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0 Samenvatting 

Doel van het onderzoek 

Corporaties verkopen een deel van de sociale huurvoorraad. Dat doen ze om verschil-

lende redenen. De belangrijkste zijn het vrijmaken van middelen en het verb eteren 

van de leefbaarheid in de buurten waar de woningen worden verkocht. Vooral m et 

betrekking tot de positieve leefbaarheidseffecten van verkoop zijn er onzekerh eden. 

In deze mkba is om die reden nader onderzocht of er een aantoonbare relatie is tus-

sen de verkoop van sociale huurwoningen en verbeteringen van de leefbaarheid. Ve r-

volgens is uitgewerkt of dit resulteert in een positief maatschappelijk saldo (dat wil 

zeggen: of de positieve effecten opwegen tegen de kosten).  

Verkoop en leefbaarheid 

De relatie tussen verkoop van sociale huurwoningen en de ontwikkeling van de lee f-

baarheid is onderzocht door analyse van gegevens van Woonbron en Ymere. Beide 

corporaties hebben de afgelopen jaren een deel van hun bezit verkocht in verschil-

lende typen buurten. Dat maakt het mogelijk om tussen buurten te vergelijken waar 

veel en weinig (of niet) is verkocht en om binnen buurten te analyseren hoe het is 

gegaan met de leefbaarheid in de deelgebieden waar veel en weinig is verkocht. Aan-

vullend is een landsdekkende analyse gedaan waarbij de relatie is gelegd tussen de 

veranderende aandelen sociale huur in buurten en de ontwikkeling van de leefbaar-

heid. De effecten op de leefbaarheid zijn onderzocht met behulp van de Lee f-

baarometer.  

De analyses laten zien dat de verkoop van huurwoningen in de afgelopen jaren (van 

2006/2008 tot 2012) in veel gevallen is samengegaan met een verbetering van de 

leefbaarheid. In buurten waar is verkocht, ontwikkelde de leefbaarheid zich meestal 

beter dan in vergelijkbare buurten waar niet is verkocht. Er bleek wel enige massa in 

het aantal verkochte woningen in een buurt nodig te zijn om meetbare verschillen te 

vinden. Gemiddeld is het beeld dat als 2,5% van de woningvoorraad in een buurt in 

een periode van vier tot zes jaar wordt omgezet van sociale huur naar ‘de markt’, dat 

de leefbaarheid in de buurt er ongeveer 5% van een klasse op de Leefbaarometer op 

vooruit gaat in die periode. Dat zijn geen grote effecten. Verkoop verandert de leef-

baarheid dus niet in een keer van ‘matig’ naar ‘positief’. Het zijn echter wel beteke-

nisvolle veranderingen die ook tot uiting komen in verschillen in de aantrekkelijkheid 

van de buurt. De verschillen tussen specifieke buurten kunnen wel behoorlijk groot 

zijn. Er zijn geen aanwijzingen dat de verkoop vooral plaatsvond in de betere buurten 

of vooral in die betere buurten meer effect sorteerde.  

Hoewel de bevindingen overwegend positief zijn, zijn er wel verschillen tussen typen 

buurten. In de landsdekkende analyse is bijvoorbeeld geen aantoonbaar positieve 

ontwikkeling van de leefbaarheid gevonden die samenhangt met verkoop in buurten 

met vooral flats uit de jaren 1960-‘70 en in buurten met vooral vroeg naoorlogse ge-

stapelde woningen (veelal portiekflats). Voor de specifieke buurten van dit type waar 
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Woonbron heeft verkocht, was dat effect er wel. Dat illustreert nog eens dat er lokaal 

relevante verschillen kunnen zijn. Buurten waarin wél robuuste positieve samenhan-

gen tussen verkoop en de ontwikkeling van de leefbaarheid werden gevonden zijn de 

stedelijke, vooroorlogse buurten met etagebouw en vooroorlogse buurten met laag-

bouw én laagbouwbuurten uit de ‘60-‘70 (doorzonwijken) en de jaren ‘70-’80 (bloem-

koolwijken). 

De positieve verandering van de leefbaarheid bij verkoop blijkt in het bijzonder sa-

men te hangen met een verandering van de samenstelling van de bevolking in een 

buurt. Door verkoop aan nieuwe bewoners – verkopen aan zittende bewoners kwa-

men slechts sporadisch voor in de onderzochte periode - ontstaat een minder eenzij-

dige samenstelling van de bevolking en dat resulteert gemiddeld genomen in een 

verbetering van de leefbaarheid. Er is wel een risico van een waterbedeffect: verbete-

ring op een plek kan leiden tot een verslechtering ergens anders. De opgave is dan 

ook om bij verhuizing van kansarme huishoudens uit de buurt te voorkomen dat el-

ders weer een concentratie van diezelfde groep ontstaat. Alleen dan kan er per saldo 

ook sprake zijn van een positief leefbaarheidseffect.  

De uitkomsten zijn positiever voor wat betreft het effect van verkoop dan in eerder 

onderzoek dat we hebben gedaan voor Woonbron. Waar toen de uitkomst ‘gemengd’ 

was, is er nu een overwegend positieve samenhang. Wat hier de reden voor is, kan 

niet hard uit de gegevens worden opgemaakt. Het is wel belangrijk te constateren dat 

het om een andere periode gaat (2008-2012 in deze analyse en 1998-2010 in de vori-

ge) en dat er juist ook in de laatste jaren van de onderzoeksperiode veel is ve rkocht. 

In de analyses zijn nu ook beduidend meer verschillende buurten meegen omen, 

waardoor de resultaten ook robuuster zijn (minder afhankelijk van toevalligheden). 

Ook is nu beter rekening gehouden met verschillen tussen typen buurten dan in de 

eerdere analyses. Tot slot is het mogelijk dat er in de afgelopen paar jaar beter is 

gestuurd op aan wie de woningen zijn verkocht, zodat onbedoelde negatieve effecten 

– die in andere studies wel werden gevonden - beperkt bleven.  

Maatschappelijke kosten en baten  

In de MKBA worden alle maatschappelijke baten van verkoop van huurwoningen af-

gewogen tegen de kosten daarvan. De baten bestaan voornamelijk uit de leefbaar-

heidseffecten die ontstaan in de buurt als gevolg van de verkoop. Die leefbaarheidsef-

fecten kunnen in geld worden uitgedrukt (gemonetariseerd). Immers, een gunstiger 

leefbaarheid betekent een grotere aantrekkelijkheid van een buurt als plek om te 

wonen. En die grotere aantrekkelijkheid van een buurt komt tot uiting in een hogere 

waarde van het vastgoed. Tweede-orde-effecten zoals veranderingen in het voorzie-

ningenniveau van de buurt en het niveau van investeringen in onderhoud van de wo-

ningen zijn hier verder niet uitgewerkt. De kosten betreffen de kosten voor de corpo-

ratie en de (nieuwe) huiseigenaar om de verkoop tot stand te doen komen.  

In navolgend overzicht worden deze kosten en baten weergegeven voor de situatie 

dat 25 woningen worden verkocht in een gemiddelde buurt met 1000 woningen en 

een leefbaarheid van ‘matig tot matig positief ’. De kosten bestaan uit de kosten voor 

de voorbereiding van verkoop, de kosten gemoeid met langere leegstand bij verkoop 

t.o.v. huur en de kosten die particulieren maken bij de aankoop van hun huis. Tege n-
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over deze kosten staan de uitgespaarde kosten bij huurmutatie en de uitstralingse f-

fecten naar de buurt: de leefbaarheidseffecten. Daarnaast  zijn er nog effecten zoals 

een verhoogde verkoopwaarde door verbeteringen en afkoop van erfpacht die hier 

niet verder zijn uitgewerkt.  

O V E R Z I C H T  kosten * en  bat e n   

 

* Het betreft steeds indicaties van de kosten; de werkelijke kosten hangen onder meer ook 

af van bouwjaar en kwaliteit van het complex en zullen dus verschillen van complex tot 

complex. 

De tabel laat de kosten en baten voor drie verschillende situaties zien. Daaru it komt 

naar voren dat de baten van verkoop de kosten in sterke mate overtreffen. Echter, 

kosten en baten verschillen aanzienlijk tussen de verschillende situaties. Zo kennen 

de verkopen in Rotterdam (inclusief die in Delft) lagere baten dan in Amsterdam en 

Hoofddorp). Omdat daar ook de kosten lager zijn, verschillen de resulterende saldi 

van kosten en baten echter weinig tussen de situaties. Dat is geen wetmatigheid. Zo is 

het mogelijk dat als in wijken met geringe opbrengsten (bijvoorbeeld samenhangend 

met een laag prijsniveau) wel veel kosten worden gemaakt voor de verkoop, er alsnog 

een negatief saldo ontstaat.  

De baten van leefbaarheid komen zowel de nieuwe eigenaren als de corporatie, zijnde 

de eigenaar van de rest van de bestaande voorraad, ten goede. Daarnaast kan de 

gemeente extra inkomsten krijgen door de afkoop van erfpacht. De verkoop zorgt als 

zodanig voor een positief saldo van kosten en baten voor de corporaties. Dit leidt 

overigens niet tot een directe financiële baat zolang die voorraad niet wordt verk ocht.  

De corporatie heeft daarnaast als voordeel dat liquiditeiten worden verkregen waa r-

door de corporatie in staat is haar taken te kunnen doorzetten. Daar staat tegenover 

dat de corporatie haar voorraad woningen in eerste instantie beperkt en dus minder 

Overzicht kosten en baten
kosten Baarsjes Hoofddorp Rotterdam

Voorbereidingskosten 25 woningen 390.000€               250.000€               68.750€                 

Leegstandkosten " 52.500€                 52.500€                 52.500€                 

Aankoopkosten " 161.410€               163.961€               81.166€                 

Schaalnadelen onderhoud " PM PM PM

Totaal kosten 603.910€               466.461€               202.416€               

baten

Buurtleefbaarheid max  1000 woningen 1.120.000€           1.140.000€           720.000€              

Buurtleefbaarheid min 1000 woningen 560.000€              570.000€              360.000€              

Uitgespaarde mutatiekosten bij verhuur 150.000€               60.000€                 50.000€                 

Voorzieningen & woninginvesteringen +PM +PM +PM

Hogere verkoopopbrengsten kwaliteitslag +PM +PM +PM

Totaal baten maximaal 1.270.000€           1.200.000€           770.000€               

Totaal baten minimaal 710.000€               630.000€               410.000€               

+PM +PM +PM

Saldo maximaal 666.090€               733.539€               567.584€               

Saldo minimaal 106.090€               163.539€               207.584€               

+PM +PM +PM
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taken kan uitvoeren. Welk van deze twee effecten maatschappelijk gezien een groter 

impact heeft op de welvaart van de bevolking is hier niet verder uitgewerkt.  

Uit het bovenstaande blijkt dat de corporatie hun maatschappelijk rendement kunnen 

vergroten afhankelijk van de door hen gemaakte kosten van voorbereiding van de 

verkoop en de impact op de leefbaarheid variërend met de uitgangspositie van de 

buurt. 

Er bestaan belangrijke kostenverschillen tussen locaties als gevolg van verschillen in 

afspraken met gemeentes, bijvoorbeeld over de staat van onderhoud van de woning 

bij verkoop. Deze afspraken zijn onder meer bedoeld ter voorkoming van de achter-

uitgang van buurten na verkoop doordat achterstallig onderhoud ontstaat. Achteruit-

gang na verkoop is eerder waargenomen in het Verenigd Koninkrijk maar ook op 

sommige plaatsen in Nederland waarbij is verkocht aan huishoudens met (te) lage 

inkomens.  

