseerd, ligt de (bruto) 

toevoeging van nieuwe inbreidingscapaciteit beduidend hoger (ca. +18 duizend). 

 

Het grotere planaanbod op inbreidingslocaties hangt samen met de sterk toegenomen aandacht voor 

(integrale) gebieds- en transformatieopgaven binnen onze steden en dorpen. Hierbij wordt vooral ook 

gekeken naar de mogelijkheden, die de nog altijd grote behoefte aan nieuwe woonruimte biedt voor het 

versterken van de ruimtelijke kwaliteit op binnenstedelijke locaties. 

Deze (beleids)lijnen vormen ook een stevig fundament van onze Brabantse Agenda Wonen4. Hierin is het 

‘accent op duurzame verstedelijking’ een van de vier actielijnen. Bovendien is als een van de zes 

richtinggevende principes opgenomen: “het woningbouwprogramma optimaal in te zetten op (toekomstige) 

binnenstedelijke locaties – inbreiden, herstructureren, transformeren – en op het herbestemmen van 

leegstaand en leegkomend kantoor-, winkel- en ander vastgoed, met als uitgangspunt dat zorgvuldig 

ruimtegebruik voor zuinig ruimtegebruik gaat”. 
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Ruim baan voor goede binnenstedelijke plannen 

Omdat veel andere vastgoedmarkten per saldo nauwelijks groeien of zelfs krimpen, wordt bij 

binnenstedelijke ontwikkelingen vaak gekeken naar ‘wonen’ als nieuwe bestemming. Binnen een duurzaam 

verstedelijkingsbeleid is het dan ook van belang het woningbouwprogramma stevig te verbinden met de 

(her)invulling van binnenstedelijke locaties en het herbestemmen van leegstaand vastgoed. Nu kan het nog 

want in de komende 10-15 jaar ligt er nog een flinke opgave om ruim 120 duizend woningen aan de 

voorraad toe te voegen. Dat is liefst driekwart van de opgave tot 2050! 

 

Daarom geven we ruim baan voor ‘goede plannen’ binnen het bestaand stedelijk gebied van steden en 

dorpen. Dat is ook een belangrijk richtinggevend principe in de Brabantse Agenda Wonen: “ruim baan 

voor woningbouw op geschikte inbreidings-, herstructurerings- en transformatielocaties en in leegstaand 

vastgoed, die aansluit op een actuele vraag en snel in aanbouw wordt genomen”. Om ook langs deze lijn 

bij te dragen aan versnelling van de woningbouwproductie. 

 

Inventariseren van transformatiepotenties 

Urgentie en opgaven zijn groot. Daarom is vanuit de Brabantse Agenda Wonen gestart met het 

inventariseren van transformatiepotenties in onze steden en dorpen. Doel is om gezamenlijk en op 

systematische wijze de (toekomstige) mogelijkheden voor woningbouw op binnenstedelijke locaties in beeld 

te krijgen en actueel te houden. Want ook de komende tijd blijven zich nieuwe locaties en opgaven 

aandienen. 

Een beeld dat ook helpt om ruimtelijke keuzes op de woningmarkt beter af te wegen en te onderbouwen en 

in (sub)regionaal verband afspraken te maken over de betekenis hiervan op de regionale en gemeentelijke 

woningbouwplanning en -programmering. 
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8 Hoe zijn de grote verschillen tussen gemeenten te verklaren? 

 

De mogelijkheden voor woningbouw op binnenstedelijke locaties verschillen per regio (T3) en vooral per 

gemeente (F11). 

 

Hierbij spelen de historische opbouw en de ruimtelijke en economische structuur van een stad of dorp een 

belangrijke rol. Van belang is ook het ruimtelijk beleid dat gevoerd is in het (recente) verleden; zijn er in de 

loop der jaren al veel inbreidingslocaties ingevuld of heeft het accent juist meer op uitbreiden gelegen. De 

mate waarin gemeenten een actief grondbeleid voeren, speelt eveneens mee. Maar ook meer toevallige 

omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het vertrek van bedrijven, het sluiten van een klooster of kerk, het 

vrijkomen van maatschappelijk vastgoed of de herstructurering van een (buurt)winkelcentrum zijn van 

invloed op de mogelijkheden voor woningbouw binnen het bestaand stedelijk gebied.  

