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laat de confrontatie zien tussen de vraagkant en de aanbodkant. Hierdoor wordt duidelijk waarop bijgestuurd
moet en kan worden om op langere termijn de juiste woningen voor de stad te programmeren.
De woningbouwprogrammering geeft aan waar wij ons de komende vier jaar op richten en vormt de basis
voor de verdere uitwerking in programma’s. Voor de komende twee jaar is het programma “hard”, daarna
wordt de programmering zachter en is het meer stuurbaar en beïnvloedbaar. Regie op de woonopgave is
nodig om gerichter de gewenste ontwikkelingen vorm te geven.
Ondanks dat de programmering is opgesteld voor de komende vier jaar, maken we in dit document ook een
doorkijk naar de middellange termijn (tot 2030). Elke twee jaar komen we met een nieuwe woningbouwprogrammering en stellen wij deze indien nodig bij. Tussentijds blijven wij de ontwikkelingen monitoren.

1.3.

Leeswijzer

Allereerst wordt in het volgende hoofdstuk de context geschetst waarbinnen de woningbouwprogrammering
wordt opgesteld. Trends en ontwikkelingen, beleidskaders en de huidige markt beïnvloeden waar uiteindelijk
op gestuurd kan en moet worden in de programmering. In hoofdstuk 3 wordt zowel de vraag- als aanbodkant
van de Lelystadse woningmarkt beschreven in kwantitatieve en kwalitatieve zin. In een confrontatie wordt
gekeken hoe deze vraag- en aanbodkant bij elkaar passen en waarop gestuurd moet worden om de gewenste
ontwikkeling van Lelystad mogelijk te maken.

6

Woningbouwprogrammering 2019 - 2022

2.

Context

Het functioneren van de woningmarkt wordt voor een groot deel bepaald door factoren buiten deze markt.
Economische krachten, demografische ontwikkelingen en beleidskaders zijn allen van invloed op de woningmarkt. Kortom: het toekomstig functioneren van de woningmarkt is omgeven met onzekerheid. Om een
realistische woningbouwprogrammering op te stellen moet deze context worden meegenomen. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de belangrijkste trends en ontwikkelingen en de beleidskaders die van invloed zijn.
Daarnaast wordt inzicht gegeven in de huidige woningmarkt, die vertrekpunt vormt voor deze woningbouwprogrammering.

2.1.

Trends en ontwikkelingen

Demografie
De groei van Lelystad is in belangrijke mate afhankelijk van de vraag of nieuwe inwoners van buiten de stad,
de zogenaamde vestigers, aangetrokken kunnen worden. In de kadernota en de Woonvisie is onderbouwd
dat het noodzakelijk is om de komende tijd in te zetten op een intensivering van de woonmarketing om
deze nieuwe inwoners aan te trekken. Onderstaande grafieken laten de huidige demografische opbouw van
Lelystad zien, net als de geprognotiseerde verwachting in 2033. Hieruit wordt onder andere duidelijk dat een
sterke mate van vergrijzing gaat plaatsvinden.

Grafiek 2. Demografische opbouw in Lelystad (bron: BRP (Lelystad), O&S)
Gezinsverdunning
De sterke mate van vergrijzing in Lelystad gaat zorgen voor een grote mate van gezinsverdunning: in de
huishoudens die zich vanaf de jaren zeventig hebben gevestigd gaan kinderen uit huis, partners komen te
overlijden en veel ouderen blijven achter als alleenstaande. De toename van 70-plushuishoudens vormt in
de demografische prognose voor Lelystad van de MRA 81% van de huishoudensgroei. Zij vormen in 2030 25%
van alle huishoudens in Lelystad, tegenover 15% in 2017. In verhouding tot andere gemeentes in Nederland
is deze toename bovengemiddeld omdat Lelystad nu nog een relatief jonge bevolkingsopbouw heeft. Hier-
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door krijgen we te maken met een zogenaamde ‘dubbele vergrijzing’. De vergrijzing zorgt in de komende
jaren voor een toegenomen behoefte aan voldoende levensloopbestendige woningen. Dit kan deels in appartementen worden gevonden maar ook in levensloopbestendige grondgebonden woningen. De gezinsverdunning wordt daarnaast ook veroorzaakt door het toenemende aantal éénoudergezinnen.
MRA versnellingsopgave
Lelystad maakt onderdeel uit van de MRA. De ligging van Lelystad en de steeds verbeterde ontsluitingen in
combinatie met de aantrekkende economie biedt Lelystad kansen voor de (nabije) toekomst. Vanuit de MRA
is de gemeente gevraagd een bijdrage te leveren aan de opgave om tot 2025 extra woningen in aanbouw te
nemen: de zogenaamde versnellingsopgave. Lelystad heeft in gesprekken met de MRA kenbaar gemaakt dat
zij hiertoe bereid is.
Om een bijdrage te leveren aan bovengenoemde versnellingsopgave en om optimaal gebruik te maken van
het huidige marktbeeld is het nodig om de bestaande geplande woningbouwprojecten te versnellen. Locaties moeten worden afgerond zodat het prettig wonen is in deze gebieden en ze als afgeronde wijken worden
ervaren. Binnen de gemeente is daarom de wijze van selectie van marktpartijen herzien. Dit is gebeurd in
samenhang met diverse marktpartijen als het Overlegorgaan Bouwnijverheid Lelystad. Efficiënter ontwikkelen met kortere doorlooptijden was een wens vanuit de markt en de gemeente. Dit is gerealiseerd door de
implementatie van de nieuwe groslijstsystematiek waardoor de begeleidingskosten (en tijd) voor de selectie
zowel bij de gemeente als bij marktpartijen afnemen.
Betaalbaarheid
De woningmarkt staat onder druk. De bouwkosten stijgen en in Lelystad is een prijsstijging te zien van 10
tot 15% van de vrij op naam (v.o.n.) prijzen bij nieuwbouwwoningen. Hiermee komt de betaalbaarheid en
beschikbaarheid voor een eerste of volgende koopwoning onder druk te staan. Om de betaalbaarheid de
komende jaren te kunnen garanderen is sturing op v.o.n. prijzen voor bepaalde segmenten noodzakelijk. Indien we niet sturen op het prijsniveau dan bestaat de kans dat de doorstroming stagneert en er onvoldoende
woningen beschikbaar komen voor onze eigen inwoners. Met name bij rijwoningen en twee-onder-een-kapwoningen is dit het geval. Doorstromers gaan namelijk vaak naar middel dure woningen en laten betaalbare
woningen achter.

2.2.

Beleidskaders

Raadsprogramma
Het raadsprogramma 2018 – 2022 benoemt de ambitie dat Lelystad in 2022 met al haar groen, water en
ruimte een mooi en aantrekkelijk alternatief is voor het drukke en verstedelijkte gebied in en om Amsterdam.
Hiertoe dient een duurzaam, gevarieerd en kwalitatief woningaanbod gecreëerd te worden dat aansluit op de
wensen en mogelijkheden van verschillende doelgroepen. Dit betekent variatie in: type woningen en wijken,
de prijs, de mix van (sociale) huur en koop en de uitstraling van de woningen. Daarbinnen wordt ruimte geboden aan nieuwe woonvormen en wordt gestreefd naar het vergroten van het areaal aan levensloopbestendige
woningen. Op deze wijze groeit Lelystad door naar een stad met 80.000 inwoners. Dit alles binnen de kaders
van de vastgestelde Woonvisie 2016-2020 ‘Samen aan de slag’.
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Woonvisie
In de woonvisie worden een aantal kaders meegegeven ten behoeve van nieuwbouw. Zo moet ingezet worden
op goede en betaalbare woningen voor iedereen in prettige en gewilde woonwijken. Kwaliteit is belangrijker
dan kwantiteit. Er moet meer verscheidenheid aangebracht worden aan de voorraad om eentonigheid te
doorbreken. Ten behoeve van beoogde doelgroepen wordt gestuurd op diversiteit in gewenste prijsklassen,
woonmilieus en typologieën.
De groei van de stad dient bij te dragen aan het in evenwicht brengen van de sociale structuur en het vergroten van de koopkracht van de Lelystadse bevolking. Om deze reden moet ingezet worden op het bouwen in
het midden- en hogere segment (€200.000 en hoger) en mogen er geen woningen worden toegevoegd met
een WOZ-waarde onder de €170.000. Daarnaast moet het aanbod markthuur beperkt gestimuleerd worden.
Ook is de ambitie te voorzien in seniorenwoningen nabij voorzieningen in diverse prijsklassen en moet worden voorzien in welstandsvrij bouwen op locaties.
Specifiek over de programmering wordt aangegeven dat deze zich moet richten op reeds verworven gronden en dat bouwrijp maken zo laat mogelijk dient plaats te vinden. Het streven is niet meer bouwrijpe grond
in voorraad te hebben dan in drie jaar afgezet kan worden en de grond dienen we organisch te ontwikkelen
zodat elke fase een eindstadium kan zijn. Projecten in het Stadshart, Warande, Hanzepark, Bataviahaven en
andere onafgemaakte plekken in de stad als Houtribhoogte, Suyderseeboulevard, Punter, Schoener West,
Schouw HVL, Kempenaar 15, Campuszone Midden, Kop de Veste, Parkwijk, Kustrif (Zandbank), Waddenlaan,
Kwelder, Werkeiland en overige ontwikkelingen in het Stadshart krijgen voorrang. Hieraan is het Lelycentre
als locatie toegevoegd.

2.3.

Huidige woningmarkt

Diversiteit in aanbod
De kracht van het wonen in Lelystad zit mede in de goede mix van aanbod en diversiteit op wijkniveau. Er zijn
verschillende type woningen met verschillende prijzen in verschillende woongebieden beschikbaar. Wonen
aan de kust is interessant voor een andere doelgroep dan wonen in Warande of het Stadshart. Hierdoor
hebben we veel te bieden, zeker in vergelijking met de overspannen woningmarkt in de MRA. Hoewel ook in
Lelystad het woningaanbod sterk terugloopt, de verkooptijd van woningen gelijk is aan het landelijke niveau
en het prijsniveau stijgt, heeft Lelystad nog steeds een gunstige markt voor woningzoekenden. Zeker in vergelijking met overige delen van de MRA. In deze goed verbeterde woningmarkt is het verantwoord om ook de
productie van nieuwbouwwoningen ruimte te geven.
Sociale huurwoningen
Vanuit de wachtlijsten voor woningzoekenden naar sociale huurwoningen zien wij momenteel een toenemende vraag en een sterk dalende mutatiegraad. De vraag is niet alleen kwantitatief van aard, maar ook kwalitatief. Naast Centrada, de woningcorporatie met het grootste huizenbezit (27%), zijn Harmonisch Wonen,
Woonzorg Nederland en particulieren verhuurders actief in dit segment. Het totale aandeel sociale huurwoningen in Lelystad is momenteel 32%. Dit is op stadsniveau een hoger percentage dan de gewenste balans
van 30% sociale huur en 70% overig (koop en duurdere huur). Op langere termijn is het vooral van belang de
goede balans op stadsniveau te behouden. Voor de nieuwbouw monitoren wij deze balans op stadsniveau.
Los van de kwantitatieve verhouding gaat het op wijkniveau vooral om een goede en evenwichtige mix. Bij
nieuwbouw zullen wij hier rekening mee houden.
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Bij de sociale huuropgave in Lelystad blijft de door de raad vastgestelde 30% het uitgangspunt. Dit kunnen
we behouden met een gelijkmatige groei van het totale woningbestand. Het aantal sociale huurwoningen kan
toenemen als ook het aantal woningen op de vrije markt toeneemt. Met Centrada zijn afspraken gemaakt
om de komende jaren o.a. op de volgende locaties (mede) sociale huurwoningen te realiseren: Warande MFA
Eiland, Warande deelplan 2, Kempenaar 15, de Skaeve Huse, het Lelycentre, Kandelaar, Waddenlaan, Hanzepark H 9, Blokkerhoek en Muiderzand. Voor de komende twee jaar verwachten wij hier circa 100 woningen
per jaar door Centrada te kunnen toevoegen. Dit is overeenkomstig hun verzoek in het “bod” op de woonvisie
voor 2019.
Geliberaliseerde huur
Voor woningen boven de liberalisatiegrens (> €710,86 per maand) geldt een vrije woningmarkt. Woningen in
een prijsklasse van €710,86 tot € 950,- per maand rekenen wij tot de zogenaamde middenhuur. Gezien de
behoefte aan een gedifferentieerd woningaanbod en doorstroom is middenhuur een fundamenteel onderdeel
van de woningmarkt. In het algemeen zijn er zeven doelgroepen voor het middenhuursegment te onderscheiden:
1. Mensen die geen huis willen kopen en graag flexibel willen blijven, bijvoorbeeld vanwege hun beroep,
contract of levensfase;
2. Mensen die bewust kiezen voor een huurwoning, omdat zij geen risico willen lopen qua vermogen of niet
verantwoordelijk willen zijn voor het onderhoud van de woning;
3. Huishoudens die niet (meer) in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, maar (nog) niet kunnen
kopen vanwege de koopprijs of gestelde hypotheekeisen;
4. Starters op de woningmarkt;
5. Kenniswerkers die tijdelijk een woning zoeken in Nederland;
6. Ouderen die hun koopwoning willen verkopen om zo vermogen vrij te maken;
7. Huishoudens die nu nog in een corporatiewoning wonen, maar graag willen doorstromen naar een
woning die beter bij hun woonwensen past.
Bovenstaande categorieën zijn met de huidige ontwikkelingen groeiend in Lelystad. Denk hierbij aan ontwikkelingen als de komst van Inditex en de uitbreiding van de luchthaven. Het is echter wel zo dat men vaak
voor dezelfde maandlasten een woning kan kopen doordat de woningprijzen in Lelystad relatief gezien laag
zijn. Hiermee kent middenhuur in Lelystad een kleinere doelgroep dan landelijk gezien. Met marktpartijen
worden en zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling van geliberaliseerde huurwoningen in o.a. Warande,
Hanzepark, het Lelycentre, Kop de Veste, Parkwijk en Bataviahaven.
Appartementen en transformatie
Van oudsher en in vergelijking met andere (vergelijkbare) steden is gebleken dat Lelystad geen grote markt
voor appartementen kent. Dit sluit ook aan bij de ambitie van Lelystad om een woonstad te zijn met rust,
ruimte en groen. Ondanks dat de verwachting is dat de doelgroep voor appartementen wel toeneemt, leidt
de hoeveelheid initiatieven en de daarmee gepaard gaande toename in het aanbod van appartementen tot de
vraag hoe met deze initiatieven om te gaan.
Een groot deel van de toename in het aanbod van appartementen is gelegen in transformatie. Transformatie
van leegstaande incourante kantoren is een belangrijke opgave voor de stad om de aantrekkelijkheid en
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leefbaarheid te behouden. Transformatie van kantoren naar appartementen ligt vaak voor de hand. In de
praktijk is transformatie vaak complexer dan nieuwbouw. Er moeten woningen gerealiseerd worden in bestaande gebouwen en in een bestaande omgeving. Hierbij is sloop en nieuwbouw niet uitgesloten. De bouwkosten voor dergelijke opgaven zijn vaak veel hoger en door de complexiteit zijn de doorlooptijden vaak langer. Daarnaast ontstaat er door toevoeging of wijziging van het programma meer druk op de openbare ruimte
en specifiek op het parkeren. Het Lelycentre en het Stadshart vormen de belangrijkste transformatieopgaven
in Lelystad. Een goede kwalitatieve mix aan woningen is bij deze transformatieopgaven gewenst. Vasthouden
aan het woningbouwprogramma dat in deze programmering wordt opgenomen is noodzakelijk om te voorkomen dat alleen de kansrijke deelgebieden tot ontwikkeling komen. Met transformaties buiten het Lelycentre
en het Stadshart moet de komende jaren zeer terughoudend worden omgegaan. Dit om directe concurrentie
te voorkomen en hiermee de gewenste kwaliteitsslag te missen.