Om dergelijke negatieve ontwikkelingen te voorkomen, zijn verschillende strategieën 

denkbaar. Zo kan ervoor worden gekozen om alleen woningen aan te bieden voor 

verkoop met een ruime onderhoudsvrije periode. Er kan echter ook sterker worden 

ingezet op de inkomenspositie van de kopers. In Amsterdam is onder meer gekozen 

voor de eerste benadering, wat leidt tot hogere kosten. Door Woonbron is ingezet op 

het strikt toepassen van de NHG-voorwaarden (financieringslast naar inkomen). Dat 

brengt geen grote kosten met zich mee voor de verkopende partij, maar biedt wel 

enige garantie voor de betaalbaarheid van onderhoud door de koper. In beide situa-

ties is een positieve ontwikkeling van de leefbaarheid geconstateerd. Voor de korte 

termijn is er dus geen aanwijzing dat investeringen in de woning noodzakelijk zijn om 

de leefbaarheid positief te beïnvloeden. Op wat langere termijn kunnen in beide situ-

aties overigens alsnog negatieve effecten ontstaan als de nieuwe bewoners voor de 

opgave komen om (grootschalig) onderhoud te plegen en zij dat – door al dan niet 

veranderende inkomenssituaties - niet kunnen financieren. Of de additionele kosten 

die worden gemaakt zélf leiden tot waardevermeerdering van de woningen is niet 

nader onderzocht.  
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1 Doel en werkwijze 

Veel van de maatschappelijke baten van de verkoop van huurwoningen verlopen via al 

dan niet positieve effecten op de leefbaarheid van de buurt. Het is dan ook belangrijk 

om te weten óf die effecten optreden. Daarom wordt in dit onderzoek – dat de maat-

schappelijke kosten en baten van de verkoop van sociale huurwoningen in beeld 

brengt - nader verkend of en in welke mate de verkoop van sociale huurwoningen 

bijdraagt aan de ontwikkeling van de leefbaarheid in een buurt.  

Het onderzoek borduurt voort op een eerdere verkenning die RIGO voor Woonbron 

heeft uitgevoerd naar de relatie tussen verkoop van huurwoningen en de ontwik -

keling van de leefbaarheid.
1
 In dat onderzoek werd gevonden dat de belangrijkste 

mechanismen die ervoor kunnen zorgen dat verkoop van huurwoningen bijdraagt aan 

de verbetering van de leefbaarheid, zijn: 

1. Verandering van de samenstelling van de bevolking in de buurt doordat met 

de verkoop ook meer kansrijke huishoudens zich kunnen vestigen. Indirect 

kan dat ook van invloed zijn op de veiligheid en op het voorzieningenniveau.   

2. Versterken van de ´binding´ van bewoners met de buurt door het econom i-

sche belang dat zij verkrijgen met de koop van een woning, wat ook samen-

hang en de veiligheid in een buurt ten goede zou kunnen komen.  

Een andere bevinding in dat onderzoek was dat verkoop ook samen kán gaan met een 

verslechtering van de leefbaarheid. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als wordt ver-

kocht aan huishoudens met (te) lage inkomens. Het kan ook – maar dan is het meestal 

tijdelijk – ontstaan bij verkoop aan starters. Zij hebben gemiddeld genomen minder 

binding met de buurt dan de zittende bewoners (maar wel weer meer dan startende 

huurders). Na verloop van tijd neemt de binding van deze groep toe, zo is ook in an-

der onderzoek getoond
2
, en dan verdwijnt dat tijdelijke negatieve effect vermoedelijk 

ook weer.  

In het eerdere onderzoek in opdracht van Woonbron werden vooral positieve effecten 

gevonden in aandachtswijken met hoogbouw (en waar ook herstructurering plaats-

vindt). In laagbouwwijken werd geen positief effect van de verkoop van huurwonin-

gen vastgesteld.  

In dit onderzoek wordt deze verkenning verder uitgebreid met nieuwe meetpunten:  

 Verkopen t/m 2012 

 Leefbaarheid t/m 2012 

 

1
  Leidelmeijer, K. en R. Schulenberg (2012), Te Woon en de invloed op de leefbaarheid; een 

effectverkenning. RIGO i.o.v. Woonbron. 

2
  Bijvoorbeeld in Leidelmeijer, K. (2012), Buurtparticipatie en leefbaarheid, RIGO i.o.v. Mini s-

terie van BZK, uitgave RIGO: Amsterdam.  
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 het werkgebied van Ymere.  

Verkopen door particulieren en andere verhuurders blijven buiten beeld omdat die 

gegevens niet beschikbaar waren.  

We hanteren twee invalshoeken bij de verkenning: 

1. De eerste invalshoek is een wijkspecifieke analyse (hoofdstuk 2). Bij die ana-

lyse wordt de ontwikkeling van de leefbaarheid verkend in wijken waar 

Woonbron en Ymere hebben verkocht in de afgelopen jaren. Er wordt gekeken 

of de verkopen in de tijd in verband kunnen worden gebracht met de ontwi k-

keling van de leefbaarheid. Ook wordt geanalyseerd of binnen de buurten 

specifieke deelgebiedjes waar is verkocht zich wat anders hebben ontwikkeld 

dan deelgebiedjes waar niet is verkocht.  

2. De tweede invalshoek is een meer algemene analyse (hoofdstuk 3), waarbij 

de relatie tussen de ontwikkeling van het aandeel sociale huur per wijktype in 

verband wordt gebracht met de ontwikkeling van de leefbaarheid . 

In hoofdstuk 4 worden de empirische bevindingen op de rij gezet en wordt de mon e-

taire waardering van de verandering van de leefbaarheid verder toegelicht. De bevin-

dingen worden in hoofdstuk 5 en verder verwerkt in een mkba voor de verkoop van 

(sociale) huurwoningen.  

Leefbaarometer 

Om een inschatting van de ontwikkeling van de leefbaarheid te maken, maken we 

gebruik van de Leefbaarometer. De Leefbaarometer is een instrument dat door RIGO 

en Atlas voor Gemeenten is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van BZK (des-

tijds VROM).
3
 Het instrument geeft een inschatting van de leefbaarheid van woonge-

bieden op basis van een 50-tal indicatoren over de bevolking, de woningvoorraad, de 

publieke ruimte, veiligheid en overlast en voorzieningen. De indicatoren krijgen in de 

berekening een gewicht dat is bepaald door de mate waarin ze verschillen in gedrag 

en oordelen van bewoners die met leefbaarheid te maken hebben, verklaren. De uit-

komst van de berekening is een continue waarde die is onderverdeeld in klassen:  

 

klasse  Label 

1  zeer negatief 

2  negatief 

3  matig 

4  matig positief 

5  positief 

6  zeer positief 

7  uiterst positief 

 

3
  Leidelmeijer, K., G. Marlet e.a., De Leefbaarometer: leefbaarheid in Nederlandse wijken en 

buurten gemeten en vergeleken - rapportage instrumentontwikkeling, RIGO en Atlas voor 

gemeenten i.o.v. VROM/WWI, Amsterdam, mei 2008. 



 3 

Elke klasse tussen zeer negatief en uiterst positief is 0,2 eenheden groot. Omdat een 

ontwikkeling van bijvoorbeeld ‘0,05’ wat abstract is om te kunnen volgen, wordt de 

ontwikkeling van de leefbaarheid uitgedrukt in klasse -eenheden. Dus als een gebied 

0,1 in waarde is gestegen op de continue schaal, wordt dat uitgedrukt als een halve 

klasse op de Leefbaarometer. Een ontwikkeling van 0,05 is dan 25% van een klasse. 

Op die manier is duidelijker of een ontwikkeling groot of klein is dan wanneer van de 

oorspronkelijke schaal gebruik wordt gemaakt.  

Correcties en controles 

De score op de Leefbaarometer komt tot stand door een (gewogen) optelling van een 

groot aantal indicatoren. Het aandeel sociale huur is er daar een van. In buurten met 

veel sociale huur is de leefbaarheid namelijk gemiddeld wat lager dan in buurten met 

minder sociale huur. Voor dit onderzoek brengt dat een complicatie met zich mee. We 

willen namelijk niet dat de verkoop van sociale huurwoningen samenhangt met een 

verbetering van de leefbaarheid simpelweg omdat het aandeel sociale huur afneemt. 

Dat zou wat te gemakkelijk zijn omdat de ingreep (verkoop) en het effect (leefbaar-

heid) dan direct gekoppeld zijn (via de indicator afname sociale huur) . Om dat te 

vermijden, zoeken we dus naar invloeden van de verkoop op andere indicatoren van 

leefbaarheid (zoals een veranderende samenstelling van de bevolking, een verbeterde 

veiligheidssituatie). Om die reden berekenen we voor dit onderzoek de leefbaarheid 

opnieuw, maar dan zonder de indicator ‘aandeel sociale huur’. De analyses worden 

dus steeds uitgevoerd op een gecorrigeerde leefbaarheidsscore .
4
   

In de analyses wordt verder statistisch gecontroleerd voor de invloed van 

sloop/nieuwbouw op de leefbaarheid. Van die fysieke ingrepen is namelijk herhaalde-

lijk getoond dat die van invloed zijn op de leefbaarheid. Als we daar geen rekening 

mee zouden houden, zou ten onrechte kunnen worden gevonden dat verkoop same n-

hangt met een verbetering van de leefbaarheid. Dat kan bijvoorbeeld als er in dezel f-

de buurten waar is verkocht ook veel herstructurering is geweest. In alle analyses 

wordt daarom eerst de relatie gelegd tussen de sloop/nieuwbouw die in het gebied 

heeft plaatsgevonden en de ontwikkeling van de leefbaarheid. Alleen als daar bove n-

op ook nog een relatie wordt gevonden van de ontwikkeling van de leefbaarheid met 

verkoop, concluderen we dat er een relatie is tussen verkoop van huurwoningen en 

de ontwikkeling van de leefbaarheid.  

Door de correcties en controles ontstaat de – met de beschikbare gegevens - sterkst 

mogelijke toets van de relatie tussen verkoop van huurwoningen en leefbaarheid. 

Omwille van de leesbaarheid wordt in het rapport verder niet gerefereerd aan de 

genoemde correcties en controles. Ze worden echter wel toegepast.  

 

 

4
  In de kaartbeelden die ter illustratie in het rapport zijn opgenomen wordt de ‘normale’ lee f-

baarheidsscore weergegeven omdat de kaartbeelden op basis van clusters niet beschikbaar 

zijn voor de gecorrigeerde score. 
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2 Buurtspecifieke analyse 

In dit hoofdstuk wordt onderzocht wat de relatie is tussen de verkopen die in de afg e-

lopen jaren door Ymere en Woonbron zijn gedaan en de ontwikkeling van de lee f-

baarheid in de betreffende buurten. Voor Ymere wordt eerst gekeken naar twee buu r-

ten in Amsterdam West waar veel is verkocht. Vervolgens wordt in een aantal buurten 

in Hoofddorp, waar Ymere veel bezit heeft maar nog zoveel heeft verkocht, bezien of 

er al effecten van die verkopen zichtbaar zijn. In het werkingsgebied van Woonbron 

wordt een aantal verschillende gebiedstypen bekeken en wordt nagegaan in hoeverre 

de ontwikkelingen in buurten waar (veel) is verkocht gunstiger zijn geweest dan in 

buurten waar niet of weinig is verkocht. Ook wordt in Rotterdam, Dordrecht, Delft en 

Spijkenisse nader onderzocht hoe vergelijkbare wijken zich hebben ontwikkeld in rela-

tie tot de verkoop.  

2.1 Ymere 

Voor Ymere worden twee typen wijken onder de loep genomen. Het eerste type be-

treft twee wijken in Amsterdam-De Baarsjes waar Ymere al vrij veel woningen heeft 

verkocht: de Krommert en de West Indische buurt. Deze buurten zijn te typeren als 

stedelijke, vooroorlogse etagebouw. Hun ligging is weergegeven in kaart 2-1.  

Het tweede type wijk waar we op inzoomen betreft de bloemkoolwijken Overbos 

(Noord en Zuid) en Bornholm (Oost en West) in Hoofddorp. Hier is nog niet veel ve r-

kocht, maar Ymere heeft er wel veel bezit. De ligging van deze wijken is weergegeven 

in kaart 2-6. 