 

 

 

T3  Het planaanbod op inbreidings- en uitbreidingslocaties, 2018
 (uitgedrukt in aantallen woningen)

de in de tabel opgenomen gegevens zijn afgerond op 50-tallen, hierdoor kunnen er in de tabel geringe afwijkingen voorkomen  

inbreiden uitbreiden totaal inbreiden uitbreiden totaal

NOORD-BRABANT 81.600 46.450 128.050 63,7% 36,3% 100,0%

STEDELIJK CONCENTRATIEGEBIED 64.850 35.550 100.400 64,6% 35,4% 100,0%

LANDELIJKE GEBIED 16.750 10.900 27.650 60,6% 39,4% 100,0%

WEST-BRABANT 18.750 7.400 26.150 71,6% 28,4% 100,0%

MIDDEN-BRABANT 13.550 8.050 21.600 62,8% 37,2% 100,0%

NOORDOOST-BRABANT 19.750 15.700 35.500 55,7% 44,3% 100,0%

ZUID-OOST-BRABANT 29.550 15.250 44.800 65,9% 34,1% 100,0%

>> REGIO WEST-BRABANT

subregio West 6.400 2.950 9.350 68,3% 31,7% 100,0%

subregio Breda e.o. 10.850 3.900 14.750 73,6% 26,4% 100,0%

subregio Land van Heusden en Altena 1.500 550 2.050 72,9% 27,1% 100,0%

>> REGIO MIDDEN-BRABANT

subregio Midden-Brabant 13.550 8.050 21.600 62,8% 37,2% 100,0%

>> REGIO NOORDOOST-BRABANT

subregio 's-Hertogenbosch e.o. 13.450 10.250 23.700 56,8% 43,2% 100,0%

subregio Uden-Veghel e.o. 3.750 4.150 7.900 47,4% 52,6% 100,0%

subregio Land van Cuijk 2.600 1.350 3.900 66,0% 34,0% 100,0%

>> REGIO ZUIDOOST-BRABANT

subregio stedelijk gebied Eindhoven 24.250 11.300 35.550 68,3% 31,7% 100,0%

subregio A2-gemeenten 1.150 900 2.000 55,9% 44,1% 100,0%

subregio de Kempen 1.600 1.100 2.700 58,8% 41,2% 100,0%

subregio de Peel 2.550 2.000 4.550 56,5% 43,5% 100,0%

Bron: opgaven gemeenten in de matrix 'Overzicht woningbouwcapaciteit per gemeente', stand per 1 jan. 2018;

bewerking Provincie Noord-Brabant

(absoluut) (procentueel)

plancapaciteit plancapaciteit
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9 Wat is de samenstelling van de nieuwbouwplannen in Brabant? 

 

De samenstelling van het planaanbod voor woningbouw naar eigendomsvorm en woningtype is 

weergegeven in F12a t/m F12c.  

 

‘Van koop naar huur’  

Hieruit blijkt dat het accent binnen de plancapaciteiten de laatste jaren meer is komen te liggen op de 

huursector. Lag het percentage huurwoningen in 2012 nog op iets meer dan 30%, inmiddels is 41% van 

het planaanbod een huurwoning, vergelijkbaar met de feitelijke verdeling in de woningvoorraad. Het 

percentage koopwoningen is teruggelopen van 70% in 2012 naar iets minder dan 60% vandaag de dag. 

Binnen de recent opgeleverde nieuwbouw maakt de huur zelfs een nog groter deel uit van de 

woningbouwproductie (44% in de periode 2015 t/m 2016). 
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Overigens zien we dat deze accentverschuiving ‘van koop naar huur’ zich vooral voordoet in het 

planaanbod van stedelijke gebieden (F12b en F12c). Afgaande op de feitelijke nieuwbouw van de laatste 

jaren lijkt deze behoefte er evenwel ook in de landelijke gebieden te zijn, al spelen de na-ijleffecten van de 

kredietcrisis ook nog een rol bij de verdeling koop-huur in de opgeleverde woningbouw. 

 

De accentverschuiving ‘van koop naar huur’ sluit aan op de veranderende vraag van de woonconsument. 

