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Hoe kan woningbouwopgave bijdragen aan versterken van NL en wat 
is de rol van het Rijk/Rijksbelang?
“Hoe de woningbouwopgave maatschappelijke meerwaarde levert en 
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De regionale kijk op verstedelijking
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1. MRA als proefkonijn
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2. Zelfde aantal woningen

U
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3. Zelfde verhoudingen woonmilieus
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Rijk, spreek je uit over de woningbouwopgave.

Werk op regionaal niveau en   
kijk een generatie vooruit.

Zet het Dashboard in als instrument om 
afspraken te maken tussen Rijk en regio.

Zet woningbouw in als motor voor 
maatschappelijke meerwaarde.

Stel maatschappelijk meerwaarde als 
randvoorwaarde voor  rijksbetrokkenheid.
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Stappenplan Dashboard Verstedelijking

1 2 3
Ontwikkel enkele 
verstedelijkigsmodellen

Teken ze in GIS en destilleer de scores  
voor de verschillende indicatoren 

Voer op basis van de uitkomsten een  
gezamenlijk gesprek tussen Rijk en regio







Indicatoren met bronnen



Dashboard uitslagen



Vragen zo ver?





Er is voldoende plancapaciteit in de 

MRA. Het tekort op de woningmarkt 

is niet te wijten aan een gebrek aan 

locaties. 

In de MRA staan binnenstedelijke 

plannen eerder op de planning dan 

een aantal uitleglocaties. 



Directe kosten bepalen maar ten 

dele de betaalbaarheid van een 

woning.

In het model Stedenregio en 

Knooppunten zijn de kosten hoger, 

maar de opbrengsten en marges 

ook. 



In ieder model kan worden voldaan aan de woonmilieuvraag. 

Er is voldoende plancapaciteit in zowel stedelijke als landelijke 

locaties om verschuivingen in woonmilieu- voorkeur op te vangen. 





De harde plannen worden in hectares grotendeels gerealiseerd op 

greenfields (77% ha, 41% woningen),  terwijl op brown- en greyfields meer 

woningen in hogere dichtheid worden gebouwd (23% ha, 59% woningen).  



Verlies van type groen verschilt erg per model. Hooguit 1 - 2,5%  

wordt op bestaand stedelijk groen gebouwd. 





Meekoppelvoordelen: 
• Bestaande woningen ook aansluiten op 

warmtenet (of andere hernieuwbare 
energieinfrastructuur) voor de nieuwbouw.  

• Meer mogelijkheden voor doorverhuizen 
in de wijk (tijdelijk en permanent), zodat 
woningen vrijkomen voor verduurzaming.  

• ‘Inkoopvoordeel’ bij grootschaligere 
aanpak van woningen aanpakken in één 
project.

De bouw van nieuwe woningen op 

afgelegen plekken betekent verloren 

meekoppelpotentieel voor de 

bestaande voorraad. 







In het Stedenregio model kan 69% van de 

kwetsbare huishoudens meeprofiteren van 

de voordelen van nieuwe woningbouw. 







woont in werkt in saldo
x 1 000 x 1 000 x 1 000

1. Almere 95,4 64,6 -30,8

2. Nissewaard 40 20,1 -19,9

3. Zaanstad 69,9 52,7 -17,2

4. Purmerend 38,1 25,4 -12,7

5. Leidschendam-Voorburg 31,1 18,7 -12,4

6. Alphen aan den Rijn 52,3 39,9 -12,4

7. Stichtse Vecht 29,9 18,6 -11,3

8. Lingewaard 21,7 10,8 -10,9

9. Vlaardingen 31,4 20,5 -10,9

10. Katwijk 31,6 20,8 -10,8

woont in werkt in saldo
x 1 000 x 1 000 x 1 000

1. Amsterdam 382,5 580,5 198

2. Rotterdam 262,4 366,8 104,4

3. Utrecht 169,8 255,3 85,5

4. Haarlemmermeer 71,4 149,5 78,1

5. Eindhoven 104 163,4 59,4

6. Den Haag 210,3 261,9 51,6

7. Groningen 95,9 132,8 36,9

8. Zwolle 61,5 93,8 32,3

9. Den Bosch 72,2 101,7 29,5

10. Arnhem 68,7 96,7 28

bron: CBS (2015)

TOP 10
te kort aan werk

TOP 10
overschot aan werk



De modellen Stedenregio en Knooppunten hebben ca. 100.000 (50%) meer 

banen bereikbaar op fietsafstand dan Woonlandschappen. 



De kosten voor reistijdwaardering over een generatie zijn ± € 20 miljard.  

De verschillen tussen modellen zijn klein door het grove VENOM-model.





Van de plancapaciteit in de MRA ligt 47% buiten het bereik van bestaand OV. 

 

In theorie kan 71% van de woningbouwopgave gerealiseerd worden binnen 

bereik van minstens één bestaande HOV-optie. 





Dashboard uitslagen



Conclusies







Meekoppelkansen energietransitie & kwetsbare wijken
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Omgevingsvisie 

NH2050

Twee belangrijke 

thema’s mbt Wonen:

Metropool in 

ontwikkeling

Sterke kernen, sterke 

regio’s



Vergroten agglomeratiekracht 

door het ontwikkelen van een 

samenhangend internationaal 

concurrerend metropolitaan 

systeem



Sterke kernen houden 

regio’s vitaal



Woningbouwbeleid provincie Noord-

Holland 

• Gemeenten zorgen voor vraaggericht bouwen 
woningen, gebaseerd op actuele bevolkingsprognoses

• Gemeenten aan zet voor regionale afspraken

• Provincie beschermt waardevolle gebieden



Planviewer: capaciteit in beeld 



Planviewer: geldende bouwbeperkingen locaties 



Dashboard verstedelijking



Vragen? 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjwlZDvyPnVAhWFh7QKHff4BHQQjRwIBw&url=http://www.groot-waterland.nl/2015/11/17/purmerend-gaat-kijken-naar-hoogbouw-en-bouwen-bij-de-buren/&psig=AFQjCNGOhoUHxxv7Q2-ZGxzq4ZIQA8Op5g&ust=1503997222415862
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Grensverleggers
MRA en het Dashboard



Global Power City Index

Amsterdam 6e!



Actuele druk op de 

stad en de MRA?

You ain't seen

nothing yet…



Betaalbaarheid

Bereikbaarheid



Woningbehoefte

tot 2025



Woningbehoefte tot 2025

50% grondgebonden, 

rustig stedelijk



Nog meer 

pendel?!



Infra urgent!



Actieprogramma Woningproductie 

MRA 2018-2025



Realisatie 

15K woningen



MRA sleutelprojecten

DNA van de MRA



MRA sleutelprojecten

DNA van de MRA



Sluisbuurt



Cruquiusgebied



Gezamenlijke lobby naar Rijk



Drie perspectieven in dashboard

Stedelijke knooppunten Stedenregio Woonlandschappen



Advies van het CRA

1. Rijk, spreek je uit over woningbouwopgave

2. Werk op regionaal niveau en een generatie vooruit

3. Zet het dashboard in als instrument

4. Zet woningbouw in als motor voor maatschappelijke 

meerwaarde

5. Stel maatschappelijke meerwaarde als 

randvoorwaarde voor Rijksbetrokkenheid 



MRA sleutelprojecten

DNA van de MRA
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De lokale kijk op het Dashboard





Model 1: Stedenregio (de ‘Vijfde Nota’?)



Model 2: Woonlandschappen (Tapijtmetropool?)



Model 3: Knooppunten (Netwerkmetropool?)
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