2.1.1 Amsterdam West (De Baarsjes) 

De Krommert is een buurt met ruim 6.300 woningen. In de periode 1998-2012 is er 

behoorlijk ingegrepen in de buurt. Er zijn sociale huurwoningen verkocht, maar er zijn 

ook woningen gesloopt en nieuw gebouwd (zie  figuur 2-1). De plekken waar in deze 

wijken is ingegrepen in de voorraad zijn weergegeven in kaart 2-2. In de periode 

1998-2012 is de leefbaarheid in de Krommert flink verbeterd. In 1998 was de gemi d-

delde leefbaarheid ‘matig’ (kaart 2-3). Vooral in het zuidelijke deel, waar Ymere ook 

bezit heeft, was de leefbaarheid niet goed. In 2012 zijn de leefbaarheidsproblemen in 

het grootste deel van de Krommert sterk verminderd en is er nog slechts een klein 

deel waar de leefbaarheid als ‘matig kan worden geclassificeerd (kaart 2-5). 

De Westindische buurt is een buurt met ruim 3.600 woningen. In de periode 1998 -

2012 is er vrij weinig ingegrepen in de buurt. Er zijn door Ymere wel sociale huurw o-

ningen verkocht, maar er zijn geen woningen gesloopt of nieuw gebouwd (figuur 2-2). 

De leefbaarheid is tussen 1998 en 2012 ongeveer in dezelfde mate verbeterd als in De 

Krommert. Omdat de uitgangssituatie al minder negatief was (kaart 2-3), is het resul-

taat dus ook beter dan in de Krommert. Ongeveer de helft van de buurt is anno 2012 

‘positief’ en ongeveer de helft ‘matig positief’ (kaart 2-5). Omdat in de Westindische 

buurt niet is gesloopt of nieuw gebouwd, leent deze buurt z ich goed voor het bekijken 

van het (geïsoleerde) effect van verkoop.  
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kaart  2- 1  De  K ro mme r t  en  de  West ind ische  buur t  in  Ams te rdam  
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kaart  2- 2  Ingrepen in  de woningvoorraad in  De  Krommert  en West ind i -

sche  buurt  1994 -2012  
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kaart  2- 3  Leefbaarhe id De  Krommert  en Westind ische buurt  1998  
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kaart  2- 4  Leefbaarhe id De  Krommert  en  Westind ische buurt  2006  
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kaart  2- 5  Leefbaarhe id De  Krommert  en Westind ische buurt  2012  

 

 

Als we de verkopen in verband brengen met de ontwikkeling van de leefbaarheid (zie 

bijvoorbeeld ook figuur 2-1 en figuur 2-2) dan valt in beide buurten, dus ook in de 

Westindische buurt, op dat de leefbaarheid al aan het verbeteren was, nog voordat er 
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(door Ymere) huurwoningen werden verkocht. De verbetering van de leefbaarheid 

over deze periode kan dus niet in zijn geheel worden toegeschreven aan die verkoop.  

f iguur  2- 1  Ingrepen  in  de  woning voo rraad  en  de  ont wikke l ing  van  de  leefbaa r-

he id  in  de  Kro m mer t  

 

f iguur  2- 2  Ingrepen  in  de  woning voo rraad  en  de  ont wikke l ing  van  de  leefbaa r-

he id  in  de  West ind is che  b uurt  

 

 

Om toch een indruk te krijgen of verkoop bijdraagt aan de ontwikkeling van de lee f-

baarheid brengen we op het niveau van 6ppc-gebieden de verkopen in de periode 

2006-2012 in verband met de ontwikkeling van de leefbaarheid in dezelfde periode. 
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We beperken ons daarbij tot de postcodes waarin Ymere bezit heeft omdat onbekend 

is in welke mate in de andere gebieden ook is verkocht.  

De analyse geeft aan dat het in de Westindische buurt gemiddeld genomen in de pe-

riode 2006-2012 beter is gegaan met de leefbaarheid in de delen waarin is verkocht 

dan waarin niet is verkocht (figuur 2-3). Dat verschil komt neer op 1/7 deel van een 

klasse van de Leefbaarometer (bijna 15%). Er is echter geen duidelijke relatie met het 

aandeel dat is verkocht. De verschillen binnen de buurt zijn vrij groot. In sommige 

gebiedjes is de leefbaarheid flink verbeterd waar veel is verkocht (1058AA bijvoor-

beeld, naast het stadsdeelkantoor). Maar in andere gebiedjes (in postcode 1058BA 

bijvoorbeeld: Hoofdweg tot aan de Postjeskade) waar wel een flink aandeel is ve r-

kocht, was de ontwikkeling van de leefbaarheid niet opvallend gunstig  (ook niet nega-

tief overigens).  

f iguur  2- 3  Ontw ikk el ing  van  de  leefb aarheid  in  pc6  geb ied jes  waar  Y me re  b ez i t  

heeft ,  me t  en  zonder  ve rk oop in  de  pe r iode  200 6 -2 0 12  

 

 

In De Krommert is het gemiddeld genomen niet beter gegaan met de leefbaarheid in 

de gebiedjes waar is verkocht vergeleken met de gebiedjes waar niet is verkocht 

(figuur 2-3). De ontwikkeling is vergelijkbaar positief als in de Westindische buurt, 

maar in de delen waar niet is verkocht, was de ontwikkeling (minstens) net zo posi-

tief. Daar zal ook de invloed van herstructurering aan de orde zijn. In De Krommert is 

er wel sprake van een (significante) positieve samenhang tussen het aandeel woni n-

gen dat is verkocht in een gebiedje en de ontwikkeling van de leefbaarheid. Hier geldt 

dus wel: meer verkopen is beter. In het bijzonder als meer dan 25% van de woningen
5
 

 

5
  Het percentage is ten opzichte van de totale woningvoorraad in een gebiedje. Gemiddeld in 

Nederland bestaat een p6-gebiedje uit 24 woningen.  
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in een pc6 gebied is verkocht, is de ontwikkeling ongeveer een derde van een klasse 

op de Leefbaarometer gunstiger dan de gemiddelde verbetering. Maar, er zijn tegeli j-

kertijd ook specifieke gebiedjes waar niet is verkocht die zich vergelijkbaar positief 

hebben ontwikkeld. Ofwel, de spreiding is vrij groot.  

Conclusie 

In beide buurten in Amsterdam Oud-West is in de onderzoeksperiode sprake geweest 

van een ontwikkeling die ook wel wordt aangeduid als ‘gentrification’. De buurten zijn 

ontdekt door meer kansrijke huishoudens en zijn gaan fungeren als ‘overloop’ van de 

populaire (maar duurdere) binnenstad als plek om te wonen. Concentratie van lage 

inkomens en werklozen is verminderd en de veiligheidssituatie is verbeterd. Het is 

aannemelijk dat de beschikbaarheid van relatief goedkope voormalige huurwoningen 

aan dit proces heeft bijgedragen. Immers, de sociale huurvoorraad was v oor de groep 

kansrijke huishoudens niet eenvoudig toegankelijk (wachtlijsten en toewijzingscrite-

ria). Zij konden zich onder meer in deze wijken vestigen doordat huurwoningen wer-

den verkocht. Dat waren overigens niet alleen huurwoningen van corporaties, maa r 

ook huurwoningen van particulieren.  

De verkopen van Ymere zijn pas in een vrij laat stadium van die ontwikkeling op gang 

gekomen. Een belangrijk deel van de verbetering was in beide buurten namelijk al 

vóór 2006 tot stand gebracht. In de gebiedjes in De Westindische Buurt waar in de 

periode 2006-2012 door Ymere is verkocht, is het gemiddeld genomen beter gegaan 

dan waar niet is verkocht. De ontwikkeling in de gebiedjes waar is verkocht in de 

Krommert was vergelijkbaar met die in de Westindische Buurt. Daar was er echter een 

minstens zo gunstige ontwikkeling in gebiedjes waar niet is verkocht. Die verbeteri n-

gen zijn mede onder invloed van andere ingrepen in de voorraad (sloop/nieuwbouw) 

tot stand gekomen.  

 

2.1.2 Hoofddorp 

De buurten waar Ymere veel bezit heeft in Hoofddorp zijn Overbos (Noord en Zuid) en 

Bornholm (Oost en West). De buurten en hun ligging zijn weergegeven in  kaart 2-6. 

Beide buurten zijn te typeren als bloemkoolwijk. In het midden van Bornholm is een 

strook waar hoogbouw dominant is (zie kaart 2-7). Aan de randen, net buiten de 

buurten waar het hier om gaat is recentere nieuwbouw te vinden.  

De locaties waar woningen zijn verkocht, zijn weergegeven in  kaart 2-8. Die kaart 

suggereert dat de aantallen verkochte woningen groot zijn. Dat is echter niet het g e-

val en wordt ‘gekleurd’ doordat de postcodes in Hoofddorp ‘klein’ zijn gedefinieerd. 

Waar meer dan 33% woningen zijn verkocht, gaat het vaak maar om 3 van de 5 wo-

ningen bijvoorbeeld. 

De fysieke ingrepen in deze buurten zijn per saldo dan ook beperkt. Verkopen van de 

huurwoningen van Ymere zijn pas zeer recent aan de orde en komen op de schaal van 

de buurten niet boven de 1% van de woningvoorraad geweest (zie figuur 2-4 en figuur 

2-5). Eerder is op kleine schaal al wel eens wat nieuw bijgebouwd.  
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kaart  2- 6  Ove rbos  en  Bornho lm  in  H oof ddorp  
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kaart  2- 7  Gebiedst ypen  in  Ove rbos  en  Bornho lm   
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f iguur  2- 4  Ingrepen  in  de  woning voo rraad  (a ls  aandee l  van  he t  aanta l  woni n -

gen)  en  de  ontw ikk el ing  v an  de  le efbaarhe id  in  Bor nholm  

 

f iguur  2- 5  Ingrepen  in  de  woning voo rraad  (a ls  aandee l  van  he t  aanta l  woni n -

gen)  en  de  ontw ikk el ing  v an  de  le efbaarhe id  in  Ove rbos  
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kaart  2- 8  Ingrepen  in  Ove rbos  en  B ornholm  
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De leefbaarheid ontwikkelde zich in beide buurten negatief tussen 1998 en 2006  zoals 

in figuur 2-4 en figuur 2-5 kan worden gezien. Na 2006 is er in beide buurten weer 

een verbetering, waarbij de resultante in 2012 voor Overbos iets onder en voor Born-

holm iets boven het niveau ligt van dat in 1998. De bijbehorende kaartbeelden die de 

ontwikkeling weergeven, worden hierna gepresenteerd.  

Omdat de verkoop van sociale huurwoningen door Ymere niet eerder dan in  2010 

enige omvang kreeg, kunnen we ook alleen voor de periode 2010 -2012 zoeken naar 

een relatie tussen verkoop en de ontwikkeling van de leefbaarheid.  Er blijkt dan in 

deze korte periode geen robuust effect te kunnen worden vastgesteld. In Bornholm 

hebben de gebiedjes waar is verkocht zich iets ongunstiger ontwikkeld. In Overbos 

hebben ze zich iets gunstiger ontwikkeld dan de gebiedjes waar niet is verkocht. De 

ontwikkeling van de leefbaarheid is tussen 2010 en 2012 ook erg klein geweest.  

f iguur  2- 6  Ontw ikk el ing  van  de  leefb aarheid  in  pc6  geb ied jes  met  en  zonde r  

ver koop in  de  pe r iode  2 01 0 -20 12 in  pc 6 -geb ied j es  w aar  Y me re  bez i t  heeft  

 

 

Conclusie 

De wijken Bornholm en Overbos in Hoofddorp ontwikkelen zich voor  wat betreft de 

leefbaarheid weer vrij goed na een ‘dip’ in 2006. De verkopen van Ymere zijn pas r e-

cent(er) op gang gekomen en spelen daar om die reden nog geen relevante rol in. Ook 

is het aantal verkopen nog erg beperkt (cumulatief 0,6% van de woningen  in de buur-

ten) waardoor de invloed op de leefbaarheid ook maar zeer beperkt kán zijn. De ui t-

komsten bevestigen daarmee dat er wel een zekere ‘schaal’ nodig is om de verkoop 

van huurwoningen een rol te kunnen laten spelen in de ontwikkeling van de leefbaar-

heid van een buurt. 