Afbeelding 1. Transformatie voormalig kantoorpand naar appartementen in het Stadshart (‘De Waagh’)
Vastgelegd is dat toevoeging van appartementen in transformatiepanden in het Stadshart en het Lelycentre voor gaan ten opzichte van andere initiatieven, waarbij het Stadshart een grotere prioriteit heeft dan het
Lelycentre. Reeds bestaande afspraken moeten hierbij wel worden gerespecteerd. Transformatiepanden
binnen het Stadshart en het Lelycentre die ernstig verpauperd zijn krijgen daarbinnen voorrang op panden
die dat niet zijn vanwege de negatieve impact die de leegstand hier heeft. De urgentie van de transformatie is
bij deze panden groter.
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Daarnaast wordt bij de ontwikkeling van de kust rekening gehouden met het toevoegen van appartementen.
Het Stadshart, het Lelycentre én de Kust lijken hiermee de aangewezen locaties te zijn voor de ontwikkeling
van appartementen. Bij de keuze voor een locatie moet de vraag van de woningzoekenden goed in acht worden genomen. Appartementen binnen het hogere segment sluiten meer aan bij de kustontwikkeling en op
beeldbepalende plekken in de bestaande stad (zoals Zilverparkkade), terwijl de overige appartementen meer
passen bij het Stadshart en het Lelycentre. Als uitgangspunt kan worden meegenomen dat in het Lelycentre
de nadruk moet komen te liggen op het toevoegen van sociale en geliberaliseerde huur. In het Stadshart kan
als uitgangspunt worden meegenomen dat het accent, gezien het aanwezige woningbestand, ligt op koop en
geliberaliseerde huurwoningen.
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3.

Ruimtelijke programmering Wonen

Nu duidelijk is geworden wat de context is waarmee rekening gehouden moet worden bij het opstellen van
de woningbouwprogrammering, kan nader gekeken worden naar de vraag- en aanbodkant van woningbouw
in Lelystad. Om meer grip te krijgen op de vraagkant is onderzoeksbureau RIGO gevraagd een realistische
inschatting te maken van de groeipotentie van Lelystad. Uitkomst van dit onderzoek is een onderbouwde
schatting van zowel de kwantitatieve als kwalitatieve woningbehoefte in termen van woningtypen, eigendom
en prijsklassen voor de periode tot 2030 voor de gehele stad. De belangrijkste uitkomsten worden hieronder
gedeeld (zie bijlage 2 voor het volledige onderzoek). Op basis van de nieuwbouwmonitor van de gemeente
Lelystad wordt de aanbodkant in beeld gebracht. Dit omvat het aantal nieuwbouwwoningen dat tot 2030 in de
planning staat, wederom in termen van woningtypen, eigendom en prijsklassen. De vraag- en aanbodkant
worden vervolgens tegen elkaar afgezet zodat uitspraken gedaan kunnen worden waar de komende jaren op
gestuurd moet worden om de gewenste ontwikkeling in Lelystad te realiseren.

3.1.

Woningbouwprogramma: de vraagkant

Scenario’s
De uitkomsten van het onderzoek van onderzoeksbureau RIGO geven een beeld van de vraagkant en opnamecapaciteit van de Lelystadse woningmarkt voor de middellange termijn: oftewel de woningbehoefte tot
2030. Omdat de toekomst per definitie onzeker is, wordt in het onderzoek een bandbreedte gehanteerd. Deze
bandbreedte is tot stand gekomen door gebruik te maken van scenario’s.
Basis voor de woningbehoefte in kwantitatieve zin vormt de demografische prognose voor Lelystad van de
MRA: het MRA-scenario. Deze prognose laat tussen 2017 en 2030 een huishoudensgroei met 3.680 huishoudens zien. De MRA-prognose gaat grotendeels uit van de ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar met een
gemiddeld binnenlands vertrekoverschot van vijftig inwoners per jaar bij een aantal vestigers van gemiddeld
2.400 per jaar in de MRA.
Omdat de onzekerheid voor Lelystad met name gelegen is in de vraag of de gemeente in staat is vestigers
aan te trekken is er voor gekozen om een tweetal extra scenario’s door te rekenen. In een hoog scenario wordt uitgegaan van 500 extra vestigers per jaar. Dit past bij de trend van vóór 2008. In dit extra vestigers-scenario komt de totale huishoudensgroei tussen 2017 en 2030 uit op 5.780 huishoudens. Verhoudingsgewijs bestaat de groei in dit scenario meer uit jonge huishoudens met kinderen dan in het MRA-scenario.
Het aantal vestigers kan ook tegenvallen. In een laag scenario wordt uitgegaan van 250 minder vestigers per
jaar dan in het MRA-scenario. Dit weerspiegelt het dieptepunt van de laatste woningmarktcrisis. De huishoudensgroei komt in dit minder vestigers-scenario uit op 2.620 huishoudens erbij tussen 2017 en 2030. In dit
scenario trekken jonge huishoudens per saldo weg, terwijl de meeste ouderen achterblijven.
Bij de herziening van grondexploitaties wordt voorzichtigheidshalve rekening gehouden met het MRA-scenario. Het MRA-scenario lijkt op dit moment het meest waarschijnlijke scenario, omdat het aansluit bij de
huidige productie en voor de komende jaren een beperkte instroom van nieuwe vestigers kent. De ambitie
van de gemeente is echter groter en op basis van historische gegevens is besloten om in de woningbouwprogrammering rekening te houden met het extra vestigers-scenario. Bovendien past dit bij de ambitie van
de gemeente om te groeien en de productie op te schalen naar 400 tot 500 woningen per jaar. Deze ambitie
wordt mede ingegeven door de verwachte economische ontwikkeling van de stad. Als meer mensen ervoor
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kiezen om te gaan wonen in Lelystad, bijvoorbeeld omdat zij werk hebben gevonden rond de luchthaven, dan
kan de woningbouwproductie verder oplopen tot rond de 500 woningen per jaar. Het scenario is naar onze
mening haalbaar mits de vestigingscijfers voor Flevoland structureel stijgen en er niet teveel concurrentie
is van woningaanbod in de rest van de regio. Een risico hierbij is dat bij tegenvallende groei de verkoop van
aantrekkelijke nieuwbouw ten koste kan gaan van de verkoopbaarheid van veel jaren zeventig en tachtig woningen die doorgaans minder populair zijn. Hiervan komen er door de vergrijzing de komende jaren al steeds
meer op de markt.
Kwantitatieve vraag
De doorrekening van de verschillende scenario’s leidt tot de inschatting dat een woningbehoefte tot 2030
tussen de 2.470 en 5.450 woningen realistisch is. Aangezien gekozen is voor het extra vestigers-scenario
gaan we uit van een woningbehoefte van 5.450 woningen tot 2030. Kwantitatief betekent dit dat een gemiddelde jaarlijkse productie van 400 tot 500 woningen realistisch is voor de komende jaren. Dit betekent echter
niet dat jaarlijks precies dit aantal woningen opgeleverd of in de planning opgenomen moet worden. Er dient
rekening gehouden te worden met een flexibiliteitsmarge: niet alle projecten die in voorbereiding worden genomen zullen uiteindelijk opgeleverd worden. Een deel van de projecten zal immers toch afvallen, verdunnen
of vertragen. De ervaring leert dat er ongeveer een 30% overmaat in projecten in ontwikkeling moet worden
genomen om 100% van het programma te realiseren. Deze flexibiliteitsmarge moet berekend worden over de
nog toe te voegen woningen. Daarnaast kan gezien de huidige markt in de nabije toekomst het aantal opgeleverde woningen ook hoger liggen, vanwege de inhaalslag die nog gemaakt kan worden ten opzichte van de
voorgaande jaren waarin minder woningen werden opgeleverd. Als kwantitatief vertrekpunt voor de komende
jaren kan een gemiddeld aantal opleveringen van netto 400 tot 500 woningen als realistisch gezien worden.
Kwalitatieve vraag
Nu we een realistische inschatting hebben van de hoeveelheid is het voor het sturen van projecten tevens van
belang wat voor segmenten en woningtypen bij die kwantitatieve vraag horen. Op basis van het onderzoek van
RIGO kan geconcludeerd worden dat de scenario’s niet alleen verschillen in aantallen, maar dat ook de behoefte aan segmenten en woningtypen per scenario verschillen. Dit komt omdat per scenario bepaalde typen
huishoudens meer of minder worden aangetrokken. Over het algemeen kan gesteld worden dat hoe meer
vestigers naar Lelystad komen, des te groter de behoefte is aan (betaalbare) eengezinswoningen. De behoefte aan appartementen (meergezinswoningen) daarentegen fluctueert niet veel. Valt het aantal vestigers laag
uit, dan daalt de behoefte aan grondgebonden woningen sterk en blijft de vraag naar appartementen grotendeels intact.
In het extra vestigers-scenario is een groei te zien van huishoudens in alle leeftijdsgroepen, maar met name
het aantal jonge huishoudens met kinderen neemt toe. Daarmee groeit ook de natuurlijke aanwas. Het aantal
oudere huishoudens blijft in het scenario gelijk, waardoor ook nog steeds sprake zal zijn van vergrijzing. Deze
specifieke groei van huishoudens heeft tot gevolg dat de behoefte aan alle typen woningen toeneemt, op de
vraag naar geliberaliseerde ééngezinshuurwoningen na. Deze neemt iets af. De vraag naar ééngezinskoopwoningen neemt het meest toe, waarbij de vraag naar goedkopere koop (<€250.000) het meest dominant
is. Dit valt te verklaren omdat de jonge huishoudens vaak aan het begin van hun arbeids- en wooncarrière
zitten: hun inkomen is nog laag (maar stijgend) en ze hebben nog weinig vermogen opgebouwd. Na verloop
van tijd kan pas worden doorgestroomd. In dit scenario is daarnaast behoefte aan huurwoningen omdat jonge
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huishoudens niet altijd kunnen kopen. Deze vraag is beperkt tot 28% sociale huurwoningen tot 2030.
De kwantitatieve en kwalitatieve vraag die bij het extra vestigers-scenario hoort wordt in tabel 1 nader uiteengezet. De tabel laat de woningbehoefte in de periode 2018 – 2030 zien.

Huur

Koop

Eengezinswoning

Meergezinswoning

Totaal

Gereguleerd

460

1080

1530

Gebliberaliseerd

-90

260

170

tot 150.000

410

190

600

150.000-200.000

1180

30

1220

200.000-250.000

740

150

890

250.000-300.000

280

60

340

vanaf 300.000

480

230

710

TOTAAL

3460

2000

5450

Tabel 1. Kwantitatieve en kwalitatieve vraag behorende bij het extra vestigers-scenario in periode 2018 – 2030
(RIGO)

3.2.

Woningbouwprogramma: de aanbodkant

Nieuwbouwmonitor
We verkeren in Lelystad in de situatie dat er voldoende locaties zijn die geschikt zijn voor kwalitatieve woningbouw. In de nieuwbouwmonitor wordt structureel bijgehouden op welke locaties in de komende jaren
plannen zijn om woningen te realiseren. Dit wordt bijgehouden in termen van aantallen per jaar, woningtypen, eigendom en prijsklassen. Op deze manier wordt inzicht verschaft in de aanbodkant van de Lelystadse
woningmarkt.
Kwantitatieve aanbod
De nieuwbouwmonitor laat zien dat er tot 2030 circa 4.000 tot 5.000 woningen gepland zijn. Dit aantal woningen is stadsbreed en belegd in verschillende projecten. Voor de komende twee jaar is het programma hard.
Daarna wordt het programma, afhankelijk van afspraken die zijn gemaakt, zachter en is het meer stuurbaar
en beïnvloedbaar. De woningbouwprogrammering wordt vastgesteld voor de komende vier jaar. De komende
vier jaar worden naar verwachting circa 2800 woningen gerealiseerd. In de periode 2019 - 2022 zijn de meeste woningen gepland in Bataviahaven, Buitenhof, Hanzepark, Houtribhoogte, het Lelycentre, het Stadshart
(incl. Parkwijk) en Warande. In bijlage 1 wordt het woningbouwprogramma voor de periode 2019 – 2022 per
project verder uitgewerkt in termen van aantallen per jaar, woningtypen, eigendom en prijsklassen.
Kwalitatieve aanbod
Doordat in de nieuwbouwmonitor niet alleen het aantal nieuwbouwwoningen wordt bijgehouden, maar ook
de woningtypen, eigendom en prijsklassen, kan iets gezegd worden over het kwalitatieve aanbod dat gepland
staat in Lelystad. Zie ook grafiek 3 hieronder. Opvallend hierin is dat in de periode 2019 – 2022 relatief veel
appartementen gepland staan, gevolgd door rijwoningen, vrijstaande woningen of vrije kavels en in mindere
mate twee-onder-een-kapwoningen. Daarnaast staan er bijna net zoveel gereguleerde huurwoningen in de
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planning als geliberaliseerde huurwoningen. Wat betreft de koopwoningen valt op dat in de nieuwbouwmonitor relatief veel woningen uit de prijsklasse vanaf €300.000 zijn opgenomen.

Grafiek 3. Geplande woningtypen in periode 2019 - 2022

3.3.