Demografische ontwikkelingen (vergrijzing, sterke groei van het aantal eenpersoonshuishoudens), sociaal-

maatschappelijke trends en flexibilisering van de arbeidsmarkt dragen bij aan die verandering. 

 

Opvallend is ook dat de afgelopen jaren het percentage koopappartementen in het planaanbod sterk is 

teruggelopen, van bijna 30% (het hoogste punt in 2007) naar zo’n 15 á 16% de laatste jaren. Ondanks 

deze afname is er – afgezet tegen de samenstelling van de bestaande woningvoorraad en de opgeleverde 

nieuwbouw – nog altijd sprake van een duidelijke accentverschuiving richting de bouw van appartementen. 

Van het totale planaanbod in 2018 is 43% een appartement, tegenover 24% in de bestaande voorraad. 

Van de nieuwbouw in 2015 en 2016 is 33% een appartement. 

 

De markt voor appartementen neemt naar verwachting de komende jaren (langzaamaan) verder toe. 

Afgezet tegen de woonwensen (zie beantwoording van vraag 10) lijken de percentages wel wat aan de 

hoge kant te liggen. 

 

Flinke toename plannen voor ‘vrije-sector-huur’ 

In de prijsverdeling binnen het planaanbod valt vooral op dat het aandeel ‘vrije-sector-huur’ recentelijk flink 

is toegenomen, van amper 4% rond 2010 naar liefst 14% in 2018 (F13a). 

Huur in de vrije sector zien we vooral terug in het planaanbod in de (groot)stedelijke gebieden (ruim 17% 

in 2018; F13b). Recentelijk neemt dit segment ook in de landelijke gebieden iets toe (F13c). 

Het is hierbij de uitdaging een substantieel deel van deze ‘vrije-sector-huur’ de komende tijd ook 

daadwerkelijk te realiseren in het huursegment direct boven de liberalisatiegrens (> €711,-), zo tussen de 

€700,- en €1.000,- per maand. 

 

Wat de koop betreft zien we het accent de laatste tijd weer wat verschuiven richting het middeldure en 

dure segment. Het aandeel ‘goedkope koop’ is juist weer wat teruggelopen (F13a).  
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10 Sluiten de woningbouwplannen wel aan op de woonwensen? 

 

‘Geen kwantiteit zonder kwaliteit’ 

Voor de voortgang en continuïteit in de woningbouwproductie is het van belang dat het aanbod van 

nieuwe woningen en woonmilieus voldoende aansluit op de vraag van huishoudens.  

 

 

Op het schaalniveau van Brabant als geheel sluit de verdeling koop/huur (60%/40%) in het planaanbod 

voor woningbouw vrijwel naadloos aan op de (indicatieve) ontwikkeling van de woonwensenvii in de 

komende jaren (F14a). Wel is in de stedelijke gebieden de vraag naar koopwoningen wat groter dan in 

het planaanbod is opgenomen (F14b). In de landelijke gebieden is juist het omgekeerde zichtbaar, hier is 

minder vraag naar koopwoningen vergeleken met het planaanbod in 2018 (F14c). Door de vergrijzing en 

groei van het aantal kleinere huishoudens gaat in het landelijk gebied de voorkeur verhoudingsgewijs vaker 

uit naar een (grondgebonden) huurwoning. 
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Woonwensen worden vaak aangepast 

Overigens zijn door ‘concurrentie’ op de woningmarkt en ‘substitutie’ van de woonwensen de (uiteindelijke) 

verschillen tussen vraag en aanbod in de (verhuis)praktijk van alledag minder groot. Huishoudens die in het 

woningbehoefteonderzoek bijvoorbeeld hun voorkeur hebben uitgesproken voor een koopwoning in het 

stedelijk gebied, kunnen hun woonwens bijstellen (substitutie) als blijkt dat ze door de toenemende druk op 

de ‘stedelijke woningmarkt’ niet op redelijke termijn en voor de juiste prijs (te veel concurrentie) een woning 

kunnen kopen. Uitwijken naar een koopwoning in het landelijk gebied of langer blijven huren is dan een 

alternatief. En andersom kunnen huishoudens die een huurwoning wensen in het landelijk gebied hun blik 

op de regionale woningmarkt verruimen en uitwijken naar een meer stedelijk woonmilieu. Ook kunnen zij in 

hun bestaande koopwoning blijven wonen of een overstap maken naar een andere koopwoning. 