-0,35

-0,25

-0,15

-0,05

0,05

0,15

0,25

0,35

Bornholm Overbos

o
n

tw
ik

ke
lin

g 
le

e
fb

aa
rh

e
id

 2
0

0
6

-2
0

1
2

geen verkoop

wel verkoop



 18 

kaart  2- 9  Leefbaarhe id  in  O ve rbos  e n  Bornho lm  in  199 8  
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kaart  2- 10  Leefbaarhe id  in  O ve rbos  e n  Bornho lm  in  200 6  

 

 



 20 

kaart  2- 11  Leefbaarhe id  in  O ve rbos  e n  Bornho lm  in  201 2  
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2.2 Woonbron 

2.2.1 Verkopen in veel gebiedstypen 

Woonbron heeft in de periode tot en met 2012 bijna 8.000 woningen verkocht. Ruim 

de helft van de verkopen dateert van de laatste vier jaar (figuur 2-7). Een deel van 

deze verkopen betreft overigens wederverkopen (verkoop van woningen die al eerder 

waren verkocht). Die resulteren niet in een verandering van de eigendomsverhouding 

(maar mogelijk wel in een verandering van de bewoners). De analyses in deze para-

graaf hebben betrekking op dit totaal van verkopen.
6
  

f iguur  2- 7  Aanta l  v er kopen  pe r  jaa r  per  won ingt ype  

 

De wijken waar de meeste woningen zijn verkocht, zijn te typeren als vroeg-naoorlogs 

gestapeld (Dordrecht, IJsselmonde), stedelijke vooroorlogse etagebouw (Nieuwe Wes-

ten, Delfshaven), flatwijken uit de jaren ‘60 en ‘70 (Delft, IJsselmonde en Ommoord) 

en bloemkoolwijken (Spijkenisse, Beverwaard). Maar ook in andere gebiedstypen is 

verkocht door Woonbron: laagbouw uit de jaren ’70 in IJsselmonde en Ommoord, 

nieuwbouw in Nesselande en flats uit de jaren ‘70-‘80 in Zevenkamp.  

 

6
  Het is van belang op te merken dat het meenemen van de wederverkopen in de analyse niet 

leidt tot een potentiële overschatting van het effect van verkoop op leefbaarheid. Immers – 

met een medische analogie – de dosis wordt dan te hoog ingeschat (een deel van de verko-

pen is geen nieuwe verkoop). Als er dan toch een verbetering wordt gemeten, wordt dat ef-

fect in werkelijkheid met een kleinere dosis bereikt dan waar in de analyse rekening mee is 

gehouden. Ofwel, de analyse levert eerder een onderschatting van het effect en is dus ‘voor-

zichtig’. 
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2.2.2 Relatie verkoop en ontwikkeling leefbaarheid 

Afbakening periode en wijktypen 

In een eerdere analyse op de portefeuille van Woonbron is de periode 1998 -2010 

onderzocht. Met de analyses in deze rapportage willen we meer inzicht krijgen in de 

recentere ontwikkelingen. Als naar de gehele periode 1998 -2012 zou worden geke-

ken, zou het beeld sterk worden bepaald door de ontwikkelingen die al eens eerder 

zijn geanalyseerd. We richten ons daarom nu primair op de periode 2008-2012. Voor-

deel daarvan is dat die weliswaar recent is, maar ook weer niet heel erg kort (zoals de 

periode 2010-2012 zou zijn).  

We richten ons verder in het bijzonder op de vijf wijktypen waar veel is verkocht: 

vooroorlogs gestapeld, vroeg naoorlogs gestapeld, laagbouw doorzonwijken, bloe m-

koolwijken en flats uit de jaren 60 en 70 en flats uit de jaren 70 en 80. 

Resultaten 

Als voor de totale portefeuille van Woonbron gebieden waar in de gehele periode 

geen woningen zijn verkocht worden vergeleken met gebieden waar wel is verkocht – 

ongeacht het aandeel dat er is verkocht – blijkt dat de gebieden waar wel is verkocht 

het iets beter hebben gedaan tussen 2008 en 2012 dan gebieden waar niet is ver-

kocht. In de gebieden waar wel is verkocht is de leefbaarheid 7% van een klasse meer 

gestegen dan in de gebieden waar niet is verkocht ( figuur 2-8). 

Vergeleken met de eerdere analyse over de periode 1998-2010 valt op dat de ontwik-

keling van de leefbaarheid als geheel (voor alle gebieden) minder groot is. Waar in de 

periode 1998-2010 de gemiddelde (positieve) ontwikkeling ongeveer een derde van 

een klasse was (zie p. 17 van die notitie), is dat over de periode 2008-2012 slechts 

ongeveer 5% van een klasse. Dat komt overeen met het beeld uit de rapportages over 

de Leefbaarometer van de laatste twee metingen waarin is aangegeven dat de on t-

wikkelingen lijken te stabiliseren.  

Wat verder opvalt – en dat is relevanter - is dat er in de analyse over 1998-2010 geen 

algemeen positief effect was gevonden van de verkoop van huurwoningen op de lee f-

baarheid in de gebieden waar woningen uit de portefeuille van Woonbron zijn ver-

kocht en dat dit positieve effect er over de periode 2008 -2012 wel is. Over de periode 

1998-2010 werd alleen in specifieke wijken een positief effect gesignaleerd. Over de 

periode 2008-2012 is er een algemeen positief effect.  

In de gebiedstypen waar veel is verkocht – en waar dus voldoende waarnemingen zijn 

om er een separate analyse op uit te voeren – blijkt dat die positieve relatie ook vrij 

consistent terugkomt in de verschillende gebiedstypen. In alle gebiedstypen heeft de 

leefbaarheid zich volgens de Leefbaarometer tussen 2008 en 2012 beter ontwikkeld 

waar is verkocht dan waar dat niet is gedaan. Alleen in de laagbouw doorzonwijken is 

er geen betekenisvol verschil in ontwikkeling tussen de gebieden waar is verkocht en 

waar dat niet is gedaan (figuur 2-8).  
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f iguur  2- 8  Ontw ikk el ing  leefbaa rhe id  (2 008 -20 12 )  pe r  pc 6  naa r  we l/geen  ve r-

koop  van  huur woningen  v oor  de  gehe le  port efeu i l le  en  per  geb iedstyp e  waa r 

vee l  i s  v er kocht .  

   

Noot.  In de analyse is gecontroleerd voor sloop en nieuwbouw in de gehele periode vanaf 

1994; leefbaarheid is exclusief indicator sociale huur. 

 

Uit figuur 2-9 blijkt verder dat de ontwikkelingen gunstiger zijn geweest naarmate het 

aandeel verkochte woningen hoger lag. Dat wil zeggen, tot een niveau van 20%. Daa r-

boven is de ontwikkeling juist weer minder gunstig. Dat laatste blijkt vooral samen te 

hangen met de verkoop in gebieden met veel nieuwbouw. Het aandeel verkochte 

woningen is daar hoog en de ontwikkeling is er op zichzelf ook positief geweest (ver-

gelijkbaar met gebieden waar tussen de 10 en 20% is verkocht). Dit effect wordt in de 

analyses voor de gebieden met meer dan 20% verkoop echter ‘afgevangen’ door de 

nieuwbouw zelf (die positief samenhangt met de ontwikkeling van de leefbaarheid). 

In deze analyses controleren we namelijk voor de invloed van sloop en nieuwbouw. 

De ontwikkeling wordt dus voor de verschillende verkooppercentages weergegeven 

als zou het aandeel nieuwbouw (en sloop) er gelijk  zijn. Op die manier gepresenteerd 

voegt verkoop van huurwoningen dan niet veel meer toe.  
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f iguur  2- 9  Ontw ikk el ing  leefbaa rhe id  (2 008 -20 12 )  pe r  pc 6  naa r  het  aandeel  

ver kochte  huurwon ingen  in  d ie  pe r iode  voor  de  geh ele  po rte feu i l le  

 

2.2.3 Impact op de buurt  

In dit onderzoek richten we ons niet zozeer op het niveau van de afzonderlijke 6ppc -

gebieden waar veel of weinig is verkocht, maar op het niveau van buurten. Om daar 

wat meer scherpte aan te geven zijn de aandelen door Woonbron verkochte woningen 

beschouwd in relatie tot de totale woningvoorraden in de verschillende buurten. 

Voorts richten we de aandacht op die gebieden waar Woonbron een behoorlijk aa n-

deel (minimaal 20%) van de woningvoorraad ‘in portefeuille heeft. Dat kunnen dus 

zowel verkochte woningen zijn als verhuurde woningen.  Het gaat dan over 60 buur-

ten, verspreid over de gemeenten Rotterdam, Dordrecht, Delft en Spijkenisse.  

Als percentage van de totale woningvoorraad in de buurt zijn de aandelen door 

Woonbron verkochte woningen vanzelfsprekend wat lager  dan op 6ppc-niveau. We 

maken dan een onderverdeling naar de klassen ‘geen verkoop’, tot 1%, 1 tot 2,5%, 2,5  

tot 5% en 5% of meer.  

Op het niveau van totale buurten is de ontwikkeling van de leefbaarheid mi nder posi-

tief geweest dan in de specifieke postcodegebieden. In buurten waar niet is verkocht, 

maar ook in gebieden waar minder dan 5% is verkocht in de periode 2008 -2012 is de 

leefbaarheid gemiddeld iets achteruit gegaan. In buurten waar een behoorlijk aa ndeel 

is verkocht, was de ontwikkeling het positiefst ( figuur 2-10). 

De uitgangspositie van de buurten waar niet of veel is verkocht was qua leefbaarheid 

niet gelijk (figuur 2-11). In de buurten waar verhoudingsgewijs veel is verkocht, was 

de leefbaarheid wat minder gunstig in 2008 dan in de buurten waar in de periode 

2008-2012 niet is verkocht. Maar erg systematisch zijn die verschillen niet. Zo was de 

leefbaarheid in de buurten waar tussen de 1 en 2,5 % is verkocht gemiddeld net zo 

hoog als in de buurten waar niets is verkocht. En bovendien zijn de verschillen binnen 

de klassen groot. Als wordt gecontroleerd voor het niveau van de gemiddelde lee f-
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baarheid in de buurt in 2008, blijven de verschillen in de o ntwikkeling van de leef-

baarheid in relatie tot verkoop dan ook ‘gewoon’ bestaan.  

f iguur  2- 10  Ontw ikk el ing  leefbaa rhe id  200 8 -2 012  op  buurtn ive au,  naar  het  aa n -

deel  doo r  Woonb ron  v er k ochte  huurwon ingen,  gec ontr o lee rd  voo r  s loop  en  

n ieuwbouw.   

 

Noot.  Alleen buurten waar meer dan 20% van de voorraad tot de portefeuille van Woonbron 

behoort. 

f iguur  2- 11  Leefbaarhe id  in  2 008  en  2 012 ,  naar  aandee l  v er koop in  de  buurt ,  

gecontro lee rd  voor  s loop  en  n ieuwbouw  

 

Noot.  Alleen buurten waar meer dan 20% van de voorraad tot de portefeuille van Woonbron 

behoort. 
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De positieve relatie tussen de ontwikkeling van de leefbaarheid in een buurt en het 

aandeel dat wordt verkocht is ook terug te vinden in de verschillende gemeenten 

waar Woonbron bezit heeft (figuur 2-12). In alle gevallen doen de buurten waar meer 

is verkocht het beter. De ‘omslagpunten’ verschillen echter wel per stad. In Delft is er 

geen positieve ontwikkeling in de buurten waar Woonbron veel bezit heeft, behalve in 

de buurten waar minimaal 2,5% is verkocht. In Dordrecht ligt het omslagpunt bij 1% 

en in Spijkenisse is er een opvallend positieve ontwikkeling geweest in buurten waar 

meer dan 1% is verkocht.  