Confrontatie

Nu zowel de vraag- als aanbodkant van de Lelystadse woningmarkt in beeld is gebracht kunnen deze met elkaar worden vergeleken. De confrontatie van vraag en aanbod laat zien dat er voor de korte termijn (komende
vier jaar) voldoende woningen in ontwikkeling zijn om vooralsnog aan de vraag te voldoen.
Afstemming tussen projecten blijft nodig om een evenwichtig aanbod te realiseren in termen van woningtypen, eigendom en prijsklassen. Er zijn voldoende appartementen (meergezinswoningen) in voorbereiding op
korte én langere termijn. Bijzondere aandacht dient er te zijn voor kwalitatieve en betaalbare grondgebonden
koopwoningen tot circa € 250.000. Hier moeten we de komende jaren extra aandacht aan besteden. Daar
waar locaties geschikt zijn voor betaalbare grondgebonden woningen moeten we de ontwikkeling hiervan
faciliteren en stimuleren.
De komende jaren worden er meer geliberaliseerde huurwoningen gerealiseerd (aanbod) dan de vraagkant
in het RIGO rapport aangeeft. Wij doen dit o.a. in Warande, Hanzepark, het Lelycentre, Kop de Veste, Parkwijk
en Bataviahaven. Een extra inspanning op het toevoegen van geliberaliseerde huur blijkt niet nodig.
De geplande woningen voor 2019 en 2020 zijn nagenoeg niet beïnvloedbaar. Op langere termijn is het programma nog flexibel en vaak beïnvloedbaar. Hoe verder in tijd hoe meer invloed er nog kan zijn op sturing op
het programma. Dit geeft ons de kans om goed in te spelen op bovenstaande ontwikkelingen in de woningmarkt. Betaalbaarheid wordt de komende jaren essentieel om op te sturen.
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3.4.

Sturing op de opgave

Focus komende periode
In Lelystad zijn voldoende locaties geschikt voor kwalitatieve woningbouwopgaven. Deze locaties zijn grotendeels ook in bezit van de gemeente. De focus moet primair liggen op het afmaken van de onafgemaakte
plekken in de stad. Hierbij is het de kunst om de woningen in het juiste tempo en in de juiste segmentering
tot ontwikkeling te brengen.
De komende vier jaar zijn een aantal focusgebieden aan te wijzen: het Stadshart, diverse onafgemaakte plekken in de stad, Warande, Bataviahaven en het Lelycentre. In het Stadshart wordt o.a. gewerkt aan Parkwijk,
Theaterkwartier en Zilverparkkade. Als het gaat om de onafgemaakte plekken in de stad hebben we het o.a.
over Houtribhoogte, Suyderseeboulevard, Punter, Schoener West, Schouw HVL, Kempenaar 15, Campuszone
Midden, Kop de Veste, Kustrif (Zandbank), Waddenlaan, Kwelder en Werkeiland.
De afgelopen jaren is de woonwijk Warande moeilijk tot ontwikkeling gekomen, maar inmiddels liggen hier
nu voldoende kansen om een versnelling te maken in de productie van grondgebonden woningen. Een extra
inspanning op dit programma is gewenst om daadwerkelijk het moment in de markt te benutten. Met een
extra gemeentelijke inzet kan het mogelijk zijn om 100 tot 150 extra woningen per jaar toe te voegen. We zorgen dat deelplan 3 van deelgebied 1 voortvarend wordt ontwikkeld en hier voor de periode 2020-2022 in totaal
circa 200 - 300 woningen worden gebouwd. De vraag naar kwalitatieve en betaalbare grondgebonden koopwoningen tot circa € 250.000,- kan hier deels gerealiseerd worden. Hierop wordt het woningbouwprogramma van deelplan 3 van deelgebied 1 bijgesteld. Deze sturing is mogelijk door bij de uitgifte van de gronden
voorwaarden te stellen in bandbreedtes van v.o.n. prijzen.

Afbeelding 2. Warande
De ontwikkeling van Bataviahaven wordt opgepakt en krijgt in 2019 verder vorm met de ontwikkeling van blok
3 en/of 4 met woningbouw.
Voor het Lelycentre is een voorlopig woningbouwprogramma vastgesteld. Vanwege de aanwezige kwaliteiten
van het gebied moet er zeer terughoudend worden omgegaan met het toevoegen van extra appartementen.
Bijlage 1 laat nadrukkelijk zien dat hier een piek te verwachten is in de ontwikkeling van appartementen. Van
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belang is om een goede mix te realiseren tussen verschillende typen woningen. Daar waar mogelijk is sloop
en bebouwing met grondgebonden woningen gewenst.
Uit de confrontatie tussen vraag en aanbod blijkt dat er voldoende appartementen in voorbereiding zijn op
korte én langere termijn. Extra toevoeging van appartementen in de programmering is niet gewenst. Het
Stadshart, het Lelycentre en de Kust zijn de aangewezen locaties om de appartementen te realiseren. In het
Stadshart ligt de focus op koop en geliberaliseerde huur en in het Lelycentre op sociale en geliberaliseerde
huur. Appartementen uit het hoger segment worden met name gerealiseerd aan de kust en op beeldbepalende plekken in de stad (zoals Zilverparkkade). Met het toevoegen van appartementen op andere locaties moet
de komende jaren zeer terughoudend worden omgegaan.

Afbeelding 3. Appartementen aan de kust
De totale opgave voor 2019 tot en met 2022 ligt op netto 400 tot 500 woningen per jaar, waarbij er meer
woningen in voorbereiding genomen moeten worden wanneer we de eerder omschreven flexibiliteitsmarge
hanteren (circa 520 – 650 woningen per jaar). Bijlage 1 geeft een overzicht van de gewenste woningbouwprogrammering voor de periode 2019 tot en met 2022. Hierin zijn meer woningen geprogrammeerd. We zien
dit als een gedeeltelijke inhaalslag van de afgelopen jaren, waarin bovenstaande woningbouwproductie niet
werd gehaald. Daarnaast zijn er enkele grotere ontwikkelingen die qua volume invloed hebben op dit aantal
(bijvoorbeeld het Lelycentre). Het gaat om een prognose van het aantal woningen dat we verwachten te kunnen realiseren. Hiervoor zijn wij echter afhankelijk van meerdere factoren.
Nieuwe initiatieven
Het toevoegen van nieuwe (woningbouw)locaties is gezien het huidige aanbod op dit moment niet gewenst.
Wel wordt er op dit moment een verkenning gedaan naar toekomstige excellente woongebieden. Dit zijn
gebieden waar we in de toekomst woningbouw kunnen ontwikkelen voor de hogere en middeninkomens. Het
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gaat hier om unieke woonmilieus. Het streven is eind 2018 een eerste beeld te hebben welke ontwikkeling in
dit kader gewenst is. Ook voor de Campuszone wordt momenteel al een verkenning gedaan naar de gewenste ontwikkeling. Voor zowel de Campuszone als Excellent wonen wordt een programma verwacht waarmee
op langere termijn reeds rekening is gehouden. Andere nieuwe initiatieven moeten worden aangehouden en
worden niet behandeld. Over twee jaar kunnen we wederom de afweging maken of een toevoeging nodig is.
Niches
Ook in Lelystad is er soms sprake van niches in de woningmarkt. Voorbeelden hiervan zijn initiatieven als
Tiny Housing, drijvende woningen of CPO initiatieven. Een ontwikkeling met Tiny Houses is ondanks het aanwijzen van zoekgebieden niet van de grond gekomen. Een kleinschalige ontwikkeling met Tiny Houses kan
goed passen bij de stad en versterkt de diversiteit. In de woningbouwprogrammering nemen wij in deelplan
3 van deelgebied 1 Warande nu een gebied op met maximaal 10 tot 20 Tiny Houses. Een andere niche die is
opgenomen in de woningbouwprogrammering wordt gevormd door de Skaeve Huse, hiervoor wordt binnen
het gebied Campuszone een plek gezocht.

Afbeelding 4. Niches in Lelystad: drijvend wonen in Warande

3.5.

Financiën

Als het gaat om programmering lopen de sporen van financiën (MPG: Meerjaren Programmering Grondbeleid) en de woningbouwprogrammering uit elkaar. De MPG gaat uit van een behoudende ontwikkeling van
onze woningbouw. Er wordt vanwege financiële behoedzaamheid gerekend met het MRA-scenario (basisscenario) in plaats van het extra vestigers-scenario. Hierbij wordt uitgegaan van een productie van 200 tot 300
woningen per jaar.
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Voor de woningbouwprogrammering is een hogere ambitie uitgesproken en wordt een zekere overmaat of
flexibiliteitsmarge ingebouwd. De flexibiliteitsmarge van 30% in de woningbouwprogrammering wordt niet
vertaald naar extra inkomsten door grondverkoop in de MPG. De marge is immers genomen in de wetenschap dat een deel van het programma niet gerealiseerd wordt. Hierdoor zullen de aantallen in de MPG en
de woningbouwprogrammering anders zijn. De huidige woningmarkt laat voor de korte termijn echter een
aanzienlijke vraag zien waarbij we met de aantallen in de woningbouwprogrammering beter verwachten aan
te sluiten.
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Bijlage 1: Woningbouwprogrammering 2019 – 2022
Bijlage 1: Woningbouwprogrammering 2019 – 2022
2019

2020

2021

2022

Golfresort

10

5

Karveel

12

24

42

13

24

42

Bataviahaven

75

88

Blokkerhoek Muiderzand

40

2-onder1-kap

Schoener West projectmatig

8

Schouw HvL
Warande
Subtotaal 2-onder1-kap

8
18
48

Appartement

Campuszone Midden

8

Cannenburgh

34

Hanzepark

42

Kempenaar 15

24

Kempenaar 20-22

29

Lelycentre

36

45

319

Park Houtribhoogte
Parkwijk

35

Stadshart (overig)

23

Suyderseeboulevard

24

Waddenlaan

37

Warande

31

Werkeiland

22

Subtotaal appartement

218

70

287

15

15

45

35

537

50

Rijwoning
Bataviahaven

18

Campuszone Midden

16

Kempenaar 15

7

Kop de Veste

30

55

Kustrif (Zandbank)

36

Parkwijk

43

Punter
Schouw 37

Subtotaal rijwoning

44

6
18

Suyderseeboulevard
Warande

43

15
69

103

57

135

124

258

134

179
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2019

2020

2021

2022

Buitenhof

40

40

40

40

Golfresort

10

5
20

20

Vrije kavels/ vrijstaand

Karveel

1

Park Houtribhoogte

20

parkeiland Jol

5

Schoener West

10

Schouw HvL

6

Warande
Subtotaal vrije kavels/ vrijstaand

22
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18

23

38

60

136

99

119

120

196

489

677

815

467

Bijlage 2: RIGO rapport Groeipotentie en woningbehoefte Lelystad
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. Groeipotentie en woningbehoefte in Lelystad

0. Samenvatting
Aanleiding voor het onderzoek
De crisis op de woningmarkt is voorbij en in Amsterdam en directe omgeving is zelfs sprake
van overspanning. Tegen deze achtergrond heeft ook Lelystad een hernieuwde groeiambitie.
Het grondbedrijf heeft opdracht gekregen deze ambitie zo veel mogelijk te faciliteren. Dit is
niet zonder risico. RIGO is gevraagd om te helpen om de onzekerheid te reduceren door
middel van een schatting van de groeipotentie en de daarbij behorende woningbehoefte . 1
Profiel van Lelystad.
In tabel 1-1 is de woningvoorraad te zien die als vertrekpunt dient voor de toekomstverkenning. Eengezinswoningen vormen het leeuwendeel van de actuele woningvoorraad in Lelystad. Ruim zeven op de tien eengezinswoningen is een koopwoning. Koopwoningen in Lelystad zijn relatief betaalbaar. Waar een gemiddelde tussenwoning in Nederland 269.000 euro
kost, is dat in Lelystad 212.000 euro.
tabel 1-1 Bewoonde Woningvoorraad2 in Lelystad anno 2017

huur
gereguleerd
geliberaliseerd
koop
< € 150.000
€ 150 - 200.000
€ 200 - 250.000
€ 250 - 300.000
> € 300.000
bewoonde woningen
onzelfstandig wonend
totaal huishoudens
'middensegment'

eengezins appartement

totaal

6.690
945
7.635

3.490
535
4.030

10.180
1.485
11.660

1.650
7.100
3.490
2.100
4.345
18.685

770
150
160
85
195
1.360

2.420
7.250
3.650
2.190
4.535
20.050

26.320

5.390

31.710
1.655
33.365

9.695

1.455

11.155

De ontstaansgeschiedenis van Lelystad brengt met zich mee dat er momenteel veel hui shoudens van middelbare leeftijd wonen, van wie een substantieel aandeel met kinderen. Er wonen nog zeer weinig oude ouderen. Veel uitwisseling van inwoners is er vooral met Almere,

