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4.1

Inleiding

Stedelijke economische dynamiek en de woningmarkt zijn sterk met elkaar vervlochten in de Randstad. Opvallend is evenwel dat de economie vooral in de
Noordvleugel van de Randstad (Amsterdam–Utrecht) zich bijna als vanzelf verder ontwikkelt in groeisectoren als zakelijke, financiële en creatieve dienstverlening en dat deze bedrijvigheid onbeperkt fysiek de ruimte krijgt. Het hoogwaardige woningaanbod van de hierbij behorende hoog opgeleide arbeidskrachten in
deze voor hen ook meest populaire woonregio’s blijft echter sterk achter waardoor in dit marktsegment de huizenprijzen de laatste jaren sterk zijn gestegen.
Dit suggereert dat ‘woonbeleid’ en ‘werkbeleid’ in de Randstad niet optimaal op
elkaar zijn afgestemd. We beargumenteren dat de economische kracht van de
stad en de stedelijke regio door een betere afstemming nog beter tot haar recht
kan komen. Hiertoe dienen planologische beleidsconcepten met betrekking tot
woon- en werklocaties kritisch tegen het licht te worden gehouden.
In dit preadvies gaan we in op de determinanten van stedelijke economische
groei en van de (lokale) woningmarkten in de Randstad, en op hun onderlinge
samenhang. We doen dit door een overzicht te geven van enerzijds de agglomeratiefactoren die in de Randstad zorgen voor een meer dan evenredige economische ontwikkeling (paragraaf 4.2) en anderzijds van de – marktgedreven en beleidsmatige – factoren die de regionale woning- en huurmarkt in de Randstad
bepalen (paragraaf 4.3). In vergelijking met het buitenland stuurt het Nederlandse ruimtelijkeordeningsbeleid traditioneel zeer sterk op de woonlocatie, en
slechts in geringe mate op de locatie van bedrijventerreinen. De achterliggende
veronderstelling is dat de werkgelegenheid de mensen volgt. In paragraaf 4.4
onderzoeken wij deze veronderstelde relatie in de bevolkings- en werkgelegenheidsdynamiek in Nederlandse gemeenten waarbij economische agglomeratiefactoren en woningmarkt factoren tegelijkertijd in de analyse worden betrokken.
Conclusies en beleidsconsequenties over de afstemming tussen woon- en werkbeleid in de Randstad besluiten dit preadvies (paragraaf 4.5).
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Economische dynamiek in de Randstad

4.2.1 Bedrijven clusteren in kennisintensieve agglomeraties
Waarom willen bedrijven zich graag in de Randstad vestigen? In de recente literatuur is veel aandacht voor agglomeratievoordelen en clusters van bedrijven.
Deze kunnen worden vertaald naar locatiefactoren voor bedrijven, waarbij op
verschillende schaalniveaus (pand, omgeving, stad, regio) wordt gekeken naar
locatiebeslissingen van bedrijven. Deze agglomeratievoordelen zijn blijkbaar
(nog steeds) groter dan de nadelen van hogere vastgoedprijzen, congestie en
minder bereikbare recreatieve voorzieningen. We gaan in deze paragraaf eerst in
op de agglomeratieliteratuur, om die vervolgens in te bedden in een overzicht
van de locatiefactoren die in de literatuur genoemd worden.
Bedrijven clusteren zich in agglomeraties: stedelijke of regionale concentraties
van economische activiteiten. De Randstad is hier het bekendste Nederlands
voorbeeld van. In de economie hebben agglomeratievoordelen te maken met de
verscheidenheid, specialisatie en concurrentie van stedelijke concentraties van
bedrijven (Van Oort 2004). De crux hiervan is dat de agglomeratiecontext bedrijven tot innovatie, vernieuwing en interactie stimuleert en dat deze stimulans
een structurele bijdrage levert aan de economische groei ter plaatse. Hierbij spelen verschillende mechanismen van kennisoverdracht een rol. Niet alleen pure
innovatie-indicatoren zoals de intensiteit van research en development activiteiten (input) of octrooien en patenten (output) per bedrijf zijn van belang, maar
ook de uitwisseling van kennis tussen bedrijven en instellingen via spin-offs,
creatieve samenwerkingsverbanden, contacten tussen ondernemers en via de
arbeidsmobiliteit van hoogopgeleide werknemers (McCann & Van Oort, 2008).
Hiernaast spelen fysieke (handels-) relaties en de beschikbaarheid van geschikte
toeleveranciers en werknemers een belangrijke rol bij agglomeratie effecten.
Voor economisch geografen en beleidsmakers is het een interessant vraagstuk of
de bedrijfsdynamiek vooral plaatsvindt in agglomeraties met een verscheidenheid van activiteiten in een breed scala van sectoren, of in agglomeraties die
sterk gespecialiseerd zijn (clusters) op een bepaalde sector (De Groot e.a. 2009).
Het ministerie van Economische Zaken mikt bijvoorbeeld met haar clusterbeleid
- aangeduid met sleutelgebieden - op de voordelen van gelokaliseerde specialisatie (Pieken in de Delta).
Deze discussie is niet nieuw. Marshall (1890), en later Arrow (1962) en Romer
(1986), beweerden al dat economische relaties tussen bedrijven vaak sectorspecifiek zijn en dat bij gevolg ruimtelijke specialisatie de groei en dynamiek van
bedrijven in een dergelijke sector bevordert. Zo wees Marshall er in zijn theorie
over ‘external economies’ op dat concentraties van bedrijven het gezamenlijke
voordeel hebben van een gespecialiseerde arbeidsmarkt en toeleveringsmarkt en
de aanwezigheid van veel gespecialiseerde kennis (wat kan leiden tot kennis spillovers). Deze agglomeratievoordelen lokken nieuwe bedrijven uit, omdat deze de
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lokale voordelen gemakkelijk voor eigen nut kunnen gebruiken. Grote gevestigde bedrijven met een (inter)nationale afzetmarkt zullen vooral oog hebben voor
de kwaliteit van het lokale arbeidsmarktgebied, terwijl jonge bedrijven kunnen
profiteren van lokale afzetmogelijkheden. Grote bedrijven maken daarbij doelbewust gebruik van de toepassingsgerichtheid, flexibiliteit en dynamiek van jonge bedrijven in dezelfde agglomeratie (Feldman & Audretch 1999). Caniëls
(1999) vat de rol van een geclusterde bedrijfstak in de diffusie van nieuwe producten en processen samen vanuit het perspectief van de zogenaamde groeipool.
De centrale gedachte hierbij is dat economische vernieuwing haar oorsprong
vindt in gespecialiseerde centra, maar dat de diffusie ervan een ruimtelijk hiërarchisch patroon volgt: van grote knopen (groeipolen) naar kleinere knopen in een
netwerk. Het begrip groeipool als fysieke vorm van deze netwerken wordt vrijelijk ingewisseld voor concepten zoals industriële complexen, formaties, filières,
‘industrial districts’ en clusters (Harrison 1991), maar de uitgangspunten van
deze concepten als het gaat om economische vernieuwing en -diffusie zijn gelijk
gebleven. Tegenover de argumenten voor specialisatie staan argumenten voor
diversiteit. De bekendste pleitbezorger van de laatste is Jane Jacobs (1969). Zij
gaat ervan uit dat de meeste groei gegenereerd wordt als kennis uit de ene sector
wordt toegepast in een andere sector. Een intersectorale kruisbestuiving van kennis, dus. Omdat niet alle sectoren van elkaar kunnen leren (schoenmakers bijvoorbeeld weinig van broodbakkers), dienen zij wel minimaal aan elkaar gerelateerd te zijn in gebruikte technologie of gezamenlijke input- en outputfactoren
(Frenken e.a. 2007).