 

De parameters die de woonwensen weerspiegelen hebben een sterk indicatief karakter. 

Woningbehoefteonderzoeken geven dan ook veel meer de richting aan, waar de woonvoorkeuren de 

komende tijd naar uitgaan. De woonwens is zeker geen statisch begrip. Hij wordt voortdurend bijgesteld, 

bijvoorbeeld doordat persoonlijke of marktomstandigheden veranderen. Bovendien bestaan vaak de 

nodige verschillen tussen de woning waarnaar de eerste voorkeur uitgaat en de feitelijk realiseerbare 

woonwens. 

 

Veel appartementen 

Opvallend is ook dat het percentage appartementen (43%) in het planaanbod (beduidend) hoger ligt dan 

op grond van de gemeten woonwensen (34%) voor de eerstkomende jaren nodig zou zijn (F14a). Dat 

neemt niet weg dat er, vergeleken ook met de samenstelling van de bestaande woningvoorraad, de 

komende tijd een groter accent ligt op de bouw van appartementen. 

 

De ‘mismatch’ tussen vraag naar en aanbod van appartementen doet zich vooral voor in het stedelijk 

gebied en dan met name in de huursector (F14b). Voor Brabant als geheel en vooral in het landelijk 

gebied (F14c) zien we daarnaast dat vergeleken met de plancapaciteit, de vraag zich verhoudingsgewijs 

meer richt op een grondgebonden huurwoning dan een huurappartement. 

Ook hier geldt echter, dat huishoudens die als eerste keuze hebben aangegeven een grondgebonden 

huurwoning te wensen, ook vaak genoegen (moeten) nemen met een appartement. Zeker in de huursector, 

waar men doorgaans veel minder aan een woning gebonden is dan in de koopsector, doet substitutie van 

de woonwens zich vaak voor. 
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Deze substitutie lijkt zich te weerspiegelen in de nieuwbouwcijfers. Zo is bijvoorbeeld het percentage 

opgeleverde huurappartementen in het stedelijk gebied nagenoeg hetzelfde als in het planaanbod, een 

beeld dat niet overeen lijkt te komen met de woonwensen. (F14b). 

In het landelijk gebied lijkt de feitelijk opgeleverde nieuwbouw wel meer aan te sluiten op de woonwensen 

en is substitutie zo op het oog minder aan de orde. Van het beschikbare planaanbod dat steeds voor de 

eerstkomende jaren beschikbaar is, zijn relatief juist veel huurwoningen gerealiseerd (F14c). En dat past bij 

de vraag. Zo verschuift dus ook in het landelijk gebied het accent meer richting de huursector, ondanks dat 

de samenstelling van het planaanbod voor woningbouw de laatste vijf jaren een vrij stabiel beeld laat zien 

(F12c). Soms speelt hierbij ook een rol, dat woningen die oorspronkelijk als koopwoningen zijn ‘ingeboekt’, 

bij oplevering (voorlopig) als huurwoningen op de markt komen. 

 

Gelet op de (veranderende) woonwensen zal hoe dan ook op tal van plaatsen de kwalitatieve 

samenstelling van het planaanbod nog (verder) tegen het licht moeten worden gehouden. 
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‘Dure koop’ en ‘vrije-sector-huur’: meer aanbod dan vraag? 

Bij de prijsverdeling valt op dat het aanbod ‘dure koop’ (28% van de plancapaciteit in Brabant (F15a)) 

hoger ligt dan de vraag (23% volgens het woonwensenonderzoek). Daarentegen liggen de percentages 

van goedkope en middeldure koopwoningen iets onder de vanuit de vraag gewenste niveaus. 

Deze lijn zien we zowel in de stedelijke concentratiegebieden (F15b) als in de landelijke gebieden, al 

bepaalt de verhoudingsgewijs grote vraag naar (grondgebonden) sociale huurwoningen (F15c) in het 

landelijk gebied daar voor een belangrijk deel het beeld. 