1
2

In de bijlage is een methodische toelichting op de toegepaste methode opgenomen.
Onder gereguleerde huur wordt verstaan: huurwoningen met een huurprijs tot €711 per maand. Geliberaliseerde huurwoningen hebben een huurprijs boven dit bedrag. Dit is onafhankelijk van het
type verhuurder (corporatie of particulier). Onder ‘middensegment’ verstaan we in deze rapportage
geliberaliseerde huurwoningen plus koopwoningen met een verkoopwaarde tot €200.000. Aantallen
zijn afgerond op vijftallen. Hierdoor kunnen totalen iets afwijken van opgetelde celwaarden.
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Amsterdam en Dronten. Lelystad fungeert indirect als overloop gebied en voorportaal van
de regio Amsterdam. Richting Amsterdam is er per saldo sprake van vertrek, maar met de
buurgemeenten van Amsterdam is er overwegend een positief vestigingssaldo (vooral met
Almere).
Drie groeiscenario’s
Basis voor de woningbehoefte in kwantitatieve zin vormt de demografische prognose voor
Lelystad van de Metropoolregio Amsterdam (MRA): het MRA-scenario. Deze prognose laat
tussen 2017 en 2030 een huishoudensgroei met 3.680 huishoudens zien, gemiddeld ongeveer 285 per jaar. Deze MRA-prognose gaat grotendeels uit van migratie zoals in de afgelopen tien jaar, met een gemiddeld binnenlands vertrekoverschot van vijftig inwoners per jaar
bij een aantal vestigers van gemiddeld jaarlijks 2.400.
De onzekerheid voor Lelystad is vooral gelegen in de vraag of de gemeente in staat zal zijn
om extra vestigers aan te trekken. In een hoog scenario wordt uitgegaan van 500 extra vestigers per jaar, hetgeen redelijk overeen komt met de prognose van O&S Lelystad en past bij
de situatie van vóór 2008. In vergelijking met het MRA-scenario levert dit in het jaar 2030
circa 2.100 extra huishoudens op, waarmee de totale groei op gemiddeld 445 per jaar komt.
Verhoudingsgewijs bestaat de groei in dit scenario meer uit jonge huishoudens met kinderen dan in het MRA-scenario.
Het aantal vestigers kan ook tegenvallen. In een laag scenario wordt uitgegaan van 250 minder vestigers per jaar dan in het MRA-scenario. Dit weerspiegelt het dieptepunt van de laatste woningmarktcrisis. In dit scenario trekken jonge huishoudens per saldo weg, terwijl de
meeste ouderen achterblijven. De huishoudensgroei in dit scenario komt op gemiddeld circa
200 per jaar.
Conclusies en aandachtspunten
In tabel 1-2 is te zien wat de scenario’s betekenen voor de ontwikkeling van de woningbehoefte in kwalitatieve zin. Om uit te komen op het aantal benodigde woningen in 2030 moeten jaarlijks gemiddeld (afgerond) 265 woningen netto worden toegevoegd, met een bandbreedte tussen de 190 en de 420. De ambitie om de productie op te schalen woningen per
jaar past bij het hoge scenario. Dit scenario is haalbaar mits de vestigingscijfers voor Flevoland structureel stijgen en er niet teveel concurrentie is van woningaanbod in de rest van de
regio.
Het is aan te bevelen de vestiging te monitoren, om te kunnen beoordelen welk scenario het
dichtste bij de werkelijkheid zit. Hoe meer vestigers, des te groter de behoefte aan eengezinswoningen. Valt het aantal vestigers laag uit, dan valt de behoefte aan eengezinshuizen
voor een substantieel deel weg. Veel nieuw bouwen kan dan ten koste gaan van afzetbaarheid van de ‘oude’ bestaande voorraad.
De behoefte aan appartementen is minder dan die aan eengezinshuizen afhankelijk van vestigers en is (dus) meer afkomstig van de ‘eigen’ bevolking, onder wie senioren. Daarbij mag
worden verwacht dat deze behoefte de eerste jaren nog onder het gemiddelde ligt, en toeneemt naarmate het jaar 2030 nadert.
Over tien jaar bereiken hoe dan ook steeds meer bewoners van het eerste uur de hoge leeftijd waarop ze veel kans maken te overlijden, ongeacht welk groeiscenario gerealiseerd
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wordt. Tot die tijd komen er nog weinig bestaande woningen van overleden /verhuisde ouderen op de markt, en groeit het aantal huishoudens relatief hard. Daarna zal de huishoudensgroei wat afremmen en de woningmarkt zich meer ontspannen.
tabel 1-2 Ontwikkeling van de behoefte aan woningen in de periode 2017 -2030 bij drie demografische scenario’s (netto uitbreidingsbehoefte) , gemiddeld per jaar

500 extra
vestigers per jaar

250 minder
vestigers per jaar

MRA 2030

500 extra
vestigers per jaar

250 minder
vestigers per jaar

'middensegment'

MRA 2030

bewoonde woningen
onzelfstandig wonend
totaal huishoudens

250 minder
vestigers per jaar

koop
< € 150.000
€ 150 - 200.000
€ 200 - 250.000
€ 250 - 300.000
> € 300.000

totaal

500 extra
vestigers per jaar

huur
gereguleerd
geliberaliseerd

appartement

MRA 2030

eengezins

6
-11

35
-7

-8
-13

61
19

83
20

50
18

67
8

118
13

42
5

-5

28

-21

80

103

68

75

131

47

23
53
42
13
19
150

31
91
57
22
37
238

19
34
34
8
9
106

9
1
11
4
17
42

15
2
12
4
18
51

6
11
4
16
37

32
54
53
17
35
191

46
94
69
26
54
289

25
34
45
12
26
143

145

266

85

121

153

106

266
16
283

419
25
445

190
12
202

65

115

40

29

37

24

94

153

64

Middensegment
Een segment waaraan de behoefte lastig te voorspellen is betreft het segment ‘geliberaliseerde huur’. Momenteel zijn huurwoningen in trek bij (institutionele) beleggers, maar dit
kan tussen nu en 2030 weer veranderen. In Lelystad kan een huurder in de vrije sector voor
vergelijkbare of lagere woonlasten ook kopen. Vooral bewoners van eengezinswoningen geven dan toch de voorkeur aan kopen. Dit was in het verleden zo en wordt ook voor de toekomst verwacht. Vandaar dat in de projectie voor de toekomst geen additionele behoefte
aan eengezinswoningen in het segment ‘geliberaliseerde huur’ wordt verwacht (integendeel).
In de praktijk zal hier sprake zijn van communicerende vaten. Het kan best zijn dat momenteel de markt gunstig is voor vrije sectorhuur. Omdat dit aanbod uit dezelfde doelgroep vist,
zal dit dan op korte termijn ten koste gaan van de vraag naar koopwoningen met vergelijkbare of lagere maandlasten. Dezelfde huurwoningen kunnen tussen nu en 2030 ook weer
worden verkocht. Omdat de exacte verhouding binnen deze communicerende vaten niet
goed valt te voorspellen, zijn ze in de uitkomsten voor de klassen ‘geliberaliseerde huur’ en
koopwoningen tot €200.000 samengenomen onder het label ‘middensegment’.
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Inleiding
De crisis op de woningmarkt is voorbij en in Amsterdam en directe omgeving is zelfs sprake
van overspanning. Voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA) wordt ook voor de lange termijn aanhoudende druk op de markt verwacht. Amsterdam en omgeving trekken zo veel bevolking, dat de woningbouw dit ternauwernood bijhoudt.
Tegen deze achtergrond heeft ook Lelystad een hernieuwde groeiambitie. Het grondbedrijf
heeft opdracht gekregen deze ambitie zo veel mogelijk te faciliteren. Dit is niet zonder risico. Vele vragen en onzekerheden dringen zich op. De co njunctuur is grillig. Het feit dat de
woningmarkt nu ook in Lelystad is aangetrokken, kan een tijdelijk effect zijn, onder invloed
van een inhaalvraag. Voor de (middel)lange termijn is het onzeker in hoeverre Lelystad kan
meeliften op de verwachte groei van de MRA. Vragen die leven in de gemeente hebben onder meer betrekking op de positionering in de regio, de marketing, het wervingsgebied, onderscheidende woonmilieus, interne concurrentie tussen projecten, de invloed van de luchthaven en de prijsstelling ten opzichte van Almere en andere concurrerende gemeenten.
RIGO is gevraagd om te helpen om de onzekerheid te reduceren. Er leven veel vragen, die
stuk voor stuk een onderzoek op zich waard zijn. Er is echter één overkoepelende vraag en
dat is wat een realistische groeiambitie is. Deze vraag wordt in deze rapportage onderzocht
en beantwoord. Uitkomst is een onderbouwde schatting van de kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte op middellange termijn (tot 2030) in termen van woningtypen, eigendom en prijsklassen. Dit schept een kader voor de bouwprogrammering en het grondbeleid.
Omdat de toekomst onzeker is, wordt niet één uitkomst gegeven, maar wordt gewerkt met
een bandbreedte. Dit maakt meteen duidelijk in welke segmenten de onzekerheden en dus
de risico’s het grootst zijn.
Groeipotentie op basis van de verwachte huishoudensontwikkeling
De toekomst is per definitie onzeker. We hoeven maar naar het verleden te kijken om dit te
beseffen. Voor Lelystad is die onzekerheid nog groter dan voor een gemiddelde g emeente.
Een manier om hiermee om te gaan is te werken met scenario ’s. Basis voor een raming van
de woningbehoefte is de te verwachten demografische ontwikkeling. Een prognose kent vele
componenten: natuurlijke ontwikkeling (geboorten, sterfgevallen), binn enlandse en buitenlandse migratie, beide weer onder te verdelen in vestiging en vertrek en ten slotte huishoudensvorming. Historisch gezien is vooral de binnenlandse migratie voor Lelystad een belangrijke factor geweest.
We maken om te beginnen een analyse van de historische demografische ontwikkeling in Lelystad, met speciale aandacht voor de binnenslandse migratie. Vervolgens kijken we naar de
toekomst en stellen verwachtingen op voor de omvang en samenstelling van de huishoudens
in 2030. Hierbij gaan we uit van een bandbreedte, afhankelijk van de vraag of Lelystad in
staat zal zijn om meer of minder vestigers uit de rest van Nederland aan te trekken. In
hoofdstuk 4 vertalen we deze verwachting naar additionele woningbehoefte, zowel kwantitatief als kwalitatief.
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Profiel van Lelystad
Huishoudens en woningen
Woningvoorraad naar eigendom, type en prijsklasse
In tabel 2-1 is de bewoonde woningvoorraad per 1-1-2017 weergegeven, die als basis dient
voor de toekomstverkenning. Eengezinswoningen vormen het leeuwendeel van de woningvoorraad in Lelystad. Ruim zeven op de tien eengezinswoningen is een koopwoning. De prijzen zijn logischerwijs iets hoger dan die van de koopappartementen. Er zijn weinig eengezinswoningen goedkoper dan 150.000 euro (maar nog altijd meer dan alle koopappartementen bij elkaar). Het aandeel geliberaliseerde huurwoningen (vrije sector) is gering; de
meeste huurwoningen vallen in het gereguleerde prijssegment . Het gaat hierbij niet alleen
om corporatiewoningen, maar ook om aanbod van andere verhuurders.
t a b e l 2 - 1 B e w o o n d e W o n i n g v o o r r a a d 1 i n L e l y s t a d a n n o 2 0 1 7 23

huur
gereguleerd
geliberaliseerd
koop
< € 150.000
€ 150 - 200.000
€ 200 - 250.000
€ 250 - 300.000
> € 300.000
bewoonde woningen
onzelfstandig wonend
totaal huishoudens
'middensegment'

1

eengezins appartement

totaal

6.690
945
7.635

3.490
535
4.030

10.180
1.485
11.660

1.650
7.100
3.490
2.100
4.345
18.685

770
150
160
85
195
1.360

2.420
7.250
3.650
2.190
4.535
20.050

26.320

5.390

31.710
1.655
33.365

9.695

1.455

11.155

Onder gereguleerde huur wordt verstaan: huurwoningen met een huurp rijs tot €711 per maand. Geliberaliseerde huurwoningen hebben een huurprijs boven dit bedrag. Dit is onafhankelijk van het
type verhuurder (corporatie of particulier). Onder ‘middensegment’ verstaan we in deze rapportage
geliberaliseerde huurwoningen plus koopwoningen met een verkoopwaarde tot €200.000.

2

Diverse bronnen over de woningvoorraad met gefragmenteerde informatie over deelaspecten (eigendom, prijsklassen, woningtypen, al af niet bewoond) zijn in deze tabel gecombineerd tot een
consistent geheel. Kleine afwijkingen met afzonderlijke bronnen zijn hierdoor mogelijk. Bronnen zijn
WOON2015, geactualiseerd op basis van CBS2017, Waarstaatjegemeente.nl (lokale monitor wonen);
gemeente Lelystad (online databank). Koopprijsklassen zijn verkoopwaarden, prijspeil vierde kwartaal 2017. Aantallen zijn afgerond op vijftallen.
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Lelystad ontleent haar aantrekkelijkheid als woongemeente onder andere aan een relatief
lage woningprijzen. Bewoners, vooral eigenaren, krijgen veel huis voor hun geld. Een eengezinswoning is hier financieel bereikbaar voor huishoudens die dat elders niet kunnen betalen. Dat verschil bestaat ook eind 2017 nog. Waar een gemiddelde tussenwoning in Nederland 269.000 euro kost, is dat in Lelystad 212.000 euro 1. In Amsterdam en directe omgeving
zijn eengezinshuizen onder de twee ton nagenoeg niet te vinden. Daarnaast speelt de centrale ligging een rol.
Huishoudens naar levensfase
De jonge ontstaansgeschiedenis van Lelystad brengt met zich mee dat er momenteel veel
huishoudens van middelbare leeftijd wonen, van wie een substantieel aandeel met kinderen
(zie figuur 2-1). Dit zal de komende jaren wel veranderen, daar wordt nog op teruggekomen
in hoofdstuk 3. Alvorens dit te kijken we naar de demografische ontwikkelingen uit het verleden. Het is namelijk zinvol om toekomstverwachtingen in historisch perspectief te kunnen
plaatsen.
figuur 2-1 Huishoudens naar leeftijd en samenstelling, 2017 (bron: CBS)

Demografische ontwikkelingen in het verleden
Bevolkingsgroei (aantal inwoners) op gemeenteniveau wordt veroorzaakt door drie factoren:
de natuurlijke aanwas (het aantal geboorten minus het aantal sterften), buitenlandse migratie ( immigratie en emigratie), en binnenlandse migratie (vestiging en vertrek).
Natuurlijke aanwas is voor Lelystad nog altijd een belangrijke groeicomponent, waar dat
voor sommige andere steden in Nederland al onder het nulpunt ligt. Dit komt vooral doordat Lelystad relatief weinig sterfgevallen telt. Door de jonge bevolkingssamenstelling zijn
weinig zeer oude ouderen die een grote kans op overlijden hebben. Dit betekent ook dat er

1

Bron: NVM
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momenteel nog weinig woningen beschikbaar komen door de opheffing van oudere huishoudens.
Onder invloed van de steeds ouder wordende bewoners van het eerste uur, neemt het aantal sterfgevallen wel snel toe, maar ligt nog onder het Nederlands gemiddelde. Net als in de
rest van Nederland, neemt de natuurlijke aanwas in Lelystad langzaam af door een combinatie van vergrijzing en het feit dat Nederlandse vrouwen minder kinderen krijgen dan vroeger. De bevolkingsgroei wordt daardoor steeds afhankelijker van het vestigingssaldo met andere gemeenten en met het buitenland.
Omdat de patronen van binnenlandse verhuizingen en buitenlandse migratie erg grillig van
aard zijn, brengt dat ook meer onzekerheid met zich mee wat betreft de omvang van de bevolkingsgroei. Voor Lelystad zien we bijvoorbeeld dat het buitenlands migratiesaldo iets
schommelt rond nul en voor Lelystad tot nog toe niet van groot belang is geweest in vergelijking met de binnenlandse vestiging en natuurlijke aanwas. In de toekomst heeft dit mogelijke grotere impact, omdat de bevolkingsgroei van Nederland als geheel steeds afhankelijker wordt van immigratie.
Binnenlandse vestiging is tot 2004 de belangrijkste bron van groei geweest. De ontwikkelingen laten echter een dalende trend zien in het vestigingssaldo, dat na 2008 overwegend negatief is. Deze trend zet zich door na het einde van de woningmarktcrisis (medio 2013), wat
betekent dat dit niet enkel een gevolg van de woningmarktcrisis is geweest, maar (ook) andere oorzaken kent. Zie figuur 2-2. (Op pagina 10gaan we in op de oorzaken van het dalend
vestigingsoverschot.)
figuur 2-2 Bevolkingsgroei Lelystad per jaar 200 2-november 2017