4.2.2

Locatiefactoren op verschillende schaalniveaus

De herleefde discussie over agglomeratiefactoren in steden sluit aan bij eerdere
literatuur over de incubatie- of broedplaatsfunctie en de locatiefactoren van steden, met het verschil dat in deze laatste literatuur meer schaalniveaus worden
onderscheiden. Steden zijn niet meer het eenduidige ruimtelijke schaalniveau
waarbij bedrijven zich bij voorkeur in of nabij de stadscentra vestigen. Deze oorspronkelijk monocentrische incubatie veronderstelling is afkomstig van Alsonso
(1964) en Hoover & Vernon (1959): binnensteden zijn aantrekkelijk voor (startende) bedrijven, omdat daar de kostenstructuur gunstiger is dan in de stedelijke
periferie. Leone & Struijck (1976) wijzen erop dat binnensteden vaker oude en
dus goedkope bedrijfsruimte bevatten, een concentratie van goedkope arbeid en
andere voorzieningen bieden, en een groot informatievoordeel bezitten. Doordat
gemakkelijk communicatie mogelijk is met klanten en toeleveranciers, kunnen
jonge bedrijven er hun bedrijfsrisico’s reduceren. Tegenwoordig wijzen Audretsch e.a. (2006) op de ruimtelijke (policentrische) dynamiek van het incubatieproces. Want hoewel de binnenstad mogelijk lagere bedrijfsrisico’s met zich
meebrengt, is hier tegelijkertijd het aandeel bedrijfsbeëindigingen het grootst.
Succesvolle jonge bedrijven met een groeiend aantal werknemers verhuizen
gaandeweg uit de binnensteden naar gebieden met een lagere stedelijke dichtheid
doordat er in de binnenstad een gebrek is aan uitbreidingsruimte, de kostprijs van
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de bedrijfsruimte er relatief hoog is en de meerwaarde van de informatiedichtheid er afneemt. Het blijkt dus zaak om locatiefactoren voor nieuwe en verhuizende bedrijven te differentiëren naar schaalniveau. In Tabel 4.1 worden deze
samengevat.
Infrastructuur en bereikbaarheid hebben op lokaal schaalniveau een sterke
invloed op de locatiekeuze. Een goede bereikbaarheid is een noodzakelijke
voorwaarde voor vestiging (Van Oort e.a. 2007). Binnen agglomeraties bestaan
duidelijke voorkeuren (met name voor vervoersintensieve sectoren) voor locaties
aan de stadsrand en in randgemeenten nabij de snelwegen. Alleen bij schaarste in
het aanbod van hoogwaardig vastgoed en bedrijventerreinen zullen bedrijven hun
zoekgebied tot buiten de stedelijke regio uitbreiden. De eerder besproken agglomeratiefactoren die samenhangen met specialisaties (clusters) en variëteit in steden en gemeenten, hebben in Tabel 4.1 ook een plek gekregen. Enerzijds onder
het kopje kennis (‘soortgelijke bedrijven’ en ‘gevarieerde bedrijvigheid’, alsmede ‘branchespecifieke opleidingen’), en onder de kopjes toeleveranciers en
output (‘andere bedrijven’) waar de gespecialiseerde marktrelaties hun plaats
krijgen. Causaliteit is vooral een punt van zorg in de factoren die in de typologie
van omgevingsfactoren (Tabel 4.1) zijn samengevat onder de groep ‘woonomgeving’. Hoewel veel studies de kwaliteit van de woonomgeving meewegen in de
verklaring van bedrijfsverplaatsingen en lokale economische groei (Gottlieb
1995; Love & Crompton 1999), hebben deze variabelen primair invloed op de
woonlocatiekeuze van werknemers, en daarmee indirect op die van bedrijven. De
vestigingsplaatskeuze van bedrijven is daarmee tegelijkertijd ook weer van
invloed op de woonlocatiekeuze van werknemers. Paragraaf 4.4 gaat dieper in op
dit vraagstuk.
Recentelijk heeft de interactie tussen woonmilieukenmerken en vestigingsplaatsbeslissingen van bedrijven en hun economische groei veel aandacht gekregen
door de studies van Richard Florida (2002). Florida introduceerde de ‘creatieve
klasse’, die hij ziet als motor en aanjager van de huidige stedelijke diensteneconomie. Waar de creatieve klasse woont, vestigen bedrijven zich, worden veel
nieuwe bedrijven gestart en neemt dientengevolge de werkgelegenheid toe. Want
de creatieve klasse is niet alleen creatief en innovatief, ze besteden ook veel geld
aan verschillende vormen van uitgaan zoals de horeca en theater. Kortom, de
creatieve klasse als vliegwiel van de economie. Belangrijker nog dan een bewijs
voor de exacte werking van dit concept is de suggestie dat de een creatieve
economie ook door lokale overheden is te creëren. Dit is de reden waarom iedere
zichzelf respecterende stad in Nederland zich de laatste jaren heeft gestort op
creatieve sectoren, creatieve milieus, creatieve wijken en creatieve verzamelgebouwen.
Bedrijfsverplaatsingen en -oprichtingen kennen een vrij grote dynamiek. Van
Oort e.a. (2007) laten op basis van analyses met het Landelijke Informatiesysteem Arbeidsplaatsen (LISA) zien dat per jaar ongeveer 3 procent van de werkgelegenheid in bedrijven in Nederland verhuist en nog eens 3 procent vernieuwt
door bedrijfsoprichtingen. Het gaat hierbij om jaarlijks circa 18.000 verhuizende
vestigingen met 200.000 werknemers, en 50.000 nieuwe bedrijfsvestigingen die
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gezamenlijk 160.000 banen herbergen. Hoewel de afzetmarkt van bedrijven geografisch ruim gespreid is (Van Oort e.a. 2006), vinden de meeste bedrijfsverplaatsingen plaats binnen de eigen arbeidsmarktregio. Hierdoor behouden de
bedrijven belangrijke netwerken, zoals dat van de werknemers en de lokale toeleveranciers. Afgezien van de bereikbaarheid van de beroepsbevolking zijn voor
een aantal sectoren agglomeratievoordelen van groot belang. Naast deze voordelen speelt de ruimte die bedrijven nodig hebben om uit te breiden een rol - die
moet binnen de stedelijke regio wel geaccommodeerd kunnen worden. In de
Randstad, de economische kernregio van Nederland, wordt bedrijven die ruimte
volop geboden, vooral door de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen.

4.2.3

Wonen en werken in de stad: Het monocentrische model

Veel wetenschappelijk onderzoek dat locatiefactoren voor bedrijven en voor
huishoudens theoretisch met elkaar in verband brengt gaat uit van het ‘monocentrische stedelijke model’ zoals ontwikkeld door Alonso (1964) en Mills (1967).
Deze theorie is gebaseerd op de Amerikaanse situatie en kijkt naar verschillen in
stedelijke huizen- en grondprijzen in stedelijke locaties en zones. Ook in onze
studie vormt het de basis van de analyse. Het model gaat uit van een Central
Business District (CBD) in het hart van de stad, waarin de werkgelegenheid is
geconcentreerd. Om het CBD heen wonen de gezinnen (werknemers). Deze
maximaliseren hun nut door een afweging te maken tussen de grondkosten voor
hun woning en de pendelkosten tussen woning en werk. Wonen de gezinnen
dichter bij het CBD, dan zullen de pendelkosten lager uitvallen maar de grondkosten juist hoger zijn. Kiezen zij ervoor om verder van het CBD af te wonen,
dan nemen de grondkosten af en de pendelkosten toe. Door het verband tussen
afstand en grondkosten blijft het totale nut per saldo gelijk.
Recent waargenomen spreidingspatronen van bevolkings- en werklocaties in
zowel de Verenigde Staten als West-Europa geven aanleiding te veronderstellen
dat het monocentrische model steeds minder opgeld doet. Zo nemen centra in de
suburbane gebieden de werk- en winkelfuncties over van de oude centrale stad.
De nieuwe centra aan de rand van de stad hebben niet alleen veel voorzieningen,
maar kennen ook een duidelijke werkfunctie voor een zeer groot gebied (zie bijvoorbeeld de ontwikkeling van de Zuidas in Amsterdam). In vergelijking met het
stadscentrum zijn suburbane locaties beter bereikbaar voor het verkeer van verder weg en leveren zij minder congestie op. Zo is een polinucleaire structuur van
steden en (sub)centra ontstaan, die zich steeds vaker kenmerkt door woonwerkrelaties tussen voorheen gescheiden stedelijke (arbeidsmarkt)gebieden. Een
simultaan verband, waarbij wonen en werken elkaar zouden kunnen beïnvloeden,
zou de realiteit dus beter benaderen. Dit simultane verband is in de laatste dertig
jaar in de ruimtelijk-economische theorie ontwikkeld en empirisch getest. Zo
toont Boarnet (1994) voor regio’s aan de oostkust van de VS aan dat de werkgelegenheidsontwikkeling afhankelijk is van de bevolkings- en arbeidsaanbod ont-
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Een typologie van locatiefactoren van bedrijven