 

Wat de ‘vrije-sector-huur’ betreft ligt het planaanbod voor de komende jaren in Brabant (14%) iets hoger 

vergeleken met de woonwensen (10%). Vooral in het stedelijk gebied is er de laatste jaren veel aanbod in 

dit huursegment bijgekomen en is het aandeel huurwoningen in de vrije sector opgelopen tot 17% van de 

plancapaciteit, terwijl de vraag in de komende jaren op iets meer dan 10% ligt (F15b). In het landelijk 

gebied daarentegen blijft het planaanbod ‘vrije-sector-huur’ nog achter bij de vraag (F15c). 
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En juist ook voor dit segment van de woningmarkt geldt, dat het sterk onder invloed staat van huishoudens 

die hun woonwensen (moeten) aanpassen. Veel huishoudens die aangegeven hebben een sociale 

huurwoning te wensen, komen hier wellicht niet voor in aanmerking en ‘schuiven door’ naar de middenhuur 

in de vrije sector. Dat geldt soms ook voor huishoudens die een voorkeur hebben voor een (goedkopere) 

koopwoning, maar door de gewijzigde regels of de oplopende koopprijzen de financiering niet rond 

krijgen en (voorlopig) in de ‘vrije-sector-huur’ hun alternatief zoeken. 
 

 

 
  



 

Woningbouw, planaanbod en woonwensen 36 

 

Fijnmazig palet aan woonwensen 

Woonwensenonderzoeken, waar we in onze provinciale analyses eveneens gebruik van maken, hanteren 

doorgaans vrij grove indelingen wat betreft woonmilieu- en woningtypen. Uiteraard bestrijkt in werkelijkheid 

de woonwens een fijnmaziger palet. 

Zo zijn in deze rapportage op hoofdlijnen enkele contouren geschetst van de ontwikkeling van de 

woonwensen in de komende jaren. Ook is nagegaan in hoeverre hier het planaanbod (al) op inspeelt. 

Binnen de onderscheiden woonmilieu- en woningtypen, maar bijvoorbeeld ook tussen regio’s en gemeenten 

is het feitelijke beeld van vraag en aanbod echter (veel) meer gedifferentieerd. 

 

In lijn met de demografische, sociaal-maatschappelijke en financieel-economische trends en ontwikkelingen 

is het dan ook van belang om, zoals aangegeven in de Brabantse Agenda Wonen te zorgen voor: “een 

gevarieerd en flexibel planaanbod, met (blijvende) aandacht voor de betaalbaarheid en financierbaarheid 

van het wonen, een gezonde mix van huur en koop, in verschillende prijssegmenten en met (volop) ruimte 

voor nieuwe, ook tijdelijke woonvormen”. 

Van belang hierbij is ook “dat er een goed beeld bestaat, welke strategische toevoegingen en 

vervangingen (sloop en vervolgens nieuwbouw) nog nodig zijn, gelet ook op de samenstelling van de 

bestaande woningvoorraad (‘verrijk het bestaande’)”. 
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Bijlage 1 

 

 

 

REGIO-INDELING

gemeenten

1) REGIO WEST-BRABANT totaal 18

>> subregio West 7

- stedelijk concentratiegebied SCG 2 Bergen op Zoom, Roosendaal

- landelijk gebied LG 5 Halderberge, Moerdijk, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht

>> subregio Breda e.o. 8

- stedelijk concentratiegebied SCG 3 Breda, Etten-Leur, Oosterhout

- landelijk gebied LG 5 Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Drimmelen. Geertruidenberg, Zundert

>> subregio Land van Heusden en Altena 3

- landelijk gebied LG 3 Aalburg, Werkendam, Woudrichem

2) REGIO MIDDEN-BRABANT totaal 8

>> subregio Midden-Brabant 8

- stedelijk concentratiegebied SCG 6 Dongen, Gilze c.a., Goirle, Loon op Zand, Tilburg, Waalwijk

- landelijk gebied LG 2 Hilvarenbeek, Oisterwijk

3) REGIO NOORDOOST-BRABANT totaal 17

>> subregio 's-Hertogenbosch e.o. 8

- stedelijk concentratiegebied SCG 5 Bernheze, 's-Hertogenbosch, Heusden, Oss, Vught