De ontwikkeling van de binnenlandse migratie steekt wel positief af ten opzichte van de rest
van de provincie Flevoland. De provincie als geheel heeft tijdens de crisis te maken gehad
met een vertrekoverschot richting de Randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland en
Utrecht). Voor de crisis was er nog sprake van een vestigingsoverschot. In Lelystad is dat
verlies enigszins gecompenseerd door relatief veel vestiging vanuit de rest van Flevoland in
de periode 2011-2015, met name Almere en in iets mindere mate Zeewolde. In 2016 zakt
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dat wel weer in tot een vertrekoverschot met de rest van Flevoland en dan met name Almere. Zie figuur 2-3 en figuur 2-4.
figuur 2-3 Migratiesaldo Gemeente Lelystad met and ere regio's binnen Nederland

figuur 2-4 Migratiesaldo Flevoland met andere regio's binnen Nederland

Almere, Amsterdam en Dronten zijn de belangrijkste herkomst- / bestemmingsgemeenten
voor Lelystad. In wat mindere mate is er ook veel uitwisseling met de Noordoostpolder, gemeenten in de Zaanstreek/ West-Friesland, de Veluwe en het westen van Overijssel. Zie figuur 2-5. De steden Groningen en Leeuwarden komen ook in de top 20 voor. Voor studentenstad Groningen is dit niet heel verwonderlijk, de uitwisseling met L eeuwarden is wel opvallend. De vier grote steden in de Randstad zijn vanwege de omvang van deze steden en de
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daarmee gepaarde verhuisstromen voor vrijwel alle andere gemeenten in Nederland van belang. Opvallend is dat andere universiteitssteden buiten de Randstad, naast Groningen en
Enschede, niet voorkomen in de top 25 voor Lelystad.
figuur 2-5 Top 25 herkomstgemeenten: aantal vestigers, vertrekkers en saldo vestiging in de
periode 2011-2016 (positief saldo vetgedrukt)

Als we kijken naar vestging, is het duidelijk dat Almere en in minder mate Zeewolde de belangrijkste herkomstgemeenten zijn. Een aantal gemeenten in de Zaanstreek/ West-Friesland zijn ook belangrijke herkomstgemeenten. Amsterdam, op afstand gevolgd door Zwolle,
is per saldo de belangrijkste bestemming. De verhuisbewegingen vanuit Zeewolde en Almere
zullen gerelateerd aan de relatieve aantrekkelijkheid van Lelystad als woonplaats binnen de
woningmarktregio. De migratie richting Amsterdam en Zwolle zal vooral gerelateerd zijn aan
studie en arbeidsmarktkeuzes.
Samengevat is Lelystad niet zozeer direct overloopgebied voor Amsterdam, als wel indirect.
Met Amsterdam zelf is er een vertrekoverschot (veel jongeren trekken daar heen voor stu die
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werk of relatievorming)., maar Lelystad trekt per saldo wel veel inwoners uit buurgemeenten van Amsterdam waar de druk op de woningmarkt ook toeneemt. Ook liggen er kansen
als vestigingslocatie voor huishoudens uit het oosten en het noorden, die tussen Amsterdam
en de herkomstregio willen wonen. Amsterdam blijft uiteraard wel een belangrijke herkomstgemeente, in de zin dat dit de grootste gemeente van Nederland is en 5 % van de hele
Nederlandse bevolking huisvest en daarmee ook in potentie de grootste verhuisstromen oplevert. Daar staat tegenover dat vanuit Amsterdams perspectief Lelystad slechts één van de
vele mogelijke bestemmingen is, terwijl vanuit Noord en Oost Nederland bezien L elystad de
dichtstbijzijnde en ook nog meest betaalbare gemeente is van de MRA.
Oorzaken afname vestigingssaldo
De ontwikkeling van het vestigingssaldo hangt samen met een aantal factoren. We maken
binnen de verhuisstromen onderscheid tussen woningmarktmigratie en verhuizingen binnen
woningmarkten. Bij de eerste gaat het om verhuizingen tussen regio’s waarbij vooral economische factoren zoals werkgelegenheid en onderwijs een rol spelen. Bij de tweede gaat het
om lokale verhuizingen, waarbij factoren zoals veranderende gezinssamenstelling, inkomensniveau en aantrekkelijkheid van de woonlocatie een rol spelen. De verhuizingen naar
andere provincies kunnen worden gezien als verhuizingen om economische of studieredenen. Verhuizingen binnen de provincie zijn eerd er gerelateerd aan de woningmarkt.
De omslag van een vestigingsoverschot naar een vertrek overschot na 2008 had gro tendeels
te maken met arbeidsmarktfactoren en de woningmarktcrisis die in heel Nederland speelde.
De hele provincie kreeg toen te maken met een groot vertrekoverschot. Jongeren bleven
naar de studentensteden toestromen om daar te studeren, maar slechts weinig jonge gezinnen zagen kans de steden te verlaten en naar Flevoland (terug) te komen. De beste kans op
banen lagen nog altijd in de grote steden. Wie een koophuis had, kon of wilde die niet verkopen in de ruime woningmarkt met lage prijzen. Lage woningprijzen maakten het voor
huishoudens met een beperkt inkomen die ook nog een hypotheek konden krijgen mogelijk
in steden als Amsterdam te blijven.
Na 2013 herstelt het vestigingspatroon zich langzaam wel voor Flevoland met een kleiner
wordend vertrekoverschot. In Lelystad lijkt er echter nog geen sprake van herstel en moeten
we kijken naar andere factoren dan de economische conjunctuur. Hierbij moeten we dan
vooral denken aan concurrentie van buurgemeenten, met name Almere en Dronten.
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Demografische prognoses
De basis voor de raming van de woningbehoefte in kwantitatieve zin is de verwachting van
de ontwikkeling van het aantal woningbehoevende h uishoudens. Die verwachting is onzeker.
Voor de woningmarkt van Lelystad zit de onzekerheid hem vooral in de vraag of en in hoeverre Lelystad in staat zal zijn mensen uit de rest van Nederland aan te trekken. Zoals we in
het vorige hoofdstuk hebben gezien, is dit in het verleden niet altijd even goed gelukt. Vandaar dat we in deze verkenning rekenen met een bandbreedte. In de basis gaan we uit van
de demografische prognose van de MRA (gemaakt door de Provincie Noord -Holland). Daaromheen leggen we een bandbreedte: een hoog scenario, uitgaande van een succesvolle aantrekkingskracht en een laag scenario, uitgaande van een onsuccesvolle. In dit hoofdstuk bespreken we om te beginnen het basisscenario (hierna te noemen MRA scenario) in relatie
tot andere beschikbare prognoses en in relatie tot het verleden. Daarna beschrijven we de
beide andere scenario’s en wat deze voor gevolgen hebben in termen van huishoudens.

Onzekerheden
Huishoudensprognoses kennen een grote mate van onzekerheid. Enerzijds kunnen verschillende prognosemodellen, zoals Primos en Pearl, zeer verschillende uitkomsten geven voor
hetzelfde prognose jaar. Dit heeft te maken met de gekozen aannames, met trends uit het
verleden die worden doorgetrokken en met invloeden, zoals woningaanbod , waarmee al of
niet rekening wordt gehouden. Anderzijds kan hetzelfde model jaar op jaar wisselende uitkomsten geven, door veranderingen in de historische trends die worden doorgetrokken.
Sterke schommelingen in vestigingstrends leiden doorgaans tot grote schommelingen in de
prognoses jaar op jaar. Tenslotte kunnen trends plotseling omslaan, als gevolg van ‘spontane
‘ontwikkelingen, zoals de stagnatie en opleving van de woningmarkt en toestroom van grotere aantallen asielzoekers. Ook beleid kan grote trendverschuivingen teweeg brengen.
Denk aan de extramuralisering (langer zelfstandig wonen van ouderen en andere zorgbehoevenden) en de invoering van het studieleenstelsel (waardoor studenten minder vaak op kamers gaan wonen in hun studiestad). In hoeverre een nieuwe prognose rekening houdt met
deze trendwijzigingen heeft een groot effect op de stabiliteit van prognoses over de jaren
en de betrouwbaarheid van de prognose wat betreft het correct voorspellen van de ontwikkelingen.
Risico’s woningbouwprogrammering op basis van prognoses
De relatie tussen huishoudensgroei en woningbouw is een kip -ei relatie. Zonder woningbouw wordt groei van een gemeente moeilijk, zeker als er voldoende woningaanbod in
buurgemeenten is. Programmeren op basis van een laag groeiscenario wordt dan een selffulfilling prophecy. Die negatieve groeitrend kan vervolgens weer worden doorgetrokken in
nieuwe prognoses, waardoor een vicieuze cirkel van steeds lagere groeiprognoses ontstaat.
Woningbouw faciliteert dus groei, maar het is zeker niet altijd zo dat een hoge productie
ook altijd tot meer groei leidt. Als ook buurgemeenten flink (over)produceren kan er onvoldoende afzetmarkt zijn. Sinds het begin van de eeuw zijn er ook steeds meer regio ’s waar de
groei op zijn einde is en krimp optreedt. In een maatschappij waar het tweeverdienersmo-

. Groeipotentie en woningbehoefte in Lelystad

11

del en tijdelijk contracten steeds meer de norm wordt, is het belang van wonen binnen bereisbare afstand van grote banenlocaties sterk toegenomen 1. De steeds hoger opgeleide bevolking stelt gezinsvorming steeds meer uit en is steeds langer in de studieplaats blijven wonen. De Bevolking concentreert zich steeds meer in de Randstad provincies en enkele universiteitssteden daarbuiten. 2
De positie van Lelystad is in die zin een bijzondere. Hoewel formeel onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam, is de gemeente meer een ‘voorportaal’ van deze regio. De gemeente ligt tussen het sterk groeiende Amsterdam, krimp -/ stagnatiegebieden ten noorden
van de gemeente en de sterk groeiende ‘Biblebelt-zone’ rondom Zwolle. De economisch florerende regio’s Amsterdam en Zwolle zijn goed bereikbaar. Met de komst van de Hanzelijn,
de spoorverbinding tussen Amsterdam en Zwolle, is de verbinding met die laatste stad sterk
verbeterd. Lelystad is daarmee aantrekkelijker voor huishoudens die banden hebben met
beide stadsregio’s. Met name voor hoogopgeleiden, die gemiddeld verder reizen voor hun
werk, kan dit aantrekkelijk zijn. Voor baanzoekers uit Oost en Noord Nederland is Lelystad
een betaalbaar alternatief van waaruit de banen in de MRA te berei ken zijn.
De uitbreiding van de Luchthaven zal ook niet zonder effect zijn. Groei van de werkgelegenheid kan huishoudens aantrekken / vasthouden en dus voor groei zorgen.

Analyse beschikbare prognoses
Er zijn verschillende huishoudensprognoses in omloop. De gemeente heeft zelf een bevolkingsprognose, maar geen huishoudensprognose. De metropoolregio Amsterdam (MRA) beschikt over een meer gedetailleerde prognose voor Lelystad. Deze prognose vergelijken we
met de Primos-prognose van Abf en de Pearl-prognose van CBS en PBL, waarvan ook een
bandbreedte bekend is. Als de Primos en MRA-prognose naast de laatste Pearl-prognoses
worden gelegd, dan zien we dat die in de buurt komen van de bovengrens van Pearl
2016.Zie figuur 3-1.
Wat opvalt in de verschillende scenario’s van Pearl, is een ‘knik’ in de huishoudensgroei na
2027, waarbij een omslag plaatsvindt naar huishoudenskrimp (laag scenario) of naar zeer
beperkte huishoudensgroei (midden en hoog scenario).Zie figuur 3-2. In vergelijking met
Nederland gemiddeld is dit een vroeg omslagpunt. Dit heeft te maken met de bijzondere
leeftijdsopbouw van de bevolking van Lelystad. De gemeente heeft nog relatief weinig ouderen boven de 70 jaar. De meeste woningen zijn gebouwd na 1970. Omdat het voornamelijk
jonge huishoudens zijn die naar nieuwbouwgebieden trekken, zullen de meeste mensen die
tijdens de bouwhausse (1970-1990) in Lelystad zijn komen relatief jong zijn geweest. Er zijn
daardoor momenteel weinig zeer oude inwoners van boven de tachtig. Dit betekent dat er
ook relatief weinig oudere huishoudens uitstromen uit de woningmarkt (verhuizing naar
verpleegtehuis of sterfte). Wel vergrijst de bevolking van het eerste uur snel. Er vindt momenteel een sterke gezinsverdunning in deze groep plaats. Hun huishoudens worden gemiddeld kleiner doordat kinderen het huis verlaten en partners overlijden. Over pakweg tien
jaar worden veel van hun huishoudens opgeheven door sterfte of verhuizing naar een zorginstelling. De woningen van de eerste generatie bewoners komen dan in grote getale op de

1

Van Ham, Maarten (2002) Job access, workplace mobility, and occupational achievement. Proefschrift Universiteit Utrecht.

2

Van Dam, Frank Gijs Beets, Andries de Jong, Dorien Manting (2015) De stad: magneet, roltrap en
spons. Bevolkingsontwikkelingen in stad en stadsgewest. Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving.
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markt. De woningmarkt zal zich dan wat gaan ontspannen door afnemende vraag en toenemend aanbod van bestaande woningen.
figuur 3-1 Prognose huishoudensgroei 2017-2030 volgens verschillende prognoses

*in het Primos 2017 scenario is voor het peiljaar 2017 de actuele stand volgens het CBS gebruikt en niet
de prognose voor 2017.

figuur 3-2 Prognose totaal aantal huishoudens volgens P earl 2016

MRA-scenario
Voor een detailuitwerking van de prognose gaan we in de basis uit van de prognose van de
Provincie Noord-Holland voor de MRA. Deze prognose is consistent voor de MRA als geheel
en bevat ook uitkomsten voor de gemeente Lelystad. Voor de MRA als geheel komt deze
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prognose uit op een toename tussen 2017 en 2030 met 150.000 huishoudens en tussen
2017 en 2040 met 233.000 huishoudens. 1
De MRA-prognose, hoewel voor Lelystad hoog in vergelijking met Pearl, is conservatief te
noemen als het gaat om de aannames wat betreft vestigingssaldo. De MRA gaat voor de binnenlandse verhuizingen uit van circa 2.400 vestigers per jaar en gemiddeld 2.450 vertrekkers. Dat betekent een vertreksaldo van gemiddeld 50 inwoners per jaar. Dit scenario komt
redelijk overeen met de trend van de afgelopen tien jaar, die deels bepaald is door de woningmarktcrisis. Zie figuur 3-3. Daarmee is deze prognose geschikt om als referentie te dienen voor twee alternatieve scenario’s die uitgaan van een aanzienlijk groter aantal vestigers
(zoals voor de crisis) respectievelijk een lager aantal vestigers (zoals tijdens de crisis).
figuur 3-3 Vestigingssaldo Lelystad, historisch e realisatie en prognose volgens de MRA

De prognose van de MRA gaat uit van een groei van Lelystad met 2.330 inwoners tussen
2017 en 2030, die grotendeels bepaald wordt door afnemende natuurlijke aanwas, de vergrijzing en toenemende levensverwachting. In dit basisscenario neemt het aantal kinderen
(0-20 jaar) en inwoners tussen de 30-50 sterk af (respectievelijk –5% en -9%). De groep jongeren tussen de 20 en 30 jaar neemt toe met 11 %. De leeftijdsgroep 50-70 jaar blijft vrijwel
gelijk in omvang (<1% groei). Het aantal 70-plussers neemt het meest toe, met 80% groei.