Groep factoren

Subgroep/ Omgevingsfactor

Locatiekenmerken

Pand/ gebouw/ terrein
Representativiteit/uitstraling
Laad- en losmogelijkheden
Uitbreidingsmogelijkheden
Machines/ apparatuur
Kosten
Directe omgeving
Representativiteit/uitstraling
Criminaliteit/ veiligheid
Winkelvoorzieningen personeel
Parkeermogelijkheden *

Inputs

Algemeen
Grondstoffen *
Arbeid *
Toeleveranciers
Zakelijke diensten *
Logistieke dienstverleners *
Halffabrikaten/ onderdelen *
Kennis
Soortgelijke bedrijven/ instellingen
Gevarieerde (gerelateerde) bedrijvigheid
Creatieve bedrijvigheid
R&D-intensieve bedrijvigheid
Kennisinstellingen *
Branchspecifieke opleidingen

Output

Consumenten*
Andere bedrijven *

Faciliterende infrastructuur

Wegen *
Spoorwegen *
Overig openbaar vervoer *
Vaarwegen *
(Zee-)haven *
(Internationaal) vliegveld *
ICT-infrastructuur *
Hotels, congrescentra (verblijf) *

Institutionele omgeving

Subsidies/investeringspremies
Medewerking overheid
Aanbod bedrijventerreinen *
Belastingklimaat

Woonomgeving

Aanbod Woningen personeel *
Culturele voorzieningen *
Winkelvoorzieningen *
Horecavoorzieningen *
Recreatieve voorzieningen*
Stedelijke ambiance/ atmosfeer
Natuurlijke omgeving
Klimaat
Scholen voor kinderen

Toelichting: bij de met * aangegeven omgevingsfactoren in Tabel 4.1 kan een onderscheid worden
gemaakt naar hoeveelheid, capaciteit, prijs, kosten en kwaliteit. De tabel is gebaseerd op Van Oort
e.a. (2007).
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wikkeling van de eigen en omliggende gemeenten, en dat de omgekeerde relatie
niet tegelijkertijd opgaat. Werklocaties worden hier dus bepaald door woonlocaties. Het onderzoek van Boarnet suggereert dan ook een belangrijke nuancering
van de originele interpretatie van het monocentrische woonmodel rond een CBD.
Paragraaf 4.4 bespreekt de uitkomsten van een vergelijkbaar Nederlands onderzoek op stedelijk niveau.

4.3

De woningmarkt in de Randstad

4.3.1

De prijsontwikkeling op de regionale koopwoningmarkt

De regionale prijsontwikkeling van koopwoningen in Nederland wordt bepaald
door de nationale ontwikkelingen op de financiële markten, het inkomen van
huishoudens en de locatie van de woning (Himmelberg e.a. 2005). Op de financiële markten speelt de functie van koopwoningen als investeringsgoed en als
vermogenstitel een belangrijke rol. Zoals bij ieder investeringsgoed is ook de
investering in een huis gebaseerd op verwachtingen over de toekomstige opbrengst. De generieke factoren die hierbij de huizenprijs bepalen, zoals de rente
en de aftrekbaarheid van de hypotheekrente, zijn nationale factoren die geen
specifieke regionale invloed hebben op huizenprijzen. De prijs van een woning
wordt bepaald door zowel de huidige als toekomstige kosten en baten ervan. In
de eerste plaats worden de kosten van een woning bepaald door de te betalen
(hypotheek)rente. De misgelopen rente indien een koper eigen vermogen investeert in plaats van een hypothecaire lening afsluit, zijn ook kosten van het woningbezit. Ook de onderhoudskosten en kosten verbonden aan risico’s (zoals een
overstroming) maken deel uit van de gebruikskosten van een koopwoning. Opbrengsten zijn inflatie (waardoor de waarde van de schuld afneemt), het belastingvoordeel van hypotheekrente aftrek (een voordeel dat andere investeringsobjecten niet kennen) en vastgoedrendementen (de opbrengst uit de toekomstige
stijging van de huizenprijzen). Dit verwachte vastgoedrendement is ondermeer
gebaseerd op nationale ontwikkelingen zoals de verwachte economische groei en
veranderingen in de rentestand.
De woningmarkt is in essentie een regionale markt. Huishoudens kiezen op basis
van sociale en/of economische redenen een bepaalde woonregio en kiezen binnen deze regio de voor hen meest geschikte woning. Ook het aanbod wordt regionaal bepaald, door de ruimtelijke spreiding van bouwgrond voor woonlocaties. Het is dus heel goed mogelijk dat zich op regionaal niveau tekorten en overschotten op de woningmarkt kunnen voordoen, terwijl er op nationaal niveau
voldoende woningen beschikbaar zijn. De overschotten uiten zich in een lagere
regionale huizenprijsstijging, terwijl de regio’s die met een woningtekort geconfronteerd worden te maken hebben met sterkere huizenprijsstijgingen. Er zijn dus
regionale vraag- en aanbodfactoren die de lokale huizenprijs bepalen. Deze regionale premie op de huizenprijs noemen we de schaarstepremie. Wanneer men
verwacht dat de vraag naar huizen in een regio – zoals de Randstad – zal gaan

108

Hoofdstuk 4

Economische dynamiek en de Randstedelijke woningmarkt

stijgen door economische groei en een toenemend aantal arbeidsplaatsen terwijl
verwacht wordt dat het toekomstige woningaanbod zal achterblijven bij de vraag
door bijvoorbeeld ruimtegebrek, dan zal de waarde van een huis in de toekomst
toenemen. Deze toekomstige waardestijging van het huis beïnvloedt de huidige
prijs.
De ruimtelijk-economische onderbouwing voor deze schaarstepremie vinden we
in het Alonso-Mills model. In dit model wordt een woningmarktgebied (stad)
gedefinieerd aan de hand van werkplekken (het ‘central business district’). De
waarde van een huis wordt bepaald door de afstand ervan tot de minst aantrekkelijke plek in het woningmarktgebied waar de waarde van een huis exact gelijk is
aan de bouwkosten en de grondkosten.1 Als het woningmarktgebied (de stad)
groeit worden huizen gebouwd op minder aantrekkelijke plekken (verder van de
CBD). Gegeven grond- en bouwkosten neemt dan de waarde van alle bestaande
huizen in de stad toe en stijgt de gemiddelde huizenprijs. Met andere woorden,
hoe hoger de groei van een woningmarktgebied door groeiende werkgelegenheid, hoe groter de vraag naar woningen in dit gebied. Dit effect is onafhankelijk
van het inkomen, hoewel de groei van de stad natuurlijk wel wordt beïnvloed
door de economische activiteit erin (Thissen en Renes 2008). In deze regio’s
neemt de schaarstepremie, en daarmee de huizenprijs, dus sterker toe dan in andere regio’s. Steden die over lange tijd groeien en gekarakteriseerd worden door
een permanent positieve schaarstepremie worden door Gyourko e.a. (2004) ook
wel 'superstar cities' genoemd.
Er zijn drie belangrijke factoren die simultaan de regionale verschillen in de
schaarstepremie beïnvloeden. Ten eerste is de regionale verandering in de
toegevoegde waarde een indicator voor de ruimtelijke spreiding van de economische groei in Nederland. Hoe hoger de economische groei, hoe aantrekkelijker
een regio is als woonregio en hoe sterker de prijs er over de afgelopen jaren zal
zijn gestegen (op de relatie economische groei en bevolkingsgroei gaan we in
paragraaf 4.4 verder in). Ten tweede: het huishoudinkomen geeft aan hoeveel
een huishouden te besteden heeft voor de woonfunctie. Een groei van het huishoudinkomen leidt naar verwachting eveneens tot een groei van de huizenprijzen. Tenslotte moet ook de verandering in de woningvoorraad in de analyse
worden betrokken. Wij kunnen immers alleen maar iets zeggen over de prijs van
woningen, als vraag en aanbod met elkaar in verband worden gebracht. De huizenprijzen zullen weinig stijgen in die regio’s waar de huizenvoorraad relatief
sterk is gegroeid.
De jaarlijkse reële kosten van een koopwoning zijn momenteel ten minste gelijk
aan of zelfs minder dan aan het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw
(Renes et al. 2006). Hoewel de stijging van de koopprijzen spectaculair was,
wordt deze grotendeels gecompenseerd door de rentedalingen en de inkomensstijging. Deze bevinding komt overeen met die van de Nederlandse Bank (DNB
2003), die op basis van een geheel andere analyse eveneens tot de conclusie
komt dat de betaalbaarheid van koopwoningen gelijk is aan of beter dan die aan
1