- landelijk gebied LG 3 Boxtel, Haaren, Sint-Michielsgestel

>> subregio Uden-Veghel e.o. 4

- stedelijk concentratiegebied SCG 2 Meierijstad, Uden

- landelijk gebied LG 2 Boekel, Landerd

>> subregio Land van Cuijk 5

- landelijk gebied LG 5 Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill c.a., Sint-Anthonis

4) REGIO ZUIDOOST-BRABANT totaal 21

>> subregio stedelijk gebied Eindhoven 9

- stedelijk concentratiegebied SCG 8 Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen c.a., Son c.a., Veldhoven, Waalre

- landelijk gebied LG 1 Oirschot

>> subregio A2-gemeenten 3

- stedelijk concentratiegebied SCG 1 Valkenswaard

- landelijk gebied LG 2 Cranendonck, Heeze-Leende

>> subregio de Kempen 4

- landelijk gebied LG 4 Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-de Mierden

>> subregio de Peel 5

- landelijk gebied LG 5 Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Someren

NOORD-BRABANT totaal 64 totaal

SCG 27 gemeenten (met de hoofdkern) in het stedelijk concentratiegebied

LG 37 gemeenten (met de hoofdkern) in het landelijk gebied
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i Om de effecten van de financieel-economische crisis op de woningbouwproductie in Noord-Brabant goed te meten en 
in de tijd te volgen, is de provincie in 2009 gestart met een inventarisatie van het aantal feitelijk in aanbouw genomen 
woningen. Aan alle Brabantse gemeenten is gevraagd deze gegevens (vanaf januari 2008) aan te leveren. Inmiddels 
leveren vrijwel alle gemeenten (per kwartaal) deze gegevens aan, wat een representatieve indicatie geeft van de 
woningbouwontwikkelingen in de eerstkomende jaren. 

 
ii De bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2017. Gedeputeerde Staten van Noord-
Brabant, mei 2017 (zie www.brabant.nl/bevolkingsprognose). 
 
iii De 'Monitor bevolking en wonen' schetst een actueel beeld van bevolkingsontwikkelingen, de voortgang van de 
woningbouw en het planaanbod in onze provincie. De monitor wordt eenmaal per kwartaal geactualiseerd en is te 
vinden op de provinciale website. 

 
iv Brabantse Agenda Wonen. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, september 2017 (zie 
www.brabant.nl/wonen). 

 
v Voor deze tijdreeks is gekozen, omdat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanaf 2012 voor de gegevens 
over de ontwikkeling van de woningvoorraad is overgegaan op de BAG, de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. 
De overgang op de BAG betekent een trendbreuk in de woningbouwstatistieken van het CBS, omdat de definitie van 
een woning in de BAG anders is dan in de CBS-tellingen van voor 2012. 
Omdat de kwaliteit van de BAG, waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn, in de beginjaren na de overgang 
zeker nog niet overal op orde was, heeft de provincie Noord-Brabant in de periode 2012 t/m 2015 ook de 
woningbouwontwikkelingen volgens de ‘oude CBS-systematiek’ verzameld. Hiertoe hebben alle Brabantse gemeenten 
(100%-score) jaarlijks de benodigde gegevens aangeleverd. Vanaf 2016 is de provincie volledig overgestapt op de 
BAG-systematiek en -gegevens.  
Om echter een consistente vergelijking met de groei in andere provincies mogelijk te maken is in F4 voor alle provincies 
gebruik gemaakt van dezelfde BAG-gegevens vanaf 2012. Hierdoor bestaan er wel (geringe) verschillen met de 
Brabantse groeicijfers van de woningvoorraad (t/m 2015), zoals die uit andere figuren en tabellen in deze publicatie 
naar voren komen. 

 
vi Met name rond de verwachte migratieontwikkelingen bestaan relatief grote onzekerheidsmarges. Het is een van de 
redenen om de provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognose regelmatig te actualiseren, om zo de (soms grote) 
effecten hiervan op de bevolkingsgroei en woningbehoefte in te kunnen schatten. 
Overigens wordt in een prognose over het algemeen getracht een meer structureel (gemiddeld) beeld te schetsen van 
de ontwikkelingen op de middellange en langere termijn, in plaats van de grilligheid van jaar op jaar in te schatten. 