1

De Provincie Noord-Holland heeft een publicatie uitgegeven over de prognose, getiteld Prognose
2017-2040. Hoewel deze publicatie niet over Flevoland gaat, zijn Almere en Lelystad wel afzonderlijk
in de berekeningen meegenomen. Voor de behoefteraming door RIGO zijn de uitkomsten voor Lelystad gebruikt. In de bijlage van de publicatie van Noord-Holland is een scenariostudie opgenomen,
waarbij ook Flevoland wordt uitgesplitst.
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Zie figuur 3-4. Ook in deze prognose neemt het tempo van de huishoudensgroei over ongeveer tien jaar gestaag wat af, doordat veel oudere huishoudens dan worden opgehev en, zie
figuur 3-5.
figuur 3-4 Aantal inwoners naar leeftijdsklasse in 2017 en in 2030 volgens de MRA -prognose en
toename van aantal inwoners per leeftijdsklasse

figuur 3-5 Prognose huishoudensgroei per jaar naar leeftijdsgroep volgens MRA

Sterke huishoudensverdunning door vergrijzing
De sterke mate van vergrijzing zorgt voor een grote mate van gezinsverdunning: in de huishoudens die zich vanaf de jaren zeventig hebben gevestigd gaan kinderen uit huis, partners
komen te overlijden en veel ouderen blijven achter als alleenstaande. De toename van 70 plushuishoudens vormen dan ook circa 81% van de huishoudensgroei van in totaal 3.680
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huishoudens. Zij vormen in 2030 25% van alle huishoudens in Lelystad, tegenover 15 % in
2017. De toename van het aantal alleenstaanden is goed voor 80% van de huishoudensgroei. Het aantal jongere huishoudens dat er aan de onderkant bijkomt is relatief klein. Het
aantal jonge huishoudens met een leeftijd onder de 30 jaar neemt toe met 7%. Het aantal
huishoudens tussen de 30 en 50 jaar neemt in dit scenario juist sterk af ( -8% ). Het aantal
huishoudens tussen de 50 en 70 jaar neemt heel weinig toe, slechts 2%. De totale huishoudensgroei bestaat voor 12% uit stellen zonder kinderen (ook weer vooral oudere huishoudens) en voor 7% uit huishoudens met kinderen. Dit komt neer op circa 2.940 alleenstaanden erbij; 440 stellen zonder kinderen en 270 huishoudens met kinde ren. Zie figuur 3-6 en
figuur 3-7.
figuur 3-6 Aantal huishoudens naar leeftijdsklasse in 2017 en in 2030 volgens de MRA -prognose
en toename van aantal huishoudens per leeftijdsklasse

figuur 3-7 Aantal huishoudens naar type en leeftijdsklasse in 2017 en in 2030 volgens de MRA prognose en toename van aantal huishoudens per leeftijdsklasse
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Meer, maar kleinere huishoudens
Uit bovenstaande kan worden afgeleid dat het aantal huishoudens sterker toeneemt dan het
aantal inwoners (plus 3.680 respectievelijk plus 2.330). Op het eerste gezicht kan dit vreemd
overkomen. Toch is dit het geval. Dit heeft te maken met de vergrijzing, het wegtrekken van
jongeren en daarmee dalende gezinsgrootte. Er zijn zelfs gemeenten in Nederland waar het
aantal inwoners afneemt, terwijl het aantal huishoudens en daarmee de woningbehoefte
nog toeneemt. Denk aan het volgende voorbeeld. In een gezin met twee kinderen (vier inwoners) verlaten twee kinderen het ouderlijk huis om in een andere gemeente te gaan studeren en gaan de achtergebleven ouders vervolgens uit elkaar. Dat is minus twee inwoners,
terwijl de woningbehoefte met één toeneemt. Ook overlijden zorgt voor minder inwoners,
maar leidt pas tot minder huishoudens als ook de laatst overgebleven partner komt te overlijden. In nieuwbouw-eengezinshuizen valt die verdunning niet op. Daar wonen overwegend
jonge gezinnen. Het is de bestaande voorraad waar huishoudens kleiner worden.

Bandbreedte, afhankelijk van het aantal vestigers
Voor het bepalen van de bandbreedte, zijn twee extra scenario’s doorgerekend. Het hoge
scenario gaat uit van 500 meer vestigers per jaar dan in de MRA -prognose en lijkt op de situatie van vóór 2008. Het lage scenario gaat uit van 250 minder vestigers per jaar dan in de
MRA-prognose en lijkt op de situatie tijdens het dieptepunt van de laatste woningmarktcrisis.

3.4.1 Hoog scenario: meer vestigers
Voor het hoge scenario gaan we uit van 500 extra vestigers per jaar ten opzichte van de
MRA-prognose (uitgaand van de gemiddelde vestiging per jaar in deze periode).Dit scenario
komt wat bevolkingsgroei betreft in de buurt van het scenario dat O&S Lelystad hanteert
voor de gemeentelijke bevolkingsprognose. O&S Lelystad gaat in haar prognose uit van gemiddeld circa 3.415 vestigers per jaar (ruim 1.000 meer dan volgens de MRA) en 3.140 vertrekkers (per saldo 375 vestigers per jaar). Dit hoge scenario komt redelijk overeen met de
situatie van voor 2008 toen de woningmarktcrisis begon.
De optelsom van de extra bevolkingsgroei tussen 2017 en 2030 (bovenop de geprognosticeerde bevolkingsgroei in de MRA-prognose) komt neer op totaal circa 5.300 inwoners erbij.
Bij deze optelsom is gecorrigeerd voor extra sterften, extra geboorten en extra vertrek onder de extra vestigers. De leeftijdsverdeling van de vestigers is voor elk prognosejaar dezelfde als in de MRA-prognose. Alle leeftijdsgroepen groeien in dit scenario, maar vooral bij
de jongere leeftijdsgroepen is er relatief veel groei ten opzichte van het MRA -scenario. Zie
figuur 3-8.
Jonge huishoudens verhuizen relatief vaak en vormen daardoor het gros van de verhuisstroom. Jongeren trekken voor studiedoeleinden vaak uit de gemeente naar de studentensteden. Na de studietijd keert een deel weer terug, soms met partner en kinderen. Extra
vestiging heeft daarom vooral effect op het aantal huishoudens met kinderen. Het aantal
kinderen wordt ook nog eens vergroot doordat de jonge groep vestigers extra geboorten
voortbrengt.
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figuur 3-8 Aantal inwoners naar leeftijdsklasse in 2017 en in 2030 volgens de MRA -prognose,
het hoge scenario met extra vestiging en toename van aantal inw oners per leeftijdsklassein het
hoge scenario t.o.v. de MRA -prognose.

figuur 3-9 Aantal huishoudens naar leeftijdsklasse in 2017 en in 2030 volgens de MRA -prognose, het hoge scenario met extra vestiging en toename van aantal huishoudens per leeftijdsklasse in het hoge scenario t.o.v. de MRA -prognose.
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figuur 3-10 Huishoudensgroei naar type en leeftijd tussen 2017 en 2030 volgens de MRA -prognose, het hoge scenario met extra vestiging en toename van aantal huishoudens per type en
leeftijd in de MRA -prognose en de extra toename bij extra vestiging.

Het aantal oudere huishoudens wordt sterk beïnvloed door het ouder worden van de vestigers en door hogere sterftekansen. De groei van het aantal oudere huishoudens verandert
ook nauwelijks in dit hoge scenario, omdat ouderen maar een zeer beperkt deel van de extra vestigers vormen. Ouderen verhuizen zoals gezegd weinig en verhuizen ook weinig over
de gemeentegrenzen heen. Zie figuur 3-9

3.4.2 Laag scenario: minder vestigers
Voor het lage scenario wordt uitgegaan van 250 minder vestigers per jaar ten opzichte van
de MRA-prognose. Het effect is dan omgekeerd aan het scenario met extra vestiging en lij kt
op de lage variant van de Pearl-prognose. De bevolking krimpt in dit scenario licht met 320
inwoners. De huishoudensgroei valt dan 1.050 huishoudens lager uit dan in het MRA -scenario. Zie figuur 3-11.
In dit scenario groeit ook vooral de groep 70-plushuishoudens. De groep onder de 30 jaar en
tussen de 50 en70 jaar blijft min of meer stabiel. De groep huishoudens tussen de 30 en 50
jaar krimpt. Dit betekent ook dat alleen de groep alleenstaanden sterk groeit. Het aantal
meerpersoonshuishoudens zonder kinderen blijft stabiel, het aantal huishoudens meet kinderen neemt af. De jongere huishoudens nemen allemaal in aantal af, vooral in de leeftijdsgroep 30-50 jaar. Zie figuur 3-12.
In dit scenario blijven de oudere huishoudens wel in Lelystad wonen, maar kunnen of willen
jongere huishoudens niet in Lelystad blijven of zich daar vestigen. Een dergelijke scenario is
vergelijkbaar met het dieptepunt tijdens de woningmarktcrisis met een sterk verslechterende regionale arbeidsmarkt en/of een groot concurrerend aanbod in buurgemeenten. Een
tekort aan woningen en (mede daardoor) oplopende prijzen in Lelystad kunnen dan een self fulfilling prophecy zijn. Met name het aanbod in Almere, waarvoor Lelystad als overloopge-
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bied fungeert, is sterk bepalend. Gezien de werkgelegenheidsontwikkelingen, het perspectief dat de uitbreiding van de luchthaven daarbij biedt, en de sterk opgelopen woningprijzen
in Almere het afgelopen jaar, is dit scenario de komende paar jaar niet erg wa arschijnlijk.
figuur 3-11 Bevolkingsprognose naar leeftijd in 2030 in het lage scenario in vergelijking met
2017, het MRA-scenario en het hoge scenario.

figuur 3-12 Totaal aantal huishoudens en groei ten opzichte van 2017in het lage scenario, vergelijking met MRA -scenrio en hoog scenario.

Omdat in dit scenario minder jonge huishoudens worden aangetrokken neemt het totaalaantal huishoudens met kinderen af. Wel zit er in de groep jonger dan 30 jaar nog een lichte
groei in het aantal huishoudens met kinderen en ook onder 70 -plussers (waar bij het over
het algemeen zal gaan om min of meer volwassen inwonende kinderen). De groep alleenstaanden groeit ook in dit scenario fors, maar alleen onder 50-plussers. Het aantal jongere
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alleenstaanden onder de 50 jaar neemt af. Het aantal meerpersoonshuishoudens zonder
kinderen kinderen groei heel licht, maar allen onder 70-plussers. Zie figuur 3-13.
figuur 3-13 Groei aantal huishoudens naar type en leeftijd tussen 2017 en 2030 in het lage scenario in vergelijking met het MRA -scenario en het hoge scenario.
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Van demografie naar woningbehoefte
Woningbehoefte kwantitatief
De totale additionele huisvestingsbehoefte (gewenste netto toename) voor de periode
2017-2030 mag gelijk worden gesteld aan de totale huishoudensgroei. Dit komt in het MRA
scenario neer op 3.675 woonruimten. Een klein deel hiervan (210 woonruimten; minder dan
6% van de additionele behoefte) betreft onzelfstandige woonruimten. Gemiddeld komt dit
neer op een uitbreidingsbehoefte van (afgerond) 266 zelfstandige woningen per jaar (toevoegingen minus onttrekkingen, exclusief onzelfstandig wonend en).
In geval van een extra vestiging van 500 personen per jaar in de periode 2017 -2030 komt
het aantal huishoudens in 2030 ruim 2.100 hoger uit, zoals uiteengezet in het vorige hoofdstuk. In woonruimte gerekend komt dit neer op een extra behoefte aan 1.99 0 gewone woningen. In geval van 250 minder vestigers per jaar scheelt dit in 2030 de helft van dit aantal .
Dat wil zeggen 995 woningen minder dan in het MRA-scenario. In tabel 4-1 wordt een en ander samengevat.
tabel 4-1 Ontwikkeling van de woningbehoefte in Lelystad volgens drie scenario’s

ontwikkeling 2017-2030

situatie 2017
huishoudens
33.365
bewoonde woningen
31.710
gemiddeld per jaar

MRA 2030
3.675
3.465
266

500 extra 250 minder
vestigers per vestigers per
jaar
jaar
5.780
2.625
5.455
2.470
419
190

De behoefteraming is een totaalsaldo, waar alle achterliggende verhuizingen in zijn verrekend. Het is dus niet zo dat de additionele woningen direct voor nieuwe huishoudens zijn
bestemd. Door te voorzien in deze behoefte kunnen vestigers ook indirect in vrijkomende
bestaande woningen terecht.