In het model staat dit huis aan de rand van de stad waar de pendelkosten het hoogst zijn.
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het einde van de jaren zeventig. Deze ex-post gemiddelde nationale schaarstepremie over de periode 1985-2005 is ongeveer 0,2 procent per jaar, dus zeer
klein, geweest.2 Op nationaal niveau zijn de tekorten op de woningmarkt dus niet
toegenomen.

4.3.2

Regionale woningbouw en de regionale huizenprijs

De vorige paragraaf gaf aan dat de ruimtelijk-economische literatuur ons helpt te
verklaren waarom de huizenprijzen in bepaalde regio’s, beschouwd over een zeer
lange periode, harder stijgen dan in andere regio’s en daardoor de schaarstepremie veroorzaken. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de ruimtelijke spreiding
van de economische groei en de toenemende voordelen van agglomeratievorming. De regio’s met een sterk stijgende huizenprijs worden gekenmerkt door een
(relatief) beperkt aanbod van grond. Dit aanbod is beperkt doordat de hoeveelheid beschikbare grond nu eenmaal gering is (zo wil iedereen het liefst in het
centrum van Amsterdam wonen), doordat de prijs van de open ruimte erg hoog is
of doordat de woningvoorraad niet snel wordt uitgebreid. Dit drijft de huizenprijzen op; een proces dat nog verder wordt aangewakkerd door de economische
groei: mensen in deze regio's hebben veel te besteden. Bovendien zullen steeds
meer mensen naar deze agglomeratie willen verhuizen om er te gaan werken.
Hoge rendementen op vastgoed worden dus met name behaald in de economische groeiregio's van Nederland.
In Figuur 4.1 wordt de regionale verschillen in de schaarstepremie in Nederland
weergegeven. In de figuur zijn de factoren die theoretisch bij kunnen dragen aan
een positieve schaarstepremie eveneens weergegeven. Deze factoren zijn een
meer dan gemiddelde economische groei, meer dan gemiddelde stijging van het
huishoudinkomen en een minder dan gemiddelde groei van de woningvoorraad.3
De weergegeven regio’s zijn gedefinieerd op basis van NVMwoningmarktgebieden. Vanwege de beperkte beschikbaarheid van geschikte data
is dit beperkt tot de periode 1994-20044.
De regionale ex-post schaarstepremie geeft weer waar, in relatie tot het regionale
inkomen, hoge huizenprijzen zijn: waar de kosten ten opzichte van het inkomen
relatief hoog zijn, is sprake van hoge schaarstepremies. In de figuur valt op dat
de regionale schaarstepremies hoog zijn in de Randstad (voornamelijk in en rond

2
In aanmerking nemend dat de gemiddelde huizenprijs stijgt bij een groei van de voorraad (volgend
uit het Alonso-Mills model) kunnen wij deze groei als bijzonder klein beschouwen. Hierbij dient nog
wel te worden opgemerkt dat het berekenen van de schaarstepremie over andere jaren tot een iets
hogere of lagere waarde zal leiden.
3
Zie Renes e.a. (2006) voor de analyse van de negatieve schaarste premie en de daarbij behorende
factoren.
4
Alleen voor het woningaanbod, dat ook is weergegeven in de figuur hebben we een ander tijdvak
gekozen. De voorraad is namelijk weergegeven voor de periode 1971 tot 2005, omdat de groei over
een langere periode een betrouwbaardere inschatting geeft over de verwachte groei van het woningaanbod. Eenmalige grote veranderingen in het aanbod spelen over een langer tijdsbestek genomen
immers een minder belangrijke rol.

887:



  %2<2

2

  ,2 ),%22 2)  4
(!%2' ,)%2
2
2

  "
""

 # )

) 

4;38@2427377

 )# 
'.551*/--/)++ +) )  !") # ! (

737824273<=

8378242837=

73<>24273A7

837>242838:

73A824283@7

838;242838?

 )    ) ""
'.542*/--/)++ +)  !") # ! (

 ) ""
'.53.*/--2)++ +) )  !") # ! (

8378242837:

73?@2428377

837;242837=

73=A24273??

837>242837@

73:;24273=@

:
:
::

:

Van Oort, De Graaff, Renes & Thissen

111

Utrecht en Amsterdam) en laag in de periferie van Nederland. Figuur 4.1 geeft
relatieve schaarstepremies weer. Door de schaarstepremie in onderlinge verhouding ten opzichte van het Nederlandse gemiddelde te bekijken kunnen wij ons
concentreren op de regionale verschillen in rendement en hoeven wij geen inschatting te maken van soms moeilijk te bepalen nationale rendementen.5 De
gebieden in de Randstad met een hoge schaarstepremie worden gekenmerkt door
relatief hoge economische groei in de nabijheid. Deze groei leidt tot sterke
groeiverwachtingen van de stad en een hogere schaarstepremie. Uitgaande van
de gemiddelde schaarstepremie voor Nederland van 0,2 procent, varieert de
schaarstepremie tussen de -3 en +2 procent. Dit komt overeen met de door anderen gevonden waarde voor de schaarstepremie (Himmelberg 2005 e.a.; Gyourko
e.a. 2004). Uit Figuur 4.1 blijkt dat in gebieden met een hoge schaarstepremie
ook nog eens relatief weinig woningen zijn gebouwd; in combinatie met een
hoge economische groei en de bijbehorende stijgende vraag naar woningen betekent dit dat het woningtekort in die gebieden is toegenomen. Een negatieve
schaarstepremie betekent dat in die regio relatief meer woningen zijn gebouwd
dan dat er vraag naar was, of dat de vraag naar woningen ten opzichte van het
Nederlandse gemiddelde in die regio is ingezakt. Omgekeerd leiden een lage
economische groei en een toename van de woningvoorraad dus tot minder woningtekorten. Opvallend zijn de gebieden waar de economische groei wél hoger
is dan gemiddeld en de schaarstepremie niet. Deze gebieden worden gekenmerkt
door een meer dan gemiddelde groei van de huizenvoorraad. Met andere woorden: in al deze regio's is de woningvoorraad voldoende uitgebreid met nieuwe
woningen om tegemoet te komen aan de economische groei en zo een bovengemiddelde stijging van de huizenprijzen te voorkomen.