In Rotterdam zijn er niet veel buurten waar Woonbron meer dan 20% van de voorraad 

in portefeuille heeft. Daarom is het onderliggende aantal buurten beperkt en zijn de 

verschillen groot. De positieve uitschieter in figuur 2-12 in Rotterdam betreft 

Schiemond. De positieve ontwikkeling daar kan echter niet op het conto van de ve r-

koop zelf worden geschreven. Het is een wat atypisch gevormde buurt. Een deel is 

stadsvernieuwingsgebied uit de jaren ’70. Daar is veel verkocht door Woonbron, maar 

is de ontwikkeling niet opvallend positief. In het oostelijke deel van Schiemand is vrij 

veel (luxe) nieuwbouw gepleegd. Daar scoort de leefbaarheid gunstig. Deze ontwikke-

ling heeft dus niets met de verkoop in het andere deel van de bu urt te maken (verge-

lijk kaart 2-12 en kaart 2-13).  

f iguur  2- 12  Ontw ikk el ing  leefbaa rhe id  200 8 -2 012  op  buurtn ive au,  naar  het  aa n -

deel  doo r  Woonb ron  v er k ochte  huurwon ingen  pe r  g emeent e.  

 
Noot.  Alleen buurten waar meer dan 20% van de voorraad tot de portefeuille van Woonbron 

behoort. 

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

Delft Dordrecht Rotterdam Spijkenisse

o
n

tw
ik

ke
lin

g 
le

e
fb

aa
rh

e
id

 (
2

0
0

8
-2

0
1

2
) 

in
 

kl
as

se
n

  L
e

e
fb

aa
ro

m
e

te
r

geen verkoop

0-1%

1-2,5%

2,5-5%

5% of meer



 27 

kaart  2- 12  Leefbaarhe id  2 008  in  Sch iemond en  o mgev ing   

 

kaart  2- 13  Leefbaarhe id  2 012  in  Sch iemond en  o mgev ing   

 

In dit deel wor-

den huurwonin-

gen verkocht 

In dit deel is 

nieuw gebouwd  
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In kaart 2-12en kaart 2-13 kan ook worden gezien dat in Delfshaven en het Nieuwe 

Westen (waar vergelijkbare aandelen huurwoningen zijn verkocht) de ontwikkelingen 

niet gelijk zijn geweest. In Delfshaven is er een negatieve ontwikkeling geweest, te r-

wijl er in het Nieuwe Westen per saldo een positieve ontwikkeling was.  

In Spijkenisse is de woningvoorraad wat eenvormiger  dan in Rotterdam. De buurten 

waar Woonbron woningen heeft verkocht zijn vooral de klassieke ‘bloemkoolwijken’. 

Dat geldt echter niet voor de buurten waar niet is verkocht. Dat zijn 

(ver)nieuwbouwbuurten, of flats uit de jaren ’60 en 70. Omdat er in Spijkenisse geen 

bloemkoolwijken zijn waar Woonbron veel bezit heeft en waar geen woningen zijn 

verkocht, is het lastig om de gunstige ontwikkeling in de buurten waar is verkocht aan 

de verkoop toe te schrijven. Hoopgevend is wel dat het beeld consistent is en dat de  

ontwikkeling wat gunstiger was naarmate er meer is verkocht. In de buurten in Spi j-

kenisse waar 5% of meer is verkocht is de ontwikkeling ongeveer 4% (van een klasse 

op de Leefbaarometer gunstiger geweest dan in de buurten waar 1-2,5% is verkocht.  

In Delft zijn binnen een gebiedstype (jaren ’60 -’70 flatwijken) wel buurten waar niet 

is verkocht in deze periode en buurten waar vrij veel is verkocht. Er is tussen 2008 en 

2012 niet verkocht in Buitenhof Noord, Poptahof Noord en Westlandhof (daar is ee r-

der wel verkocht overigens, zie kaart 2-14) en in de Gillisbuurt is tussen de 0 en 1% 

verkocht. Deze buurten ontwikkelden zich niet goed.  

kaart  2- 14  S loop,  n ieu wbouw en  ve rk oop in  de  f lat wi j ken  van  De lf t  

 

In de mythologiebuurt, de Fledderusbuurt en de Voorhof Hoogbouw is vrij veel ve r-

kocht. Die buurten ontwikkelden zich gemiddeld wat beter, hoewel dat weer niet voor 

alle afzonderlijke buurten geldt.  
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kaart  2- 15  Leefbaarhe id  2 008  in  de  D elf tse  f latw i j ken  

 

kaart  2- 16  Leefbaarhe id  2 012  in  de  D elf tse  f latw i j ken  
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2.2.4 Conclusie 

De aantallen verkopen door Woonbron hebben voldoende omvang om voor verschi l-

lende gebiedstypen en op verschillende schaalniveaus een indruk te krijgen van de 

mate waarin verkoop van huurwoningen van invloed is op de ontwikkeling van de 

leefbaarheid. Over de gehele linie komt uit de analyses over de periode 2008 -2012 

het beeld naar voren dat er een positieve relatie bestaat tussen de verkopen en de 

ontwikkeling van de leefbaarheid. Dat geldt in het bijzonder de directe omgeving van 

de panden waar is verkocht. Uit de analyse op 6ppc -niveau blijkt dat waar circa 10% 

van de huurwoningen in een 6ppc gebied, wordt verkocht de ontwikkeling van de 

leefbaarheid in dat gebied ongeveer 5% (van een leefbaarheidsklasse) gunstiger ui t-

pakt. De effecten lijken wel wat te verschillen tussen gebiedstypen. In de laagbouw-

wijken uit de jaren ’60 en ’70 kon geen algemeen effect worden gevonden, terwijl het 

verschil in andere gebiedstypen ruim 10% kon zijn.  

De analyses op buurtniveau zijn beperkt tot de buurten waar Woonbron minimaal 

20% van de voorraad in portefeuille heeft. Voor die buurten geldt ook dat al s er sub-

stantieel is verkocht in de periode 2008-2012, de ontwikkeling van de leefbaarheid 

gunstiger is geweest dan waar niet is verkocht. De nadere analyses op het niveau van 

buurten geven echter ook aan dat hierbij wel andere invloeden een rol kunnen spe len 

die het beeld vertekenen. Zo is de opvallend gunstige ontwikkeling in buurten waar 

meer dan 5% is verkocht, vertekend door de ontwikkeling in Schiemond. Daar is veel 

verkocht, maar ook veel nieuw gebouwd. De nieuwbouw, die de voorraad in deze 

buurt substantieel heeft doen toenemen, is in dit geval de hoofdverantwoordelijke 

voor de gunstige ontwikkeling geweest.  

Ondanks alle verschillen en nuanceringen blijft echter het beeld uit de analyses naar 

voren komen dat wanneer er een substantieel aandeel (vanaf 2,5%) sociale huurwo-

ningen wordt verkocht, er een grotere kans is dat de buurt zich gunstiger ontwikkelt  

dan wanneer er weinig of niet wordt verkocht. Het is geen wetmatigheid. Daarvoor 

zijn de verschillen tussen gebieden te groot, maar per saldo lijkt e r sprake van een 

gemiddeld gunstiger ontwikkeling van de leefbaarheid in deze gebieden.  Voor de pe-

riode 2008-2012 komt dat verschil in ontwikkeling uit tussen de 5 en 10% van een 

klasse op de Leefbaarometer.  
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3 Algemene analyse 

Om een steviger fundament onder de kengetallen voor verkoop van (sociale) huurwo-

ningen te leggen, voeren we naast de gebiedsspecifieke analyse ook een meer gene-

rieke analyse uit voor geheel Nederland. We analyseren daarbij op het niveau van 

buurten. Per buurt en per buurttype
7
 wordt voor de periode 1998-2012 in beeld ge-

bracht: 

 De ontwikkeling van de leefbaarheid.  

 De ontwikkeling van het aandeel sloop en verkoop.  

 De ontwikkeling van het aandeel sociale huur.  

Door combinatie van de aandelen sloop/verkoop in een buurt en de ontwikkeling  van 

het aandeel sociale huur wordt een inschatting gemaakt van de verkopen van sociale 

huurwoningen. Dat is nodig omdat de gegevens over de verkoop van sociale huurwo-

ningen voor gevraagde tijdreeks en voor geheel Nederland binnen het tijdsbestek van 

dit onderzoek niet beschikbaar kon worden gemaakt. De aanname die we maken voor 

de schatting is dat van de nieuwe woningen 30% sociale huur is en dat van de g e-

sloopte woningen 80% sociale huurwoningen zijn. Van de resterende verandering van 

het aandeel sociale huur in een buurt veronderstellen we dan dat die tot stand komt 

door verkoop.  

 

Een rekenvoorbeeld:  

IN EEN BUURT MET 1000 WONINGEN VERANDERT HET AANDEEL SOCIALE HUUR IN DE MEETPERIODE 

VAN 60% NAAR 55%. IN DIEZELFDE PERIODE WORDT 5% VAN DE WONINGEN IN DE BUURT GESLOOPT 

EN WORDT 8% BIJGEBOUWD. VAN DE 5% GESLOOPTE WONINGEN ZIJN ER 40 EEN SOCIALE HUURWO-

NING (80% VAN DE 50) EN VAN DE NIEUWE WONINGEN ZIJN ER 24 SOCIALE HUUR (30% VAN DE 80). 

DE VERANDERING DOOR SLOOP EN NIEUWBOUW IN DE BUURT IS DAN -16 (OFWEL -1,6%). DE RESTE-

RENDE VERANDERING MOET DAN ONTSTAAN DOOR DE VERKOOP VAN HUURWONINGEN. IN DIT GEVAL 

ZIJN DAT ER DAN 34 GEWEEST (WANT IN TOTAAL ZIJN ER 50 WONINGEN VAN SOCIALE HUUR NAAR KOOP 

GEGAAN. DAT IS DAN DUS 3,4%. 

 

In werkelijkheid variëren de aandelen sociale huur in de sloop en nieuwbouw tussen 

buurten. Ook zal een deel van de vermindering van de sociale huurvoorraad tot stand 

komen door liberalisering. Dat onderscheid kan in deze analyse niet worden gemaakt. 