Woningbehoefte kwalitatief
Voor vertaalslag naar de woningbehoefte in kwalitatieve zin zijn de huishoudens die in 2030
worden verwacht gekoppeld aan woningen, gebruik makend van het Woononderzoek Nederland (WoON). Daarbij is rekening gehouden met de veranderende samenstelling van de huishoudens wat betreft leeftijd en type huishoudens (vooral meer oudere huish oudens en
meer alleenstaanden). Omdat er niet alleen meer oudere huishoudens bijkomen, maar ouderen van de toekomst ook steeds vaker eigenaar-bewoner zijn, is een correctie toegepast
om de trend van meer woningeigendom onder ouderen mee te nemen. Tot slot is gerekend
met een reële koopkrachtontwikkeling, vergelijkbaar met het gemiddelde van de afgelopen
25 jaar (3% per jaar). 1

1

In de bijlage is een meer uitgebreide toelichting opgenomen op de gehanteerde methode en op de
aannamen. Hier zijn ook achterliggende tabellen met totalen voor 2030 te vinden.
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4.2.1 MRA-scenario
In tabel 4-2 is de behoefte weergegeven naar segmenten volgens het MRA -scenario, uitgedrukt in gemiddelden per jaar (over de dertien jaar tussen 2017 en 2030) . Het overgrote
deel van de behoefte in dit scenario bestaat uit ééngezinskoopwoningen. De vraag naar
huurappartementen neemt ook sterk toe. De behoefte aan ééngezinshuurwoningen neemt
in dit scenario licht af. In dit praktijk betekent dit niet dat deze woningen leeg komen te
staan, maar dat ze sneller beschikbaar komen.
tabel 4-2 Woningbehoefte naar type, sector en prijsklasse 2017-2030, MRA scenario1

ontwikkeling 2017-2030, MRA scenario
eengezins appartement
huur
gereguleerd
80
795
geliberaliseerd
-145
240
-60
1.035
koop
< € 150.000
300
115
€ 150 - 200.000
690
10
€ 200 - 250.000
545
145
€ 250 - 300.000
165
50
> € 300.000
240
220
1.945
545

420
705
690
220
460
2.490

ontwikkeling 2017-2030, MRA scenario, gemiddeld per jaar
eengezins appartement
totaal
huur
gereguleerd
6
61
67
geliberaliseerd
-11
19
8
-5
80
75
koop
< € 150.000
23
9
32
€ 150 - 200.000
53
1
54
€ 200 - 250.000
42
11
53
€ 250 - 300.000
13
4
17
> € 300.000
19
17
35
150
42
191

bewoonde woningen
onzelfstandig wonend
totaal huishoudens
'middensegment'

totaal
875
100
975

1.885

1.580

3.465
210
3.675

bewoonde woningen
onzelfstandig wonend
totaal huishoudens

845

365

1.225

'middensegment'

145

121

266
16
283

65

29

94

Middensegment
Een segment waaraan de behoefte lastig te voorspellen is betreft het segment ‘geliberaliseerde huur’. Momenteel zijn huurwoningen in trek bij (institutionele) beleggers, maar dit
kan tussen nu en 2030 weer veranderen. In Lelystad kan een huurder in de vrije sector voor
vergelijkbare of lagere woonlasten ook kopen. Vooral bewoners van eengezinswoningen geven dan toch de voorkeur aan kopen. Dit was in het verleden zo en wordt ook voor de toekomst verwacht. Vandaar dat in de projectie voor de toekomst geen additionele behoefte
aan eengezinswoningen in het segment ‘geliberaliseerde huur’ wordt verwacht (integendeel).
In de praktijk zal hier sprake zijn van communicerende vaten. Indien er vanuit marktpartijen
animo is om woningen in dit segment te bouwen is daar vanuit vraag/aanbod balans weinig
op tegen. Het risico op onverhuurbaarheid is tenslotte voor de verhuurder. Als de vraag tegenvalt is het ergste dat kan gebeuren dat de prijs wordt verlaagd of dat woningen worden
uitgepond en op de koopmarkt terechtkomen. Wat dat betreft is het makkelijker om eerst

1

N.B. Prijspeil 2017; aantallen zijn indicatief. Totalen voor 2017-2030 zijn afgerond op vijftallen. Hierdoor kunnen opgetelde celwaarden iets afwijken van totalen. Dit geldt ook voor andere tabellen in
dit hoofdstuk.
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huurwoningen te realiseren en later eventueel te converteren naar het koopsegment dan
andersom.
Omdat geliberaliseerde huur uit dezelfde doelgroep vist als koopwoningen met vergelijkbare
of lagere maandlasten, zijn de uitkomsten voor de klassen ‘geliberaliseerde huur’ en koopwoningen tot €200.000 samengenomen onder het label ‘middensegment’. De exacte verhouding binnen deze communicerende vaten valt niet goed te voorspellen.
Bewoning in 2030
In figuur 4-1 is te zien hoe de benodigde woningvoorraad in 2030 in het M RA-scenario zal
worden bewoond en hoe dit verschilt met de voorraad en de bewoning in 2017. Duidelijk is
de vergrijzing te zien, zowel in eengezinswoningen als in appartementen. Die vergrijzing in
eengezinswoningen betekent niet dat er voor senioren eengez inswoningen moeten worden
bijgebouwd. Het gaat vooral bestaande huishoudens, thans nog in de gezinsfase, die naar
verwachting in hun woning – veelal een eengezins-koopwoning - blijven zitten. Zo lang zij dit
doen, zijn het de jonge gezinnen waarvoor gebouwd moet worden. Weliswaar neemt het
aantal jongeren in eengezinswoningen per saldo nauwelijks toe, ook in 2030 zullen er jonge
huishoudens zijn die een eengezinswoningen wensen . Dit verklaart de aanhoudend behoefte aan eengezinswoningen, en dan vooral in de koopsector.
figuur 4-1 Bewoonde woningvoorraad in 2017 en in 2030 naar leeftijd hoofdbewoner

7.000
6.000
5.000
4.000
3.000

2017

2.000

2030

1.000

eengezinswoningen

70-plus

60-69 j.

50-59 j.

40-49 j.

30-39 j.

< 30 j.

70-plus

60-69 j.

50-59 j.

40-49 j.

30-39 j.

< 30 j.

-

appartementen

De toename van het aantal senioren in appartementen zal, in tegenstelling tot de vergrijzing
in eengezinshuizen, wel voor een belangrijk deel het gevolg zijn van een verhuizing. Thans
zijn er immers niet veel huishoudens van middelbare leeftijd in appartementen te vinden.
Dit houdt in dat er behoefte gaat ontstaan aan voor senioren aantrekkelijk appartementen.
Overigens zijn als alternatief ook grondgebonden producten als patiowoningen denkbaar;
op dit detailniveau is nader onderzoek onder de doelgroep noodzakelijk.
Ouderen zijn notoir kritisch en hebben een goed alternatief: blijven zitten. De afzet van appartementen onder senioren, en daarmee ook het vrijkomen van eengezinshuizen uit de
voorraad, is dus allerminst een uitgemaakte zaak. Naast senioren zijn ook jongeren een
doelgroep voor appartementen. Dit zal in 2030 ongeveer in gelijke mate het geval zijn als in
2017. De groei van de behoefte aan appartementen zit bij de senioren.
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4.2.2 Hoog scenario (met 500 extra vestigers per jaar)
In tabel 4-3 is de additionele woningbehoefte weergegeven bij het scenario met jaarlijks
vijfhonderd extra vestigers ten opzichte van het MRA-scenario.
tabel 4-3 Woningbehoefte 2017-2030 hoog scenario naar type, sector en prijsklasse , MRA scenario + 500 extra vestigers per jaar

ontwikkeling 2017-2030, 500+ scenario
eengezins appartement
huur
gereguleerd
455
1.075
geliberaliseerd
-90
260
365
1.335
koop
< € 150.000
405
190
€ 150 - 200.000
1.185
30
€ 200 - 250.000
740
150
€ 250 - 300.000
285
55
> € 300.000
480
230
3.095
655

595
1.215
895
340
710
3.750

ontwikkeling 2017-2030, 500+ scenario, gemiddeld per jaar
eengezins appartement
totaal
huur
gereguleerd
35
83
118
geliberaliseerd
-7
20
13
28
103
131
koop
< € 150.000
31
15
46
€ 150 - 200.000
91
2
94
€ 200 - 250.000
57
12
69
€ 250 - 300.000
22
4
26
> € 300.000
37
18
54
238
51
289

totaal
1.530
170
1.700

bewoonde woningen
onzelfstandig wonend
totaal huishoudens

3.460

1.995

5.450
325
5.780

bewoonde woningen
onzelfstandig wonend
totaal huishoudens

266

153

419
25
445

'middensegment'

1.500

480

1.980

'middensegment'

115

37

153

Vooral extra vraag naar ééngezinskoopwoningen
De behoefte aan alle typen woningen (naar eigendom en type) neemt toe in dit scenario , zie
figuur 4-2. Alleen de vraag naar geliberaliseerde ééngezinshuurwoningen neemt iets af. De
vraag naar ééngezinskoopwoningen neemt het meest toe met 1.150 extra eengezinswoningen, dat is 58% van de in totaal benodigde 1.990 extra woningen (bovenop de raming volgens het MRA-scenario). Hiervan is de vraag naar de prijsklasse 150.000 - 200.000 euro met
38% het meest dominant. De jonge huishoudens onder de extra vestigers zitten vaak aan
het begin van hun arbeids- en wooncarrière: hun inkomen is nog laag (maar stijgend) en ze
hebben nog weinig vermogen opgebouwd. Na verloop van tijd, als het inkomen en /of vermogen is gestegen is, kan doorgestroomd worden naar duurdere typen of de bestaande woning middels verbouwing vergroot. Er is in dit scenario ook een vraag toename van ééngezinshuurwoningen (in tegenstelling tot het MRA-scenario, dat een afname van de behoefte
aan dit type woning voorspelt). De vraag naar huurwoningen is in dit scenario relatief wat
groter (34% van de extra behoefte) in vergelijking met het MRA-scenario (27% van de behoefte), omdat de jonge huishoudens die de extra vestigers domineren niet altijd kunnen
kopen. Van de in totaal 1.700 huurwoningen waaraan in het hoge scenario behoefte is (29%
van de totale behoefte) is 11% realisatie in de geliberaliseerde huursector wenselijk (3% van
de totale behoefte) Het gaat dan alleen om toename van het aantal appartementen in de
vrije sector. Zie ook tabel 4-3 hierboven.
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figuur 4-2 Woningbehoefte naar type en eigendom op basis van de MRA -prognose en bij 500
vestigers per jaar extra en het aantal extra benodigde won ingen bovenop het basisscenario van
de MRA.

4.2.3 Laag scenario
In tabel 4-4 wordt de woningbehoefte in het lage scenario beschreven (zie paragraaf 3.4.2
voor de uitgangspunten van dit scenario.) In dit lage scenario is er verhoudingsgewijs meer
behoefte aan appartementen, ruim 52% van de totale behoefte. Dit komt omdat de toename van het aantal oudere huishoudens die willen doorstromen naar appartementen vrijwel onveranderd blijft, ongeacht welk scenario zich voordoet. Voor de aanwas van jonge
huishoudens met en zonder kinderen aan de onderkant van de woningmarkt zijn dan minder
eengezinswoningen nodig, omdat dit type huishouden dan in grot e getale uit Lelystad wegtrekt. Zie ook figuur 4-3.
Er is in dit scenario relatief weinig additionele behoefte aan huurwoningen(23% van de totale additionele behoefte). Dit komt doordat de groei in het lage scenario vooral bestaat uit
oudere huishoudens. Omdat deze steeds vaker woningeigenaar zi jn, neemt de behoefte aan
sociale huurwoningen minder toe dan in de hogere scenario ’s. De vraag naar huurwoningen
betreft in dit scenario ook uitsluitend appartementen. De vraag naar ééngezinshuurwoningen neemt af. Zie figuur 4-3.
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tabel 4-4 Woningbehoefte 2017-2030 laag scenario naar type, sector en prijsklasse , MRA scenario - 250 minder vestigers per jaar, gemiddeld per jaar

ontwikkeling 2017-2030, 250- scenario
eengezins appartement
huur
gereguleerd
-105
655
geliberaliseerd
-170
230
-275
885
koop
< € 150.000
250
80
€ 150 - 200.000
445
€ 200 - 250.000
445
140
€ 250 - 300.000
110
50
> € 300.000
120
215
1.370
485

330
450
585
160
335
1.860

ontwikkeling 2017-2030, 250- scenario, gemiddeld per jaar
eengezins appartement
totaal
huur
gereguleerd
-8
50
42
geliberaliseerd
-13
18
5
-21
68
47
koop
< € 150.000
19
6
25
€ 150 - 200.000
34
34
€ 200 - 250.000
34
11
45
€ 250 - 300.000
8
4
12
> € 300.000
9
16
26
106
37
143

bewoonde woningen
onzelfstandig wonend
totaal huishoudens

bewoonde woningen
onzelfstandig wonend
totaal huishoudens

85

106

190
12
202

'middensegment'

40

24

64

'middensegment'

totaal
550
65
610

1.100

1.370

2.470
155
2.625

525

310

845

figuur 4-3 Woningbehoefte 2017-2030 naar type en eigendom in het lage scenario in vergelijking met het MRA-scenario en het hoge scenario.
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Conclusie
De jonge gemeente Lelystad is voor de crisis op de woningmarkt sterk gegroeid. Sinds 2008
is die groei wat gestagneerd en is er per saldo sprake van vertrek uit de gemeente. Dit wordt
grotendeels veroorzaakt door een netto vertrek uit de regio en gedaalde vestiging in de provincie als geheel. Vanuit de buurgemeenten was er in Lelystad de afgelopen tien jaar juist
sprake van een groter vestigingsoverschot.
Sinds de opleving van de woningmarkt vanaf medio 2013 herstelt het vestigingspatroon in
Lelystad zich (nog) niet, in tegensteling tot de rest van de Provincie Flevoland. Achterblijvende woningbouwproductie kan een deel van de oorzaak zijn, maar ook vestigingsvoorkeuren kunnen meespelen. Kansen zijn er wel. Vanuit Noord en Oost Nederland bezien is Lelystad het voorportaal, van waaruit de MRA met alle werkgelegenheid te bereiken is. De
komst van de Hanzelijn biedt kansen om huishoudens te trekken die binding hebben met zowel de Metropoolregio Amsterdam als de regio Zwolle. Deze beide economische centra zijn
goed bereikbaar per spoor (waar hoogopgeleiden een sterke voorkeur voor hebben) vanuit
Lelystad. Snelwegverbindingen zijn er richting Almere/Amsterdam, Utrecht, en Emmeloord/Heerenveen. Verder zijn de wegverbindingen met Hoorn en Harderwijk redelijk te
noemen. Deze kunnen ook van belang zijn in de keuze voor Lelystad als vestigingsplaats. Dit
blijkt ook uit de hoge mate van uitwisseling van inwoners met gemeenten in West-Friesland,
Friesland en de Veluwe.
Wat is een realistische groeiambitie?
In de prognose van de MRA voor Lelystad wordt een conservatieve aanname gedaan wat betreft de binnenlandse vestiging. Er wordt uitgegaan van een klein vertrekoverschot tot 2030.
Dit beeld komt overeen met het gemiddelde van de afgelopen tien jaar. De huishoudensgroei tot 2030 in dit scenario bedraagt circa 3.675 huishoudens, met een additionele woningbehoefte van 3.465 zelfstandige woningen (de rest van de huishoudens behoeft onzelfstandige woonruimte). Dit komt uit op een gemiddelde netto woningproductie van 266 woningen per jaar.
De huishoudensgroei van 2030 wordt in dit scenario vooral veroorzaakt door de relatief
jonge leeftijdsopbouw van de bevolking van Lelystad. Er zijn relatief weinig zeer oude ouderen. Er worden nog weinig oude huishoudens opgeheven door sterfte of verhuizing naar een
verpleeghuis. Aan de starterskant worden er onderwijl nog wel veel nieuwe huishoudens gevormd. De vergrijzing van de eerste groep bewoners drukt een grote stempel op de woningbehoefte. Huishoudens worden kleiner door vertrek van volwassen kinderen en het overlijden van partners. Deze gezinsverdunning door vergrijzing treedt in Lelystad wat ste rker op
dan gemiddeld in Nederland. Een groot deel van de toekomstige ouderen blijft in hun bestaande (eengezinswoning wonen), maar een niet te verwaarlozen deel wil wel doorstromen
naar een meer ‘geschikte’ woonvorm. De vraag naar appartementen neemt daardoor toe.
De eengezinswoningen die dan vrijkomen, komen dan beschikbaar voor jongere huishoudens. Niettemin treedt ook in eengezinswoningen vergrijzing op.