4.3.3

De huurwoningmarkt in de Randstad

Dé regionale woningmarkt bestaat niet, al was het al omdat er ook grote verschillen zijn in aantallen en de kwaliteit van huurwoningen in de grootste steden. De
grootste woningvoorraden staan in de vier grootstedelijke agglomeraties GrootRijnmond, Groot-Amsterdam, Utrecht en ‘s-Gravenhage. Vooral in deze
grootstedelijke regio’s zijn de huurwoningen sterk vertegenwoordigd; GrootAmsterdam en Groot-Rijnmond spannen de kroon met respectievelijk 67% en
59% huurwoningen in 2006. Buiten het westen heeft Arnhem-Nijmegen ook nog
relatief veel huurwoningen (48%). In deze paragraaf beschrijven we deze vier

5

Nationale rendementen vallen imeers tegen elkaar weg als de rendementen ten opzicht van het
Nederlandse gemiddelde worden bekeken. Om de schaarstepremie te kunnen analyseren moeten wij
de gangbare aanvullende aanname doen dat de vraag naar huizen en andere goederen gebaseerd is op
een Cobb-Douglas nutsfunctie. Uit deze aanname volgt dat huishoudens een vast percentage van het
nominale inkomen besteden aan wonen. Dit percentage wordt over het algemeen gezet op ongeveer
30 procent. Deze veronderstelling heeft geen grote gevolgen voor de analyses; de interpretatie van de
verschillen tussen de regio’s zijn er niet afhankelijk van.
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grootste stedelijke woningmarkten6. Samen vertegenwoordigen deze vier markten een kleine 30% van de woningvoorraad. In Figuur 4.2 staat het aandeel
koopwoningen voor Nederland als totaal en voor de vier afzonderlijke grootstedelijke agglomeraties. Sinds 1981 is het aandeel koopwoningen in Nederland
gestaag opgelopen. De trend is voor de vier grote stedelijke agglomeraties hetzelfde. In de regio Utrecht is het aandeel koopwoningen relatief groot; in Groot
Amsterdam is het aandeel koopwoningen het laagst. Maar ook hier is het sinds
1981 gestegen van 20% tot 33% in 2006). Grootstedelijke agglomeraties kennen
in de regel ook weinig eengezinswoningen. Het aandeel ervan is in Nederland als
geheel ongeveer 70% en is sinds 1981 min of meer constant. De Utrechtse regio7
kent dit aandeel, maar in de andere drie grootstedelijke regio’s is dit met 30%
(Amsterdam, Den Haag) tot 40% (Rijnmond) veel lager. Wat geldt voor de
COROP-gebieden geldt tevens voor de grote gemeenten binnen de regio’s.
Sterker dan in de grootstedelijke agglomeraties is het aandeel koopwoningen en
het aandeel eengezinswoningen ondervertegenwoordigd in de centrale gemeenten van de agglomeraties. De stad Amsterdam heeft relatief nog minder koopwoningen en eengezinswoningen dan de corop Amsterdam. De stad Utrecht lijkt
ook in haar grootstedelijke woningmarkt meer op de Nederlandse dan de andere
steden: de stad heeft binnen haar grenzen relatief veel koopwoningen en het aandeel eengezinswoningen is weliswaar iets lager dan in de regio Utrecht, maar het
verschil is niet groot.
Figuur 4.2 Aandeel koopwoningen in Randstedelijke regio’s
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6
We kiezen hier voor COROP-regio’s omdat we geïnteresseerd zijn in de interactie met economische
groei (zie paragraaf 4.3.2). Bovendien is een aantal gegevens voor een lager schaalniveau niet beschikbaar. Waar mogelijk geven we ook informatie voor de vier grote gemeenten binnen de regio’s.
7
Deze COROP-regio (17) bestaat uit de gehele provincie Utrecht, en bevat eigenlijk drie arbeidsmarkten (Utrecht, Amersfoort, Woerden).
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De grootstedelijke woningmarktdynamiek wordt voor een groot gedeelte bepaald
door de huurwoningmarkt. De Nederlandse huurwoningmarkt wordt gekenmerkt
door huurprijsregulering; de huren worden hier namelijk voor het grootste gedeelte bepaald door maximering van de huurprijs en worden niet vastgesteld op
markten8. Deze maximering van de huurprijzen is vastgelegd in het woningwaarderingstelsel en zorgt ervoor dat huurprijzen niet excessief hoog kunnen zijn
in gebieden waar (te) weinig (huur)woningen gebouwd worden of beschikbaar
zijn. Bij huurprijsregulering worden de huizen onder de marktprijs verhuurd en
functioneert de huurwoningmarkt dus niet meer als een normale markt. De redenen voor de overheid om in te grijpen op de huurwoningmarkt zijn divers. Een
belangrijk argument is het betaalbaar houden van het wonen. Het woningwaarderingstelsel kent geen regionale differentiatie; huurwoningen van gelijke kwaliteit
en grootte zijn gelijk geprijsd. Of de woning in Amsterdam staat of in Groningen
is niet van invloed op de huur. Omdat koopwoningen wel in prijs variëren met de
regionale economische groei is de relatieve prijsverhouding tussen huur en
koopwoningen regionaal verschillend.
Bij een effectieve regulering van de huurprijs op een niveau onder de marktprijs
ontstaat een woningtekort: de vraag overstijgt het aanbod. Dit woningtekort is
direct een gevolg van het overheidsingrijpen in de markt en niet inherent aan de
eigenschappen van de markt (Hoff & Sen 2005). De huurprijsregulering maakt
het voor alle huishoudens aantrekkelijk om in de huursector te wonen omdat de
huurwoning meer kwaliteit biedt dan waar men voor betaalt. Dat impliceert
evenwel dat het allocatiemechanisme van de markt niet werkt en dat andere mechanismen nodig zijn om de tekortschietende voorraad huurwoningen te verdelen
over de bevolking. Bij huurprijsregulering hoort dan ook een flankerend beleid
van woonruimteverdeling dat erop gericht is om de goedkope voorraad te verdelen over de aandachtsgroep van het beleid. Die aandachtsgroep bestaat uit huishoudens die deze goedkope huurwoningen het meest nodig hebben volgens het
beleid. In combinatie met het woningtekort ontstaan zodoende wachtlijsten.
Naast de huurprijsregulering kennen we ook de huurtoeslag. De huurtoeslag voor
huishoudens met een laag inkomen garandeert vervolgens de betaalbaarheid van
het wonen binnen Nederland. Daardoor wordt de vraag naar huurwoningen, en
daarmee het woningtekort nog groter.