‘Verkoop’ moet in deze algemene analyse dan ook worden opgevat als de mutatie van 

 

7
  Hiervoor gebruiken we de gebiedstypering die ook in het vorige hoofdstuk is gebruikt om 

onderscheid te maken tussen typen buurten. De gebiedstypering op het niveau van buurten 

wordt hierbij bepaald op basis van het dominante type in de buurt. Dat wil zeggen : een buurt 

wordt gerekend tot een specifiek type als minimaal twee derde van de woningen tot dat type 

behoort. Een aantal van de meer gemengde gebieden blijft hierdoor buiten de analyse.  
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sociale huurwoningen naar ‘het marktsegment’. In tabel 3-1 wordt per type buurt 

weergegeven in welke mate er in de periode 1998 -2012 is ingezet op sloop, nieuw-

bouw of verkoop. Daarin is te zien dat de mutatie van de sociale huurvoorraad in de 

zogenaamde ‘bloemkoolwijken’ vrijwel geheel tot stand komt door verkoop, terwijl 

bijvoorbeeld in de naoorlogse portiekwijken zowel sloop, nieuwbouw als verkoop in 

behoorlijke mate is ingezet. In dezelfde tabel is ook de ontwikkeling van de leefbaar-

heid over de periode 1998-2012 getoond. Dan blijkt dat de historische centra en de 

buurten die worden getypeerd door stedelijke etagebouw zich het gunstigst hebben 

ontwikkeld. In landelijk gebied is de ontwikkeling gemiddeld minder gunstig geweest 

(maar daar is het niveau natuurlijk wel hoger) evenals in de bloemkoolwijken.  

tabel  3 -1  Mate  waar in  s loop,  n ieu w bouw en  ve rkoop z i jn  inge zet  in  N eder land  

op  buurtn iveau ,  naar  t ype  én  de  ontw ik ke l ing  van  d e  le efbaarhe id  

1998-2012 Sloop nieuwbouw verkoop 
 

Leefbaarheid  
(% van klasse) 

landelijk, gespreide bebouwing 2% 6% 3% 
 

-7% 

historisch centrum 0% 2% 4% 
 

63% 

vooroorlogse laagbouw 1% 2% 4% 
 

24% 

stedelijke etagebouw vooroorlogs 1% 2% 4%   58% 

vroeg-naoorlogs laagbouw 2% 2% 5% 
 

29% 

vroeg naoorlogs gestapeld (portiek) 3% 5% 6% 
 

26% 

laagbouw doorzonwijken 1% 2% 5% 
 

23% 

flats jaren 60-70 1% 3% 8% 
 

18% 

bloemkoolwijken 0% 1% 5%   8% 

 

3.1 Relatie met ontwikkeling leefbaarheid 

Als landelijk een relatie wordt gelegd tussen de verkoop van huurwoningen en de 

ontwikkeling van de leefbaarheid kan uit de bovenstaande tabel al wel de indruk wo r-

den gedestilleerd dat die niet automatisch positief is. Wijken waar veel is verkocht 

hebben zich niet altijd beter ontwikkeld. Dat is ook niet vreemd omdat de aard van de 

problemen tussen wijktypen sterk verschilt. Daarom gaan we binnen typen wijken na 

hoe de ontwikkeling van de leefbaarheid samenhangt met ingrepen als sloop, nieu w-

bouw en verkoop. Dan kan worden gezien of binnen de groep bloemkoolwijken de 

wijken waar veel is verkocht zich beter hebben ontwikkeld dan de wijken waarin niet 

of weinig is verkocht. Dat doen we voor twee perioden: 1998 -2012 en 2006-2012. De 

uitkomsten zijn weergegeven in tabel 3-2.  

Er zijn vrij grote overeenkomsten tussen welke ingrepen in welke type wijken hebben 

‘gewerkt’ in zowel de langjarige periode als in de meer recente perioden. Opvallend 

daarbij is dat de omzetting van sociale huur naar het  marktsegment in een meerder-

heid van de onderscheiden typen wijken positief samenhangt met de ontwikkeling 

van de leefbaarheid. Grote en significante samenhangen zijn gevonden in de vooroor-

logse laagbouw én in de bloemkoolwijken. Kleinere, maar wel signifi cante en consis-
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tente effecten zijn gevonden in de stedelijke, vooroorlogse etagebouw en in de laag-

bouw doorzonwijken. Voor de vroegnaoorlogse laagbouw is er alleen een samenhang 

in de periode 2006-2012 gevonden. Per saldo is het dus zo dat in de meeste typen 

wijken waar het aandeel sociale huur meer is teruggebracht door omzetting naar het 

marktsegment de ontwikkelingen gunstiger zijn geweest dan in de wijken waar dat 

minder aan de hand was.  

tabel  3 -2  Re la t ie  tussen  ing repen  in  een  pe r iode  en  de  on tw ik kel ing  van  de  

leefbaa rhe id  in  deze lfde  p er iode  

 
1998-2012 

  
2006-2012 

 
sloop nieuw verkoop 

 
sloop nieuw verkoop 

landelijk, gespreide bebouwing 
 

- 
  

- - - 

historisch centrum + 
 

++ 
  

++ 
 vooroorlogse laagbouw + 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

stedelijke etagebouw vooroorlogs 
  

+ 
   

+ 

vroeg-naoorlogs laagbouw + 
   

++ 
 

+ 

vroeg naoorlogs gestapeld (portiek) 
 

+ 
   

+ 
 laagbouw doorzonwijken 

  
+ 

   
+ 

flats jaren 60-70 
       bloemkoolwijken - 

 
++ 

 
- 

 
++ 

Noot. analyse op niveau van buurten waarbij per type buurt de aantallen (dus) verschillen; alleen signif i-

cante effecten zijn weergegeven: +/- = p < .05; ++/-- = p < .01.  

 

Er zijn geen algemeen positieve effecten gevonden van verkoop van sociale huur in de 

flatwijken uit de jaren ‘60 en ‘70 en in de vroeg naoorlogse portiekwijken. Vooral het 

ontbreken van een positief effect in de flatwijken uit de jaren ’60 en 70 - is opvallend 

omdat dit instrument daar relatief veel is ingezet. Voor de vroegnaoorlogse portiek-

wijken geldt dit in mindere mate, maar ook daar is de omzetting van sociale huur naar 

het marktsegment behoorlijk veel ingezet.  

3.2 Nadere uitsplitsing per type wijk 

Om wat meer zicht te krijgen op hoe de relatie tussen verkoop en ontwikkeling van de 

leefbaarheid eruit ziet, zoomen we verder in op de stedelijke, vooroorlogse etage-

bouw en de bloemkoolwijken.  

Stedelijke vooroorlogse etagebouw 

In figuur 3-1 is de ontwikkeling van de leefbaarheid in de stedelijke, vooroorlogse 

etagebouwwijken in beeld gebracht in relatie tot het aandeel verkochte woningen in 

de periode 2006-2012. Daarin is te zien dat er in beginsel een positieve samenhang is: 

waar meer sociale huur is verkocht, is de ontwikkeling gunstiger geweest. Het verschil 

dat verkoop maximaal bijdraagt aan de ontwikkeling is bijna een kwart klasse op de 
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Leefbaarometer op het niveau van een CBS -buurt. Dat treedt op als er tussen de 5 en 

7,5% van de voorraad van sociale huur naar het marktsegment wordt gebracht.  

Een factor die door de ontwikkelingen heen kan spelen is dat de verkoopstrategie (of 

verkoopkansen) samenhangen met de uitgangspositie van een buurt. Volgens die lijn 

zou er dan meer (kunnen) worden verkocht in de betere buurten. Dat die zich vervo l-

gens gunstiger ontwikkelen is dan ‘logisch’. Voor de vooroorlogse etagebouwwijken 

gaat die redenering die echter niet op. Er is juist meer verkocht in de buurten die in 

2006 lager scoorden op de Leefbaarometer (en waar het aandeel sociale huur wat 

hoger lag). Die wijken hebben zich vervolgens gunstiger ontwik keld.  

Er is dus wel sprake van een samenhang tussen de uitgangspositie van dit type buu r-

ten en de mate waarin er sprake is geweest van omzetting van sociale huur naar het 

marktsegment. Die is echter omgekeerd aan wat wellicht zou worden verwacht: er is 

meer verkocht in de slechtere wijken. Het is denkbaar dat er – juist omdat het de 

mindere wijken betreft – ook andere ingrepen en maatregelen zijn ingezet in deze 

wijken (anders dan sloop, nieuwbouw en verkoop) die mede de gunstige ontwikkeling 

bepalen. Omdat die ingrepen onbekend zijn, kan daarvoor niet worden gecontroleerd. 

Het is daarmee aannemelijk dat de gevonden relatie tussen de verkoop en de ontwi k-

keling van de leefbaarheid moet worden beschouwd als een bovengrens.  

f iguur  3- 1  Ontw ikk el ing  van  de  leefb aarheid  in  s tede l i jk e ,  voo roor logse  e tag e-

bouw 200 6 -2 012  in  re lat ie  tot  he t  aandee l  v er kocht e  huurwon ingen   

 

Bloemkoolwijken 

In de bloemkoolwijken is de relatie tussen verkoop en de ontwikkeling van de lee f-

baarheid wat minder sterk dan in de stedelijke vooroorlogse etagebouw. Omdat er 

meer bloemkoolwijken zijn, is de samenhang echter wel net zo significant. Buurten 

waar minimaal 2,5% is verkocht hebben zich (gemiddeld in Nederland) significant 

gunstiger ontwikkeld dan buurten waarin niet is verkocht ( figuur 3-2). Het verschil 

komt neer op 10% van een klasse op de Leefbaarometer.  
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f iguur  3- 2  Ontw ikk el ing  van  de  leefb aarheid  in  b loe mkoo lw i j k en  in  de  pe r iode  

2006 -20 12 in  re lat ie  tot  h et  aandee l  v er kochte  huu rwoningen  in  deze lfde  pe r io de  

 

Anders dan bij de stedelijke, vooroorlogse etagebouw is er vrijwel geen relatie tussen 

de leefbaarheid van de buurt in de uitgangssituatie en het aandeel won ingen dat 

nadien is verkocht. Alleen in de buurten waar niet is verkocht, is de leefbaarheid in de 

uitgangssituatie gemiddeld beter.  

Een in alle gevallen sterk onderscheidend element tussen de buurten waar veel is 

verkocht en de buurten waar niet of veel minder is verkocht, is het aandeel sociale 

huurwoningen in de buurt. Er wordt meer verkocht als het aandeel sociale huur gr o-

ter is. Het aandeel sociale huur in de verschillende wijken convergeert daarmee b e-

hoorlijk tussen 2006 en 2012 (figuur 3-3). 

f iguur  3- 3  Ontw ikk el ing  aandee l  soc ia le  huur  in  b loe mkoo lw i j ken  20 06 - 201 2 in  

re lat ie  to t  het  aandeel  ve rkocht e  huurwon ingen  in  deze lfde  per iode  
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3.3 Waterbedeffecten 

De dimensie van de Leefbaarometer die in het bijzonder verantwoordelijk is voor de 

verbetering van de leefbaarheid in relatie tot de verkoop van huurwoningen, is die 

van de bevolkingssamenstelling. Samenhangend met de verkoop van huurwoningen 

verandert de samenstelling van de bevolk ing in een buurt in de richting van minder 

(concentratie van) lage inkomens en een kleiner aandeel niet -werkende werkzoeken-

den.  

Op zichzelf is het begrijpelijk dat de verkoop van huurwoningen hieraan bijdraagt. 

Immers, de laagste inkomens en niet-werkende werkzoekenden kunnen niet kopen. 

Door de verkoop verdunt hun aandeel in de buurt. Dit mechanisme opent echter wel 

de mogelijkheid voor het ontstaan van waterbedeffecten. Immers, als er ergens a n-

ders weer een concentratie van lage inkomens ontstaat , is het probleem niet vermin-

derd, maar alleen verplaatst. Het is dus van belang om te bezien of er omslagpunten 

te vinden zijn in de relatie tussen de concentratie van lage inkomens en de leefbaa r-

heid. Dat kan handvatten bieden voor het ‘richten’ van de verhuisst romen, zodat con-

centraties voorbij het omslagpunt kunnen worden voorkomen. Om hier een beeld van 

te krijgen, relateren we de indicator ‘concentratie van lage inkomens’ uit de Leef-

baarometer 2012 aan de oordelen van bewoners over de leefbaarheid in hun buurt. 

De oordelen worden ontleend aan het WoON2012. 

Operationalisatie concentratie lage inkomens 

In de operationalisatie van de Leefbaarometer houdt een concentratie van lage inko-

mens in dat er binnen een straal van 200 meter minimaal een pc6 -gebiedje is waar de 

laagste inkomensgroep de grootste groep is. Die 200-metergrens wordt gebruikt om-

dat dit in de meeste gebieden de schaal is die overeen komt met wat mensen tot hun 

directe woonomgeving rekenen. Naarmate het aandeel pc-gebiedjes (gewogen naar 

het aantal bewoners daarbinnen) binnen de straal van 200 meter groter wordt waarin 

de laagste inkomensgroep de grootste is, neemt de concentratie (dus) toe. In het 

grootste deel van Nederland (63%, gemeten naar het aantal inwoners) is er in het 

geheel geen concentratie van lage inkomens in de directe woonomgeving. Daar neemt 

de indicator de waarde ‘nul’ aan. En minder dan 5% van de mensen heeft te maken 

met een concentratie van lage inkomens die hoger is dan 20%.  