De gemeente heeft als ambitie om als overloopgebi ed binnen de MRA te fungeren met een
woningproductie van 400-500 woningen per jaar. Het hoge scenario, dat uitgaat van 500 extra vestigers per jaar komt hiermee overeen. De huishoudensgroei bedraagt in dit scenario
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circa 5.780 huishoudens tot 2030 (2.105 meer dan in het MRA-scenario). De additionele behoefte aan zelfstandige woningen komt dan neer op 5.450 woningen (419 per jaar). In dit
scenario is er vooral behoefte aan meer ééngezinskoopwoningen (53% van de behoefte) en
dan vooral in de prijsklasse 150.00 tot 20.000 euro. De extra vestigers zijn vooral jonge huishoudens met jonge kinderen of die op het punt staan een gezin te starten. Ze zoeken veel
ruimte, maar zitten overwegend in een levensfase dat hun inkomen (nog) niet erg hoog is.
De aantrekkingskracht van Lelystad is dat zij binnen hun beperkte bu dget een relatief groot
huis kunnen bemachtigen.
Vóór 2008 haalde Lelystad deze hoge vestigingsaantallen met gemak. De groeiambitie is
daarom ook niet geheel onrealistisch. De haalbaarheid hiervan is ook afhankelijk van de
mate waarin de stijgende lijn in de vestigingssaldo voor de regio aanhoudt én van het concurrerend aanbod in de buurgemeenten. Aandacht voor een goede prijs -kwaliteit verhouding is dan belangrijk. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan een groot vloeroppervlak, maar ook ligging ten opzichte van het openbaar vervoer, uitvalswegen en andere voorzieningen die van belang zijn voor jonge huishoudens met kinderen, waarvan één of beide
partners wellicht buiten Lelystad werkt.
Er zitten wel wat risico’s aan deze ambitie. De trek naar Flevoland als geheel kan tegenvallen en Lelystad kan de concurrentieslag verliezen als concurrerende gemeenten ook veel
aanbod creëren. Kwalitatief goede nieuwbouwwoningen worden dan wellicht wel afgezet,
maar bestaande woningen in de oudere wijken niet. Hier komen door de sterke mate van
vergrijzing veel woningen vrij van ouderen die overlijden of verhuizen. Woningen uit de jaren zeventig en tachtig, met een gedateerde inrichting kunnen dan slecht verkoopbaar worden. De komende tien jaar komen er door de vergrijzing steeds meer van deze bestaande
woningen op de markt. Concurrentie van kwalitatief goede nieuwbouw kan dan leiden tot
leegstands- en leefbaarheidsproblemen in de oudere wijken.

Als de trek naar Flevoland om wat voor reden dan ook blijft tegenvallen komt een lager scenario in beeld, vergelijkbaar met het dieptepunt van de crisis. Bij een scenario waarin 250
minder vestigers naar Lelystad komen dan in de MRA-prognose is de huishoudensgroei tussen 2017 en 2030 nog altijd 2.625 huishoudens (1.050 minder dan in het MRA-scenario). De
behoefte aan zelfstandige woningen in dit scenario bedraagt circa 2.470 woningen (190 woningen per jaar). Omdat veel jonge huishoudens in dit scenario uit Lelystad wegtrekken,
neemt in dit scenario vrijwel alleen het aantal oudere, alleenstaande huishoudens toe. De
additionele woningbehoefte bestaat daarom in dit scenario voor meer dan de helft uit appartementen (54%). Het risico van het volgen van deze ambitie kan zijn dat er zich een selffulfilling prophecy voltrekt: onvoldoende woningaanbod verhindert jonge huishoudens zich
dan in Lelystad te vestigen of om daar te blijven. Woningprijzen die sterker dan gemiddeld
oplopen kunnen hiervan een signaal zijn.
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Bijlage 1 Methodische toelichting
Uitgangspunten en aannamen
De toekomstverkenning, waar in deze rapportage verslag van wordt gedaan, bestaat in grote
lijnen uit drie stappen. Doel van de verkenning is een schatting van de huishoudens die in
2030 in Lelystad zullen wonen en de daarbij passende woningvoorraad naar een aantal kwaliteitskenmerken.
Stap 1
Stap 1 is een zo goed mogelijke reconstructie van de actuele situatie. Nodig is een koppeling
tussen typen huishoudens en segmenten op de woningmarkt. De meest actuele bron die
hier informatie over levert is het Woononderzoek Neder land (WoON) uit 2015, waar Lelystad met circa 1.500 respondenten in is vertegenwoordigd . Omdat deze bron alweer enkele
jaren oud is en qua representativiteit te wensen overlaat, is het achterliggende databestand
herwogen naar de actuele stand van zaken met betrekking tot huishoudenssamenstelling en
bewoonde woningvoorraad. Er is helaas niet één bron die informatie levert over eigendom
in combinatie met prijsklassen in combinatie met woningtypen. D iverse bronnen over de
woningvoorraad zijn gecombineerd tot een consistent geheel. De meest actuele peildatum
waarvoor zowel de benodigde kenmerken van huishoudens als van bewoonde woningen bekend zijn is 1 januari 2017. Dit is dus de basis van de toekomstverkenning (de ‘huidige situatie’).
Stap 2
Stap 2 is een trendmatige ‘projectie’ van de huidige situatie naar de huishoudens van de
toekomst. De toekomstige huishoudens voor deze stap zijn afgeleid uit de demografische
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prognose voor Lelystad van de Provincie Noord -Holland (de ‘MRA’- prognose). Voor de toekomst wordt aangenomen dat huishoudens in 2030 op dezelfde manier zullen willen / kunnen wonen als soortgelijke huishoudens in 2017. Dus als, bijvoorbeeld, jonge gezinnen met
een modaal inkomen momenteel overwegend in eengezinshuizen van een bepaalde prijsklasse wonen, wordt aangenomen dat dit voor jonge gezinnen met een modaal inkomen in
2030 ook geldt. Impliciet wordt hierbij aangenomen dat wat nu acceptabel is, ook in 2030
voor soortgelijke huishoudens acceptabel is.
Er is alleen een correctie toegepast voor de woonsituatie van senioren. De senioren van
2030 zullen naar verhouding vaker in een koopwoning wonen dan de senioren die we nu
kennen. De afgelopen decennia nam het eigen woningbezit onder achtereenvolgende generaties toe. Deze ontwikkeling wordt voor de betreffende leeftijdsklassen doorgetrokken naar
de toekomst. Voor de jongste generatie wordt overigens niet meer gerekend met een toenemend eigen woningbezit.
Behalve aannamen over de demografische ontwikkeling is in deze stap ook een aanname gedaan over de ontwikkeling van de inkomens. Gerekend is met een reële koopkrachtstijging
van 0,3% per jaar. Dit komt overeen met het gemiddelde van de afgelopen 25 jaar.
Stap 3
Stap 3 is het doorrekenen van alternatieve scenario ’s. Aangezien de toekomst per definitie
onzeker is, zijn er meerdere toekomstbeelden denkbaar. In geval van Lelystad zit dit onzekerheid voor een belangrijk deel in de vraag in hoeverre de gemeente zal meeliften op de
groei van de MRA als geheel. Om gevoel te krijgen voor de mogelijke gevolgen zijn twee alternatieve scenario’s doorgerekend, één met een grotere vestigingsstroom en één met een
kleinere vestigingsstroom ten opzichte van het MRA-scenario.
Samengevat zijn er dus drie scenario’s:
 MRA-scenario: uitgaande van prognose van de Provincie Noord-Holland;
 500+ scenario: uitgaande van jaarlijks 500 extra vestigers tot het jaar 2030;
 250- scenario: uitgaande van jaarlijks 250 minder vestigers tot het jaar 2030.
Het verschil in vestigers (gerekend in personen) is omgerekend naar aantallen huishouden s
in het jaar 2030. Dertien jaar lang 500 extra vestigers levert in 2030 2.100 extra huishoudens op.

Uitkomsten
In onderstaande tabellen zijn de uitkomsten weergegeven voor het uitgangsjaar (2017) en
voor het jaar 2030 (drie scenario’s). De additionele woningbehoefte is het verschil tussen de
bewoonde woningvoorraad in 2030 en de bewoonde woningvoorraad in 201 7. Voor planningsdoeleinden is deze uitkomst vertaald naar gemiddelden per jaar (gedeeld door 13).
Middensegment: communicerende vaten
Een segment waaraan de behoefte lastig te voorspellen is betreft het segment ‘geliberaliseerde huur’. Momenteel zijn huurwoningen in trek bij (institutionele) beleggers, maar dit
kan tussen nu en 2030 weer veranderen. In Lelystad kan een huurder in de vrije sector voor
vergelijkbare of lagere woonlasten ook kopen. Vooral bewoners van eengezinswoningen geven dan toch de voorkeur aan kopen. Dit was in het verleden zo en wordt ook voor de toekomst verwacht. Vandaar dat in de projectie voor de toekomst geen additionele behoef te
aan eengezinswoningen in het segment ‘geliberaliseerde huur’ wordt verwacht.
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In de praktijk zal hier sprake zijn van communicerende vaten. Het kan best zijn dat momenteel de markt gunstig is voor vrije sectorhuur. Omdat dit aanbod uit dezelfde doelgroep vist
zal dit dan op korte termijn ten koste gaan van de vraag naar koopwoningen. Maar dezelfde
huurwoningen kunnen ook weer worden verkocht. Omdat de exacte verhouding binnen deze
communicerende vaten niet goed valt te voorspellen , zijn ze in de uitkomsten voor de klassen ‘geliberaliseerde huur’ en koopwoningen tot €200.000 samengenomen onder het label
‘middensegment’.
Tabellen1
situatie 2017
huur
gereguleerd
geliberaliseerd
koop
< € 150.000
€ 150 - 200.000
€ 200 - 250.000
€ 250 - 300.000
> € 300.000
bewoonde woningen
onzelfstandig wonend
totaal huishoudens
'middensegment'

situatie 2030, MRA scenario

eengezins appartement

totaal

6.690
945
7.635

3.490
535
4.030

10.180
1.485
11.660

1.650
7.100
3.490
2.100
4.345
18.685

770
150
160
85
195
1.360

2.420
7.250
3.650
2.190
4.535
20.050

26.320

5.390

31.710
1.655
33.365

9.695

1.455

11.155

6.770
805
7.575

4.285
780
5.065

11.055
1.580
12.635

1.950
7.795
4.035
2.265
4.585
20.635

890
165
300
140
415
1.905

2.840
7.955
4.340
2.405
4.995
22.540

ontwikkeling 2017-2030, MRA scenario
eengezins appartement
huur
gereguleerd
80
795
geliberaliseerd
-145
240
-60
1.035
koop
< € 150.000
300
115
€ 150 - 200.000
690
10
€ 200 - 250.000
545
145
€ 250 - 300.000
165
50
> € 300.000
240
220
1.945
545

bewoonde woningen
onzelfstandig wonend
totaal huishoudens

28.205

6.970

35.175
1.865
37.040

bewoonde woningen
onzelfstandig wonend
totaal huishoudens

'middensegment'

10.550

1.835

12.375

'middensegment'

huur
gereguleerd
geliberaliseerd
koop
< € 150.000
€ 150 - 200.000
€ 200 - 250.000
€ 250 - 300.000
> € 300.000

1

eengezins appartement

totaal

875
100
975
420
705
690
220
460
2.490

1.885

1.580

3.465
210
3.675

845

365

1.225

Aantallen zijn afgerond op 5-tallen. Hierdoor kunnen kleine afwijkingen (maximaal 5) zijn ontstaan
tussen totalen en opgetelde celwaarden.
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situatie 2030, 500+ scenario
eengezins appartement
huur
gereguleerd
7.145
4.565
geliberaliseerd
855
800
8.000
5.365
koop
< € 150.000
2.055
960
€ 150 - 200.000
8.285
185
€ 200 - 250.000
4.235
310
€ 250 - 300.000
2.385
140
> € 300.000
4.820
425
21.780
2.020

3.015
8.470
4.545
2.525
5.245
23.800

ontwikkeling 2017-2030, 500+ scenario
eengezins appartement
huur
gereguleerd
455
1.075
geliberaliseerd
-90
260
365
1.335
koop
< € 150.000
405
190
€ 150 - 200.000
1.185
30
€ 200 - 250.000
740
150
€ 250 - 300.000
285
55
> € 300.000
480
230
3.095
655

totaal
11.710
1.655
13.365

totaal
1.530
170
1.700
595
1.215
895
340
710
3.750

bewoonde woningen
onzelfstandig wonend
totaal huishoudens

29.780

7.385

37.165
1.980
39.145

bewoonde woningen
onzelfstandig wonend
totaal huishoudens

3.460

1.995

5.450
325
5.780

'middensegment'

11.195

1.945

13.140

'middensegment'

1.500

480

1.980

eengezins appartement

totaal

situatie 2030, 250- scenario

6.585
775
7.360

4.145
770
4.915

10.730
1.545
12.275

1.900
7.545
3.940
2.210
4.465
20.060

850
155
300
140
410
1.850

2.750
7.700
4.235
2.345
4.875
21.905

ontwikkeling 2017-2030, 250- scenario
eengezins appartement
huur
gereguleerd
-105
655
geliberaliseerd
-170
230
-275
885
koop
< € 150.000
250
80
€ 150 - 200.000
445
€ 200 - 250.000
445
140
€ 250 - 300.000
110
50
> € 300.000
120
215
1.370
485

bewoonde woningen
onzelfstandig wonend
totaal huishoudens

27.420

6.760

34.180
1.805
35.990

bewoonde woningen
onzelfstandig wonend
totaal huishoudens

'middensegment'

10.220

1.775

11.995

'middensegment'

huur
gereguleerd
geliberaliseerd
koop
< € 150.000
€ 150 - 200.000
€ 200 - 250.000
€ 250 - 300.000
> € 300.000
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550
65
610
330
450
585
160
335
1.860

1.100

1.370

2.470
155
2.625

525

310

845
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