4.3.3

Goedkope scheefheid in de Randstad

De beschikbaarheid van voldoende woningen wordt grotendeels geregeld via de
nieuwbouw van huurwoningen. De woningproductie is gecompliceerd. Zowel de
huren als de huurstijgingen zijn beiden gereguleerd. Economische groei heeft
nauwelijks effect op de hoogte van de huren en leidt dus niet via een eventueel
marktmechanisme tot een groter aanbod van huurwoningen. Anders dan bij de
koopwoningen is er immers geen prijsstijging die de woningproductie winstge8
Een klein gedeelte van de huurmarkt kent huren boven de maximale huurgrens. Aan deze markt
worden geen beperkingen opgelegd. Dit is de zogenaamde private huurmarkt. Deze is niet groot.
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vender maakt. Huurprijzen zijn daardoor geen indicatie van de relatieve schaarste van woningen. “De overheid draagt zorg voor voldoende beschikbare woningen die betaalbaar zijn voor lage inkomens en van voldoende kwaliteit zijn”. Dit
is het belangrijkste doel van het Ministerie van VROM voor de woningmarkt
(SCP 2002). Het ministerie acht prijsregulering en vraagondersteuning (huurtoeslag) en de verstoringen die dit in de woningmarkt met zich meebrengt nodig om
de betaalbaarheid te kunnen garanderen. Dat impliceert tevens dat de bewoners
van een dergelijke woning een subsidie in natura genieten. Bij sommige huishoudens is dat nodig omdat ze de marktprijs van de woning niet kunnen betalen.
Bij andere huishoudens is dat niet nodig, omdat zij wel de marktprijs kunnen
betalen. Dit laatste komt tot uitdrukking in de zogenaamde goedkope scheefheid:
huishoudens die wonen in een woning voor de doelgroep van de sociale huursector, maar niet behoren tot deze doelgroep. Vaak zijn het huishoudens die in het
verleden wel tot de doelgroep behoorden, maar inmiddels niet meer9. De lage
mobiliteit (doorstroming naar hogere huursegmenten of koopwoningen) van uit
hun jasje groeiende huurders wordt mede veroorzaakt door de hoogte van de
impliciete subsidie. Hoe meer de huurprijs beneden de hypothetische marktprijs
ligt, des te langer de verblijfsduur in de woning is (Strassmann 1991, Van Ommeren 2006). Dit geldt in sterke mate voor de gerantsoeneerde regio's in de
Randstad. Uit Renes en Jókövi (2008) blijkt dat beschikbaarheid van woningen
een bepalende factor is voor de dynamiek in de woningmarkt in de Randstad.
Door weinig nieuwbouw van koopwoningen en een laag aandeel koop is het niet
mogelijk om naar een koopwoning te verhuizen. Bovendien zorgt de geringe
beschikbaarheid van koopwoningen voor relatief dure koopwoningen; samen
met de huurprijsregulering betekent dit dat kopen ook onvoordelig is. Naast
nieuwbouw kan ook de omzetting van huurwoningen in koopwoningen soelaas
bieden. De omzetting van huur- in koopwoningen komt echter meer voor buiten
de Randstad (bijvoorbeeld in de regio Groningen) dan binnen de Randstad.
In de grootstedelijke agglomeraties Groot Amsterdam, Groot Rijnmond en de
agglomeratie Den Haag staan relatief veel huurwoningen. Voor Utrecht geldt dit
in mindere mate. Door de huurprijsregulering is de prijsontwikkeling in de huursector gematigd geweest. Huurprijsregulering met op inflatie of kosten gebaseerde huurverhogingen negeert de agglomeratievoordelen die in deze vier grote
steden voor extra economische groei zorgen (zie paragraaf 4.2). Daarmee wordt
een extra vraagoverschot gecreëerd, voornamelijk in de agglomeraties met veel
economische groei. Kopen is door deze economische groei in de Randstad relatief duurder geworden. De overstap tussen een gereguleerde huurwoning naar
een ongereguleerde huurwoning of koopwoning is daarmee voor veel consumenten vooral in de Randstad onaantrekkelijker geworden. Van een dynamische woningmarkt is in de vier grootstedelijke regio’s nauwelijks sprake.

9

Vergelijk REA (2006) en Hof et al. (2006).

Van Oort, De Graaff, Renes & Thissen

115

Door het gebrek aan beschikbare koopwoningen blijven huishoudens ondanks
een stijgend inkomen in hun huurwoning wonen. Dit leidt tot goedkope scheefheid. Het Ministerie van VROM meldt in zijn Woonvisie (2006) dat er in Nederland meer dan voldoende betaalbare huurwoningen zijn in verhouding tot de
doelgroep, maar dat er toch onvoldoende woningen beschikbaar komen. Veel
mensen vinden goedkope scheefheid niet wenselijk. Woningen die bedoeld zijn
voor huishoudens met lage inkomens, zijn niet beschikbaar voor deze groep. Dat
heeft tot gevolg dat huishoudens uit deze groep genoodzaakt zijn om duur te huren of te kopen. Dit is een inefficiënte inzet van publieke middelen. Bij goedkope
scheefheid gaat het niet alleen om rechtvaardigheid, maar ook om inefficiënt
gebruik van de woningvoorraad en welvaartverlies. Huishoudens die ‘goedkoop
scheef’ wonen, ontvangen immers impliciet een subsidie bij hun woning en door
het allocatiemechanisme ‘wachtlijst’ kan dit zelfs leiden tot welvaartsverlies. Dit
welvaartsverlies ontstaat omdat een huishouden een woning huurt voor 300 euro
terwijl het ook 400 euro over zou hebben voor deze woning. Dezelfde woning
zou op de markt zelfs 450 euro waard kunnen zijn. In deze situatie ontvangt het
huishouden een impliciete subsidie van 150 euro. Daarvan wordt 50 euro niet
gewaardeerd door het huishouden. Dit betekent een inefficiënte verdeling van
woonruimte en welvaartverlies (Mulder 2008). De regionale verschillen in goedkope scheefheid zijn groot. Goedkope scheefheid als percentage van de nietaandachtsgroep (huishoudens met hogere inkomens die goedkoop wonen) is verreweg het grootst in Groot-Amsterdam en in Groot-Rijnmond zo blijkt uit berekeningen in Renes en Jókövi (2008). Gemiddeld bedraagt de goedkope scheefheid in Nederland 7%, maar in Groot Amsterdam is dit 16% en in GrootRijnmond is dit 11%. Goedkope scheefheid is daarmee veel meer een grootstedelijk (Amsterdams en Rotterdams) probleem10. Door goedkope scheefheid blijft
wel koopkracht voor de grootstedelijke woningmarkt behouden. Ook draagt een
gebrekkige doorstroming van huur- naar koopwoningen bij aan een geringere
mate van scheiding van inkomens over de huur- en de koopsector.
Het gebrekkige functioneren van de grootstedelijke woningmarkt heeft vooral
ook nadelen voor nieuwkomers op deze regionale markten. Huishoudens met
lage inkomens kunnen niet of nauwelijks toetreden tot deze markt. Deze huishoudens zijn niet in staat om een woning te kopen en voor een huurwoning bestaan lange wachtlijsten. Voor huishoudens met een ruimere beurs bestaat wél de
mogelijkheid om een woning te kopen; voor hen staat ook het niet gereguleerde
deel van de huurwoningmarkt open. De woningmarkten die wat verder van deze
grote stedelijke regio’s gelegen zijn, bieden vaak meer mogelijkheden. Zo zijn
Flevoland en de Kop van Noord-Holland overloop regio’s van de agglomeratie
Groot Amsterdam. Een groeiende stedelijke economie trekt dan ook veel werknemers van buiten de regio.

10

Overigens moet opgemerkt worden dat de berekende goedkope scheefheid afhangt van de definities van de aandachtsgroep en de goedkope voorraad. Door het aanpassen van de huurgrens is in het
WOON 2006 de goedkope voorraad kleiner dan in het WBO2002. De goedkope scheefheid wordt
dan ook minder.
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4.4