Het is belangrijk om te bedenken dat een indicator die  concentratie meet niet het-

zelfde is als een indicator die het gemiddelde inkomen of het aandeel lage inkomens 

in een buurt meet. Twee buurten met eenzelfde aandeel lage inkomens kunnen sterk 

van elkaar verschillen in concentratie van die lage inkomens als  de lage inkomens in 

het ene geval gespreid door de buurt wonen (lage concentratie) en in het andere 

geval niet. Vanzelfsprekend is de kans op concentratie van lage inkomens wel groter 

naarmate het aandeel in een buurt groter is. Bij de ontwikkeling van de  Leefbaarome-

ter bleek echter dat die concentraties meer bepalend waren voor de oordelen van 

bewoners dan het aandeel lage inkomens of het gemiddelde inkomen.  
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Concentratie en oordelen van bewoners 

De oordelen van bewoners over de leefbaarheid in hun buurt zijn gerelateerd aan die 

concentratie van laagste inkomens. Dat ligt in de lijn der verwachtingen omdat die 

indicator anders ook niet zou zijn opgenomen in de Leefbaarometer. Die relatie is 

weergegeven in figuur 3-4. Uit de figuur kan worden opgemaakt dat de relatie niet 

lineair is, maar een aantal omslagpunten laat zien.  

Het eerste omslagpunt is dat tussen geen concentratie en ‘enige’ concentratie in de 

buurt. Het maakt een relatief groot verschil of er sprake is van een gebiedje  in de 

directe woonomgeving waar een concentratie is van lage inkomens ten opzichte van 

de situatie dat een dergelijk gebiedje er niet is. Het voorkomen van het ontstaan van 

concentraties is dan ook het eenduidigste handvat voor beleid. Dat zal in de prakt ijk - 

en zeker voor een corporatie – echter niet haalbaar zijn. 

Het tweede omslagpunt is te vinden bij een concentratie van rond de 6% á 7% . In 

deze gebieden is - gemeten naar het aantal inwoners - dan in 6-7% van de pc6-

gebieden in de directe woonomgeving de groep laagste inkomens de grootste groep. 

Rond dat punt treedt een duidelijke ‘sprong’ op in het oordeel over de leefbaarheid in 

de buurt. Als dat punt wordt overschreden, is er sprake van een onevenredig negatief 

effect op het oordeel. Ook dit punt zou dus idealiter niet moeten worden overschre-

den.  

Vervolgens is er tussen de 7% en 20% een directe relatie tussen een toenemende 

concentratie en een afnemend oordeel. In buurten met een dergelijke concentratie 

levert verkoop van huurwoningen dus waarschijnlijk het meest op in termen van het 

verbeteren van de leefbaarheid. Boven de 20% maakt nog meer concentratie weinig 

uit voor de oordelen van bewoners.  

f iguur  3- 4  Oordee l  le efbaarhe id  in  r e lat ie  tot  conc ent ra t ie  la ge  inko mens  
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Om een idee te geven van de buurten waar het dan over gaat, staat in onderstaande 

tabel een aantal voorbeeldbuurten in Amsterdam en Rotterdam opgesomd  in relatie 

tot de concentratie-index van lage inkomens. 

 

Concentratie lage inkomens 

(hoe lager het percentage 

hoe minder concentratie) Amsterdam Rotterdam 

< 1% Apollobuurt Kop van Zuid 

 

IJburg Zuid Nesselande 

 

Buitenveldert-Oost Strand en Duin 

1-7% Hoofddorppleinbuurt  Prinsenland 

 

Oostelijk Havengebied  Oud-Mathenesse 

 

Oude Pijp Stadsdriehoek 

7-20% De Krommert Groot-IJsselmonde 

 

Nieuwe Pijp Nieuwe Westen 

 

Westindische buurt  Beverwaard 

> 20% Indische Buurt  Tarwewijk 

 

De Kolenkit Bloemhof 

 

IJplein/Vogelbuurt Feijenoord 
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4 Waardering effecten 

4.1 Verkoop en leefbaarheid 

Uit de verschillende analyses die de revue zijn gepasseerd in deze notitie komt het 

beeld naar voren dat verkoop van huurwoningen van invloed is op de leefbaarheid, 

zoals gemeten met de Leefbaarometer. De bevindingen zijn naar gebiedstype samen-

gevat in tabel 4-1.  

tabel  4 -1  Ove rz icht  gevonden  ef fect en  

 algemene analyse  Ymere  Woonbron  

aard van de gevonden 

relatie: 
Lineaire relatie 
tussen aandeel 

verkocht en ontwik-
keling leefbaarheid: 
percentages verbe-
tering leefbaarheid 

weergegeven (in 
klassen) bij 2,5% 

minder sociale huur 

    
Vanaf 2,5% verkoop 
ontstaan generieke 

buurteffecten; 
Weergegeven is 

verschil bij verkoop 
versus geen verkoop) 

gebiedstype      

historisch centrum  10%      
vooroorlogse laagbouw  5%      
stedelijke etagebouw 
vooroorlogs 

 12%  14% in deelgebieden van 
de Westindische buurt 

bij verkoop; 
in de Krommert over-

heerst herstructurering; 
alleen aanvullende 

effecten als veel wordt 
verkocht 

  5% 

vroeg naoorlogs gestapeld 
(portiek) 

      7% 

laagbouw doorzonwijken  2%     2% 

flats jaren 60-70       13% 

bloemkoolwijken  5%  aantallen verkochte 
woningen (Hoofddorp) 
zijn beperkt (<1%); nog 
geen meetbare effecten 

op leefbaarheid 

  6% 

 flats jaren 70-80       12% 

Algemeen (overall)  2%     7% 

 

Het mechanisme dat vooral verantwoordelijk is voor de verbetering van de leefbaar-

heid, is de afname van de (concentratie) van kansarme huishoudens in een ge bied, zo 

geven nadere analyses op de afzonderlijke indicatoren van de Leefbaarometer aan.  
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Er zijn wel verschillen in de mate waarin verkoop samenhangt met een verbeterende 

leefbaarheid. Dat is ook niet vreemd, omdat niet elke verkoop ook daadwerkelijk leidt 

tot een verandering van de samenstelling van de bevolking. Als de woningen ook v óór 

verkoop al bewoond werden door wat hogere inkomens bijvoorbeeld verandert er 

niet veel. Verder lijkt er een zekere massa nodig te zijn wil de verkoop ook effecten 

teweeg brengen. Dat lijkt in de orde van grootte van 2,5% van de voorraad in een 

buurt te liggen. Als er minder wordt verkocht, is het moeilijk om meetbare verand e-

ringen te constateren.  

Ook andere maatregelen in de buurten zijn van invloed op de ontwikkelingen. Sloop 

en nieuwbouw spelen daarbij in ieder geval een rol. Er is geprobeerd zo goed mogelij k 

te controleren voor die invloed. Specifieke casusanalyses hebben laten zien dat niet 

alle omstandigheden en effecten die zich in de werkelijkheid voordoen, geheel ku n-

nen worden gecontroleerd. Het is dan ook wenselijk om de gevonden relaties tussen 

verkoop en ontwikkeling van de leefbaarheid als een bovengrens van de mogelijke 

effecten te beschouwen. De gevonden relaties liggen ruwweg in de orde van grootte 

van 5-15% van een klasse op de Leefbaarometer bij 2,5% verkoop in een buurt. 

In de buurtspecifieke analyses kwamen we voor de Westindische buurt (Amsterdam) 

uit op een verschil in ontwikkelingen van circa 14% van een leefbaarheidsklasse . Bij 

de verschillende gebiedstypen die bij de analyses op de portefeuille van Woonbron 

zijn bekeken, varieerde de invloed (bij minimaal 2,5% verkoop) op de buurt uit op 

tussen de 5 en 10% van een klasse op de Leefbaarometer voor de periode 2008-2012. 

Die verschillen werden vrij consistent over verschillende buurttypen teruggevonden. 

Nadere casusanalyse gaf echter ook aan dat het geen wetmatigheid is dat verkoop 

samenhangt met een verbetering van de leefbaarheid. Daar voor zijn er te veel and e-

re en vaak zeer specifieke omstandigheden die van invloed zijn op de feitelijke on t-

wikkelingen. Gemiddeld blijft echter staan dat de verkoop van huurwoningen de kans 

op een gunstige ontwikkeling van de leefbaarheid vergroot.  De orde van grootte van 

de relatie is ook redelijk vergelijkbaar tussen de verschillende analyses.  

4.2 Leefbaarheid en woningprijs 

De verandering van de leefbaarheid hangt samen met een verandering in de prijs van 

het vastgoed. Dat zit ook al besloten in de wijze waarop de Leefbaarometer is ontwi k-

keld. Het ging daarbij immers niet alleen om de oordelen van bewoners maar ook om 

prijsvorming.  

De relatie tussen de leefbaarheid van de directe woonomgeving (op basis van de 

Leefbaarometer) en de prijs van woningen hebben we op basis van het WoON2012 

opnieuw bepaald. We zijn daarbij uitgegaan van de WOZ-waarde per vierkante meter 

woonoppervlak. De relatie is weergegeven in figuur 4-1. Het beeld dat daaruit naar 

voren komt, is behoorlijk vergelijkbaar met de eerder gevonden relatie op basis van 

verkoopprijzen uit Funda. Er is sprake van een relatief grote waardevermeerdering als 

de leefbaarheid stijgt van negatief tot het einde van de klasse matig en een wat ge-

matigder stijging bij verbeteringen tot zeer positief. Daarna is de waardevermeerd e-

ring weer sterker.  
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f iguur  4- 1  WOZ- waarde  per  v ie rkant e  me te r  naar  d e  leefbaa rh eid  van  de  d i re c-

te  woonomge v ing  ( 200  m eter )  

 

Uit deze relatie kan worden afgeleid hoeveel een verbetering van de leefbaarheid 

gemiddeld oplevert in termen van de woningprijs.  

Omdat die gemiddelde meerprijs niet zonder meer op elke woning en wo ningmarkt 

kan worden toegepast, is deze curve weergegeven als een functie die het procentuele 

verschil van vierkante meterprijzen in relatie tot de leefbaarheid van de directe 

woonomgeving weergeeft. Met behulp van die functie kan dan de prijsontwikkeling 

voor specifieke buurten worden berekend afhankelijk van de grootte van de woningen 

en het prijsniveau van de woningen in de buurt. Dat betekent wel dat de absolute 

waardevermeerdering in buurten met een slechte leefbaarheid vaak minder groot zal 

zijn dan in de betere buurten. Dat wordt veroorzaakt door het feit dat de prijsniveaus 

in de buurten met een mindere leefbaarheid lager liggen en de woningen vaak wat 

kleiner zijn.  