 
vii Voor de analyses die de Provincie Noord-Brabant heeft uitgevoerd is gebruik gemaakt van de uitkomsten van het 
‘Woningmarktonderzoek Zuidoost-Brabant 2017’, die in mei 2018 zijn gepubliceerd* 
 
Uit de gegevens van het woningmarktonderzoek in Zuidoost-Brabant (Metropoolregio Eindhoven, MRE) is een set van 
‘woonwens-parameters’ samengesteld. Hierbij is de ‘woonwens-verdeling’ van verschillende huishoudenstypen in een 
viertal MRE-gebieden als basis gehanteerd: de steden (Eindhoven en Helmond), het overig stedelijk gebied Eindhoven, 
De Kempen en De Peel. 
Uitgegaan is van een viertal huishoudenstypen, onderverdeeld naar enkele voor de (veranderende) woonwens relevant 
geachte leeftijdscategorieën. Onderscheiden zijn eenpersoonshuishoudens en samenwonenden zonder kind(eren), met 
als leeftijdsindeling voor beide groepen: <35, 35-65 en >65 jaar, samenwonenden met kind(eren) (<35 en >35 jaar) 
en eenouderhuishoudens (totaal). 
 
De parameterset is toegepast op (de verwachte groei van) het aantal huishoudens naar type en leeftijd in de Brabantse 
gemeenten in 2018 en 2028. Hierbij zijn de gemeenten ingedeeld in grote steden, middelgrote steden, suburbane 
gemeenten en landelijke gemeenten.  
 
Wel zijn de parameterwaarden van eenpersoonshuishoudens en van samenwonenden zonder kind(eren), die de 
woonwens voor het jaar 2028 representeren, (meer) dynamisch verondersteld. Hiertoe is voor elk van de (vier) MRE-
gebieden de koop/huur-verhouding voor de woonwensen van 65+-ers herberekend. Hierbij is de aanname dat het – 
vergeleken met de 65+ers – hogere percentage eigenwoningbezit en het (in het algemeen) lagere percentage sociale 
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huur onder de 35-65 jarigen, zoals de parameterwaarden anno 2018 laten zien, op termijn ook doorwerkt in de 
leeftijdscategorieën boven de 65 jaar. Het aandeel koop en het aandeel sociale huur wordt op deze wijze als het 
ware 'gedynamiseerd' aan de hand van het 'doorschuivende 10-jaarscohort’ (men is in 2028 immers tien jaar ouder). 
 
Op deze wijze wordt Brabant-breed het ‘demografisch effect’ (leeftijdsspecifieke huishoudensontwikkelingen) op de 
gewenste groei van de woningvoorraad in beeld gebracht en wordt tevens in zekere mate rekening gehouden met een 
‘cohorteffect’; verwacht wordt bijvoorbeeld dat het hogere percentage eigenwoningbezit onder huishoudens jonger 
dan 65 de komende jaren doorwerkt in de parameterwaarden van de 65+-huishoudens.  
 
Gelet op de aard van de data – verzameld via enquêtes, met een geringe omvang van de onderzoekspopulatie op 
gemeenteniveau – zijn de onderzoeksresultaten niet goed toepasbaar op het schaalniveau van de (individuele) 
gemeente. Daarom worden de uitkomsten – hoewel ze in de basis vanuit de gemeentelijke huishoudensontwikkelingen 
zijn opgebouwd en ook per gemeente (sterk) kunnen verschillen – uitsluitend op regionaal en subregionaal 
schaalniveau gepresenteerd. 
 
* Bronnen: 
- De woonconsument in een aantrekkende woningmarkt. Conclusies uit het woningmarktonderzoek Zuidoost-Brabant 
2017. IVA - Analyse en Intelligence - gemeente Helmond, CTRL.CCA - Business Intelligence - gemeente Eindhoven, mei 
2018. 
- Woningmarktonderzoek Zuidoost-Brabant 2017, achtergrondrapportage. IVA - Analyse en Intelligence - Gemeente 
Helmond, Gooitske Marsman; CTRL.CCA - Business Intelligence - gemeente Eindhoven, Jan Vriens, 2018. 
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