Woon-werkdynamiek in de Randstad

4.4.1

Woon-werkdyamiek voor Nederlandse gemeenten in de
Randstad

Woon-werkdynamiek – oftewel het vraagstuk of mensen gaan wonen waar de
kans op voor hen geschikte banen optimaal is, of andersom dat bedrijven zich
vestigen op plaatsen waar een groot aanbod aan arbeidspotentieel is – is zowel
beleidsmatig als wetenschappelijk van groot belang (De Graaff e.a. 2008). In
Nederland hanteerde de overheid in het ruimtelijkeordeningsbeleid tot voor kort
de veronderstelling dat de werkgelegenheid de bevolking zou volgen. Het was
namelijk de volkshuisvesting die primair in de aandacht stond. In de (Angelsaksische) ruimtelijk-economische theorie daarentegen wordt van oudsher verondersteld dat de locatie van de (beroeps)bevolking per saldo afhankelijk is van de
werklocaties (‘wonen volgt werken’). De centrale werklocatie ligt vast, en daaromheen ontwikkelen zich de woonlocaties.
Recenter onderzoek van Partridge & Rickman (2003) en van Boarnet e.a (2005)
toont echter aan dat de dynamiek in de Verenigde Staten tussen werkgelegenheidsgroei en bevolkingsgroei complexer is dan dat de werkgelegenheid alleen
maar de bevolking volgt. Ook de meta-analyse van Hoogstra e.a. (2005) toont
aan dat de resultaten van veel onderzoek gevoelig zijn voor controlerende variabelen voor andere factoren die de vestigingskeuze van huishoudens of bedrijven
kunnen verklaren. Eenduidig empirisch overtuigend bewijs voor ‘wonen volgt
werken’ of ‘werken volgt wonen’ is er (inter)nationaal niet. Beide relaties kunnen tegelijkertijd waar zijn en de relaties kunnen bovendien variëren over de
periode van de studie, het ruimtelijk schaalniveau, het soort werkgelegenheid en
het type beroepsbevolking.
De dynamiek tussen bevolking en werkgelegenheid is een simultaan proces; beide oefenen tegelijkertijd een invloed op elkaar uit. Om te kunnen analyseren
welk effect de werkgelegenheid heeft op de bevolking of omgekeerd, hebben we
een specifiek simultaan model ontwikkeld waarin we differentiëren naar verschillende bedrijfssectoren; we nemen dus aan dat sectoren verschillen in hun
afhankelijkheid van de aanwezige lokale beroepsbevolking (De Graaf e.a. 2008).
Voor de implementatie van dit model voor de woon-werkdynamiek is er jaarlijkse Nederlandse gegevens over de periode 1996–2005 gebruikt. Als ruimtelijke
eenheid van analyse gebruiken we de Nederlandse gemeenten; deze zijn kleiner
dan lokale arbeidsmarkten, maar groot genoeg om de meeste andere locatiefactoren voor bedrijven en mensen te internaliseren, zoals hoeveelheden groenvoorzieningen en specifieke voorzieningen. De veranderingen in de bevolking meten
we aan de hand van de binnenlandse migratie van de beroepsbevolking (15–65
jaar) tussen gemeenten. De verandering in de werkgelegenheid wordt gemeten
door van elke bedrijfsvestiging in Nederland de jaarlijkse verschillen in het aantal werknemers te meten. Voor de sectorale decompositie van werkgelegenheid
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hebben we alle sectoren geaggregeerd naar vier brede sectoren die andere vestigingsplaatsfactoren kennen (Van Oort 2004): de industriële activiteit (I), de distributie en handel (D), de zakelijke/producerende dienstverlening (P), en de verzorgende dienstverlening (C)11. De laatste specifieke modelkeuze betreft de
tijdsdimensie. We hebben ervoor gekozen gebruik te maken van een panelstructuur, waarbij we kijken naar de bevolkings- en werkgelegenheidsgroei in negen
opeenvolgende jaren, waarbij we voor regionale (COROP) specifieke effecten
(‘fixed effects’) controleren.
Uit paragraaf 4.2 bleek dat – buiten arbeidsmarktoverwegingen – bedrijven
vooral worden aangetrokken tot gemeenten met een goede bereikbaarheid, de
aanwezigheid van andere bedrijven en specifieke lokale factoren zoals de aanwezigheid van gespecialiseerde leveranciers. Voor ons model controleren we wat
betreft werkgelegenheidsgroei hiervoor12. Mensen kiezen hun woonlocatie ook
niet alleen op basis van arbeidsmarktgerelateerde factoren, maar ook aan de hand
van andere factoren (zie ook Clark & Kahn 1988). Daarom controleren wij wat
betreft de bevolkingsgroei tevens voor de aanwezigheid van woningen, lokale
voorzieningen en bereikbaarheid13.

4.4.2

Modeluitkomsten en interpretatie

Figuur 4.3 geeft de uitkomsten van het simultane woon-werkdynamiek model
weer, specifiek voor de Randstad. De richting van de pijl geeft de oorzaakgevolg relatie aan en de dikte van de pijl de sterkte van deze relatie. De belangrijkste resultaten, zoals weergegeven in de figuur, geven aan dat de bevolkingsverandering effect heeft op werkgelegenheidsveranderingen en andersom. Echter, groei in de beroepsbevolking heeft vooral een groot effect op de werkgelegenheidsgroei in de verzorgende dienstverlening, een kleiner effect op die in de
zakelijke dienstverlening en een marginaal significant effect op de werkgelegen-

11
Het verschil tussen producerende en verzorgende dienstverlening is dat de laatste direct levert aan
consumenten (zoals onderwijs, openbaar vervoer en de gezondheidszorg) en de eerste direct aan
producenten (zoals banken, vastgoedmakelaars en R&D activiteiten).
12
Specifiek controleren we voor de aanwezigheid van een intercitystation, de gemiddelde afstand van
(het centrum van een) gemeente tot aan een snelweg, de aanwezigheid van andere bedrijven (gemeten
middels locatiequotiënten), de mate van clustering voor gespecialiseerde scholing, creativiteit en
hightech bedrijvigheid binnen een gemeente en de beschikbaarheid van voldoende uitgeefbare hectares bedrijfsterreinen.
13
Specifiek controleren we voor voldoende betaalbare en kwalitatief goede woningen, of een gemeente een zogeheten Vinex-uitbreidingslocatie herbergt (wat aangeeft of voor een gemeente een
bouwopgave is bepaald, wat aan de ene kant het woningaanbod verruimt en aan de andere kant grote
restricties oplegt aan de locatiekeuze), de bereikbaarheid van gemeenten (zie boven), en de aanwezigheid van amenities - 'aantrekkelijkheden’ die aan een plek gebonden zijn, zoals de aanwezigheid van water, natuur en recreatiemogelijkheden, veiligheid, status en kwaliteit van de woningen en van scholen en voorzieningen als theaters, restaurants, cafés, dierentuinen of festivals. Hoewel
vaak moet worden betaald om gebruik te maken van dit soort voorzieningen, zien veel mensen deze
als amenities. Dat komt door hun ‘optiewaarde’: doordat de optie openstaat om de opera of de dierentuin te bezoeken, zodra je dat wel wilt, geeft dit je woonplek een meerwaarde.
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heidsgroei in de industrie. Tegelijkertijd veroorzaakt groei van de verzorgende
dienstverlening ook groei van de bevolking.
Kortom: de verzorgende en (in mindere mate) de zakelijke dienstverlening volgen de bevolking, terwijl de bevolking tegelijkertijd de verzorgende dienstverlening volgt. De overige resultaten zijn – alhoewel niet allemaal statistisch significant – bijna allen conform intuïtie en in de literatuur gangbare hypothesen14. In
het algemeen blijkt in Nederland in de periode tussen 1996 en 2005 dus het adagium te overheersen dat werkgelegenheid zich vestigt op die plaatsen waar een
groot aanbod is aan arbeidspotentieel; werken volgt dus wonen.
Figuur 4.3 Resultaten woon-werkdynamiek voor de Randstad

Gevoeligheidsanalyses (zie De Graaff e.a. 2008) geven echter aan dat deze conclusie een behoorlijke nuancering verdient. De patronen voor woonwerkdynamiek verschillen naar werkgelegenheidssector, naar gemeenten met en
zonder Vinex-bouwopgave en per landsdeel. Dat betekent tegelijkertijd dat niet
voor iedere regio of iedere gemeente eenzelfde beleid vruchtbaar is. Het is vooral
de verzorgende werkgelegenheid (overheid, scholen en detailhandel) die de bevolking volgt. Een gemeente die beleid voert op het aantrekken van bevolking
door bijvoorbeeld woningen te bouwen, zal echter niet automatisch ook werkgelegenheid aantrekken in de stuwende en waarde toevoegende sectoren (industrie,
distributie & handel en zakelijke dienstverlening). In de tweede plaats geldt
vooral voor Vinex-gemeenten dat de werkgelegenheid, met name die in de verzorgende dienstverlening, de bevolking volgt. In niet-Vinex-gemeenten geldt
juist dat wonen werken volgt. In de derde plaats geldt het adagium ‘werken volgt
14

Zie voor een uitgebreide discussie van de overige resultaten De Graaff e.a. (2008).
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wonen’ op landsdeelniveau alleen voor de Randstad. Voor gemeenten in de
Randstad leidt de aanleg van woningbouwlocaties tot extra werkgelegenheid.
Zou woningbouw in de Randstad worden nagelaten, dan betekent dit op de langere termijn dat de werkgelegenheidsgroei zal afnemen.
De woon-werkdynamiek in Nederland wijkt af van die in andere landen, waar
zowel geldt dat ‘wonen volgt werken’ als dat ‘werken volgt wonen’. Paragraaf
4.3 gaf aan dat dit vooral wordt veroorzaakt doordat er in Nederland veel restricties bestaan op de woonlocatiekeuze, met name in de Randstad. Doordat bedrijven (voornamelijk in de verzorgende en zakelijke dienstverlening) door voldoende aanbod van werklocaties meer ruimtelijke keuzevrijheid hebben dan de
bevolking, zal de werkgelegenheid in de Randstad de bevolking vaker volgen
dan andersom. Buiten de Randstad heeft de bevolking minder restricties op hun
woonlocatiekeuze; daar is de bevolking eerder geneigd zich ergens te vestigen
waar veel (aantrekkelijke) werkgelegenheid is.

4.5

Ruimtelijk economisch beleid en woonbeleid in de
Randstad

In deze bijdrage zijn de locatiekeuzes van bedrijven en bevolking in de Randstad
apart en in samenhang met elkaar geanalyseerd. We deden dit om te bezien of
het woningbouwbeleid en het stedelijk-economische beleid elkaar kunnen versterken. Strikt genomen is woningbouwbeleid ook ruimtelijk-economisch beleid
en andersom, juist omdat wonen en werken elkaar zo direct en simultaan beïnvloeden. De analyses tonen aan dat de complementariteit tussen ‘woonbeleid’ en
‘werkbeleid’ in de Randstad niet optimaal is. Vooral het woningbouwbeleid
blijkt slecht afgestemd op de vraag naar arbeid. Ons preadvies spitst zich toe op
de stelling dat de economische kracht van de stad en de stedelijke regio door een
betere afstemming nog beter tot haar recht kan komen. Hiertoe dienen planologische beleidsconcepten met betrekking tot woon- en werklocaties kritisch tegen
het licht te worden gehouden.
Wat bedrijven beweegt om zich (als nieuwe of verhuizende vestiging) in de
Randstad te vestigen, hangt af van verschillende factoren. Afgezien van de bereikbaarheid van de beroepsbevolking zijn voor een aantal sectoren agglomeratievoordelen van groot belang. Veel bedrijven geven aan dat netwerken en clusters van leveranciers en afnemers mede bepalend zijn voor hun locatiekeuze. Als
bedrijven verhuizen, doen ze dit dan ook vaak binnen een lokale arbeidsmarkt.
Naast agglomeratievoordelen, speelt de ruimte die bedrijven nodig hebben om
uit te breiden een rol. In de Randstad wordt bedrijven die ruimte volop geboden,
vooral door de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen.
Uit de analyse naar verschillen in huizenprijzen in Nederland kwam naar voren
dat de gemiddelde kosten van een koopwoning in Nederland gelijke tred hebben
gehouden met het inkomen; deze zijn – relatief ten opzichte van het inkomen –
de laatste twintig jaar dan ook niet toegenomen. Wel zijn de huizenprijzen sterk
gestegen als gevolg van de lagere rentestand. De ruimtelijke verschillen in de
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ontwikkeling in de huizenprijs en de verwachtingen daarin zijn eveneens groot.
Daar waar de schaarste aan woningen is toegenomen door hoge economische
groei en relatief lage nieuwbouw is de prijs het meeste toegenomen. In al de gebieden in en om de Randstad stijgt de huizenprijs dan ook meer dan kan worden
verwacht op basis van de ontwikkeling in het huishoudinkomen. Meer woningbouw binnen dit gebied of meer verdichting zou de huizenprijs kunnen drukken.
Het huidige huisvestingsbeleid dat zich richt op lagere inkomens (huurprijsregulering, krachtwijken) is vooral ingegeven door sociale beleidsmotieven. Om economische groei te stimuleren dienen de agglomeratievoordelen van de Randstad
meer gefaciliteerd te worden door de realisatie van woningbouw voor hogere
inkomens.
In de grootstedelijke agglomeraties Groot Amsterdam, Groot Rijnmond en de
agglomeratie Den Haag staan bovendien relatief veel huurwoningen. Voor
Utrecht geldt dit in mindere mate. Door nationale huurprijsregulering is de prijsontwikkeling in de huursector gematigd geweest. Huurprijsregulering negeert de
agglomeratievoordelen die in deze vier grote steden voor extra economische
groei zorgen. Daarmee wordt een extra vraagoverschot gecreëerd, voornamelijk
in de agglomeraties met veel economische groei. De keuze tussen huren en kopen is in de vier grootstedelijke regio’s vaak beperkt tot duur kopen of goedkoop
huren. De overstap tussen een gereguleerde huurwoning naar een ongereguleerde
huurwoning of koopwoning is daarmee voor veel consumenten vooral in de
Randstad onaantrekkelijk, met als gevolg dat veel huurders scheef wonen. Van
een dynamische woningmarkt is in de vier grootstedelijke regio’s nauwelijks
sprake. Omdat in de vier grootstedelijke agglomeraties deze problematiek in relatie tot beleid een eigen dynamiek kent, moet overwogen worden om huisvestingsbeleid regionaal te differentiëren.
In vergelijking met het buitenland stuurt het Nederlandse ruimtelijkeordeningsbeleid traditioneel zeer sterk op het woonlocatie beleid. De achterliggende veronderstelling is dat de werkgelegenheid de mensen zou volgen. Het gepresenteerde simultane model voor woon-werkdynamiek toont inderdaad aan dat in
Nederland in de periode tussen 1996 en 2005 het adagium overheerst dat werkgelegenheid zich vestigt op die plaatsen waar een groot aanbod is aan arbeidspotentieel; werken volgt dus wonen. Gevoeligheidsanalyses geven echter aan dat
deze conclusie vooral geldt voor gemeenten met een VINEX bouwopgave, voor
gemeenten in de Randstad en dat het (niet onverwacht) vooral de verzorgende
diensten betreft die de bevolking volgt. In de Randstad leidt de aanleg van woningbouwlocaties dus tot extra werkgelegenheid. Zou woningbouw in de Randstad worden nagelaten, dan betekent dit op de langere termijn dat de werkgelegenheidsgroei zal afnemen. Doordat bedrijven door voldoende aanbod van werklocaties meer ruimtelijke keuzevrijheid hebben dan de bevolking, zal de werkgelegenheid in de Randstad de bevolking vaker volgen dan andersom. De regio
waar woningbouw het snelst tot benutting van agglomeratievoordelen leidt, is de
noordvleugel van de Randstad. Het planologische beleid om het Groene Hart te
vrijwaren van ontwikkeling, zit de zichzelf versterkende motor voor economische groei door agglomeratie in de weg.
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De woningmarkt is een belangrijke bepalende factor in de toekomstige economische ontwikkeling van de Randstad. Terwijl de economie vooral in de Noordvleugel van de Randstad (Amsterdam-Utrecht) zich bijna als vanzelf verder ontwikkelt in groeisectoren als zakelijke, financiële en creatieve dienstverlening en
deze bedrijvigheid ook optimaal fysiek de ruimte krijgt, blijft het hoogwaardige
woningaanbod van de hierbij behorende hoog opgeleiden in deze voor hen ook
meest populaire woonregio’s sterk achter. Door de huurprijsregulering blijft het
bovendien voor economisch uit hun jasje groeiende huurders aantrekkelijk om
scheef te (blijven) wonen. De doorstroming op de woningmarkt (van huur naar
koop) wordt kortom belemmerd. Het koopwoningen beleid en het huurbeleid
sluit in deze regio niet aan bij de knelpunten die spelen in de woonwerkdynamiek. Op basis van de analyses in dit advies kunnen we daarom concluderen dat het vreemd is dat het faciliterende woningbouwbeleid kwantitatief
en kwalitatief niet aansluit bij het lokaal-economische beleid gericht op clusters,
groeisectoren en de beschikbaarheid van goede werklocaties. Hierdoor worden
economische agglomeratie-voordelen in de Randstad niet optimaal ontwikkeld
en benut.
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