Een voorbeeldberekening is opgenomen in tabel 4-2. Daarin kan worden gezien dat 

bijvoorbeeld een verbetering van de leefbaarheid van matig naar matig positief ‘staat’ 

voor een waardevermeerdering van ongeveer 15% van de vierkante meterprijs. Bij 

een woning van 76 m
2
 (het gemiddelde oppervlak van woningen in gebieden met een 

matige leefbaarheid en een prijsniveau van 141.000 betekent dat dus ongeveer 

€ 21.500 waardvermeerdering. Een dergelijke verbetering (van matig positief naar 

positief) is aanzienlijk voor een buurt en de waardevermeerdering is dan ook nave-

nant. In relatie tot de verkoop van huurwoningen lijken orden van grootte van rond 

de 5% van een klasse verbetering van de leefbaarheid bij minimaal 2,5% verkoop (of 

anderszins naar de marktsector brengen van de woningen) realistischer. Dat zou dan 

neerkomen op een waardevermeerdering van ongeveer € 1.100 van de woningen in 

de buurt (bij een gemiddeld woonoppervlak van 76 m
2
). 
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tabel  4 -2  Waarde ver mee rde r ing  in  re lat ie  to t  verb ete r ing  le efbaarhe id  ( voo r-

beeld  op  bas is  van  gem id delden  in  Nede rland )  

 

Kenmerken van de uitgangssituatie 

 bij verbetering leefbaarheid 

Domein van de verbe-
tering  100% van een klasse  

5% van een 
klasse 

 prijs per m
2
 prijsniveau 

gem. 
oppervlak Δ per woning per woning 

negatief - matig € 1.620 € 119.000 74 
 

17% € 20.300 
 

€ 1.000 

matig - matig positief € 1.850 € 141.000 76 
 

15% € 21.500 
 

€ 1.100 

matig - matig positief € 1.960 € 164.000 83 
 

11% € 17.200 
 

€ 900 

positief - zeer positief € 1.970 € 202.000 102 
 

10% € 20.500 
 

€ 1.000 
zeer positief - uiterst 
positief € 2.110 € 276.000 131 

 
14% € 38.700 

 
€ 1.900 

 

Hoe de verbetering uitvalt, kan met deze gegevens voor elke specifieke situatie ver-

volgens eenvoudig worden bepaald als bekend is in welke klasse de verbetering valt, 

wat het prijsniveau van de woningen in de uitgangssituatie is en wat het oppervlak 

van de woningen in de buurt. Om een idee te geven van de verschillende waarden 

(naar prijs, woningtype, oppervlak van de woning en leefbaarheidsra nge van de ge-

bieden waar de woningen staan), worden in Tabel 4-3 en Tabel 4-4 de relevante gege-

vens gepresenteerd voor het bezit van Woonbron en Ymere gepresenteerd waarvoor 

gegevens beschikbaar waren in dit onderzoek.  

Tabel  4- 3  Pr i j s  en  opper v lak  van  wo ningen  in  geb iedstyp en  n aar  leefbaa rheid  

voor  he t  bez it  van  Woonbron  (n ie t -v er kochte  wonin gen)   

Gebiedstype woningtype 

gem. prijs 

(woz2012) 

gem. op-

pervlak 

gem. m
2
-

prijs Leefbaarheid (range) 
  

vooroorlogse laagbouw eengezins € 152.784 61 m
2
 € 2.510 matig positief - positief 

vooroorlogs gestapeld mgw z. lift € 107.568 68 m
2
 € 1.583 negatief - matig  

vroeg naoorlogse laag-

bouw 

eengezins € 145.868 69 m
2
 € 2.118 matig positief  

vroeg naoorlogs gesta-

peld 

mgw z. lift € 96.374 57 m
2
 € 1.692 matig 

doorzonwijken (‘60-70) eengezins € 168.846 90 m2 € 1.874 matig - matig positief 

bloemkoolwijken (‘70-

80) 

eengezins € 151.779 82 m
2
 € 1.840 matig positief - positief 

 mgw z. lift € 116.968 63 m
2
 € 1.868 matig positief  

flatwijken jaren ‘60-70 mgw met lift € 120.748 63 m
2
 € 1.906 matig positief  

 mgw z. lift € 102.215 62 m
2
 € 1.648 matig  

flatwijken jaren ‘70-80 mgw met lift € 119.263 61 m
2
 € 1.943 matig positief - positief 

 mgw z. lift € 117.265 62 m
2
 € 1.903 matig 
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Tabel  4- 4  Pr i j s  en  opper v lak  van  wo ningen  in  geb iedstyp en  n aar  leefbaa rheid  

voor  he t  bez it  van  Yme re  (n iet - ve rkochte  woningen ;  a l leen  geb iedst ypen  waa r-

voor  geg evens  bes ch ikbaa r)   

 

woningtype 

gem. prijs 

(woz2012) 

gem. opper-

vlak 

gem. m
2
-

prijs Leefbaarheid (range) 
  

vooroorlogs ge-

stapeld 

appartement € 203.734 72 m
2
 € 2.824 matig positief 

  

bloemkoolwijken 

(‘70-80) 

eengezins € 207.314 98 m
2
 € 2.118 positief 

  

 appartement € 132.982 58 m
2
 € 2.309    

flatwijken jaren 

‘70-80 

appartement € 158.060 69 m
2
 € 2.290 matig positief- positief 
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5 Opzet van de MKBA 

Een maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) heeft als doel inzicht te geven in 

(alle) maatschappelijke kosten en baten die samenhangen met een interventie. De 

interventie die we hier onderzoeken is de verkoop van huurwoningen van corporaties 

aan de bewoners of andere private personen.  

De uitvoering van een MKBA kent een aantal standaard stappen die doorlopen dienen 

te worden. We onderscheiden daarbij:  

1) De probleemanalyse 

2) Het bepalen van nul- en projectalternatief 

3) Het vaststellen van de relevante typen effecten  

4) Het meten en waarderen van effecten  

5) Het opstellen van een overzicht van kosten en baten  

6) Het uitvoeren van een gevoeligheids- en actoranalyse 

Deze stappen worden hierna verder uitgewerkt.  

5.1 De probleemanalyse 

Een MKBA start met de vraag welk probleem men probeert op te lossen, welk doel 

men daarbij voor ogen heeft en in hoeverre de gekozen oplossingsrichting(en) daa r-

aan bijdraagt. Het stellen van deze vragen is niet triviaal. Regelmatig komt het voor 

dat problemen gezocht worden bij al gevonden oplossingen. Het gevolg daarvan is dat 

andere nuttige en eventueel effectievere oplossingen uit het oog worden verloren. 

Uit de rekenmethode volgt dan mogelijk dat een project maatschappelijk rendabel is 

terwijl het beoogde doel niet wezenlijk dichterbij wordt gebracht.  

Zowel Ymere als Woonbron geven aan dat men met deze maatregel hoopt de leef-

baarheidsproblematiek te verminderen. Tegelijkertijd is men zich bewust dat verkoop 

niet het enige middel is om leefbaarheid te verbeteren. Het onderzoek beperkt zic h 

dan ook tot een analyse van de vraag of verkoop goed werkt en eventueel meer opt i-

maal kan worden ingezet. Het onderzoek geeft geen antwoord op de vraag of verkoop 

beter of slechter is dan een ander middel.  

Uit de vorige hoofdstukken blijkt dat de verkoop van woningen en in het algemeen de 

omzetting van sociale huur naar ‘de markt’ over het algemeen de leefbaarheid heeft 

verbeterd, waarbij wel een aantal variaties optreedt afhankelijk van het type buurt in 

de uitgangssituatie. Als zodanig blijkt de maatregel effectief te zijn en is het zinnig na 

te gaan of deze ook maatschappelijk efficiënt is.  

De verkoop levert, naast mogelijke maatschappelijke effecten zoals de leefbaarheid in 

de buurt, extra liquiditeit op voor de corporaties. De extra liquiditeit voorkomt dat de 

corporaties beperkt worden in het uitvoeren van hun maatschappelijke taken. Het is 

dus mogelijk dat er extra baten voortkomen uit de additionele activiteiten die de 

corporaties met de liquiditeitstoename kunnen verrichten (of beter gezegd de ac tivi-
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teiten die anders mogelijk moeten worden beperkt). Het gaat echter te ver om in deze 

MKBA te onderzoeken wat de maatschappelijke rentabiliteit is van allerlei mogelijke 

corporatie activiteiten. We beperken ons dan ook tot de opmerking dat dergelijke 

activiteiten hiermee doorgang kunnen vinden.  

De verkoop van sociale woningen beperkt anderzijds de uitvoering van de taak van de 

woningcorporatie door de vermindering van het arsenaal aan sociale huurwoningen. 

Voor zover dat leidt tot een toename van wachtenden voor een sociale huurwoning 

vormt dit een negatief effect. Of daar sprake van is, is echter niet op voorhand duide-

lijk. Voor een deel van de kopers geldt waarschijnlijk dat het om huurders gaat die 

niet (meer) tot de doelgroep behoren. Het aantal sociale woningen wordt daarmee 

dan niet beperkt. Wel is het duidelijk dat hoe meer woningen verkocht worden de 

kans op het vinden van een sociale woning door de doelgroep verkleind. Dat heeft 

een negatief effect. Daar tegenover staat, zoals we eerder zagen, da t de toename van 

de liquiditeit de uitvoering van de taken van de corporatie bevordert. Welk effect 

groter is, is in het kader van dit onderzoek niet te zeggen.  

Het is voor de besluitvorming daarom van belang om beide typen gevolgen (maa t-

schappelijke effecten en liquiditeit) in kaart te brengen. Daarnaast is het voor de co r-

poratie van belang inzicht te hebben in de eigen kosten en baten. Immers de kosten 

zullen voornamelijk bij de corporatie terecht komen terwijl de baten verdeeld zullen 

worden tussen de corporatie (effect op de voorraad) en de nieuwe eigenaren. We 

zullen daarom de kosten en baten inzichtelijk maken op twee niveaus:  

1) Maatschappelijk: wat zijn de kosten en baten van de maatregel voor de gehele 

maatschappij. In hoeverre verbetert de leefbaarheid en zijn er andere kosten en 

baten.  

2) Bedrijfseconomisch: wat zijn de kosten en baten van de maatregel voor de corp o-

ratie en in welke mate neemt de liquiditeit van de corporaties toe.  

5.2 Alternatieven: het projectalternatief en het nulalternatief 

Effecten zijn gedefinieerd als het verschil in ontwikkeling met en zonder de verkoop -

maatregel. Om dat verschil vast te stellen is het van belang het project - en het nul-

alternatief goed te formuleren.  

Het projectalternatief bestaat uit de (vrije) verkoop van corporatiewoningen aan par-

ticulieren. Dit kunnen zittende huurders zijn die besloten hebben om hun woning met 

korting te kopen en overige particulieren (nieuwkomers). Tussen de twee corporaties 

variëren de verkoop voorwaarden: bij Woonbron zijn het nagenoeg allemaal verkopen 

met Fair Value regeling / Koopgarant. Bij Ymere geldt dat voor een klein deel van de 

verkoop.  

Het nulalternatief bestaat uit een ontwikkeling zonder verkoop van deze woningen. 

Aan de hand van gegevens uit de Leefbaarometer kunnen we de nulsi tuatie in zekere 

zin nabootsen door gelijksoortige buurten zonder verkoop gedurende dezelfde onde r-

zoeksperiode te kiezen als referentiebuurten.   
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5.3 Typen effecten 

Effecten ontstaan door het verschil in ontwikkeling tussen project - en nulalternatief. 

Men andere woorden de verkoop van woningen leidt tot andere typen en andere 

omvang van kosten en baten. Bij het begin van de MKBA is samen met de corporaties 

een reeks van mogelijke effecten benoemd. Tijdens het daaropvolgende uitzoekwerk 

bleek dat het niet eenvoudig was om de juiste kostengegevens boven water te krijgen. 

Bovendien bleek dat er verschillen bestaan in relevante kostensoorten tussen corp o-

raties en locaties.  

5.3.1 Kosten soorten 

In onderstand zijn de kosten soorten besproken. We besteden hier extra aandacht aan 

om twee redenen. Ten eerste dient de MKBA binnen het kader van 10 voor MKBA een 

basis te vormen die ook door andere corporaties te gebruiken is. Ten tweede dienen 

de kostenposten zoveel mogelijk aan te sluiten bij de opbouw van kosten zoals die bij 

de corporaties plaatsvinden.  

We hebben er daarom voor gekozen om zoveel mogelijk kostenposten te benoemen, 

ondanks het feit dat in de MKBA een deel van deze kostenposten tegen elkaar weg, 

hetzij doordat deze kosten zowel bij verkoop als bij huur optreden, hetzij omdat er 

sprake is van uitruil tussen partijen.  

De belangrijkste kostenposten zijn:  

 De voorbereidingskosten van de corporatie gericht op het klaarmaken van de 

woning en de verkoop zelf.  

In eerste instantie gaat het om kosten die ervoor zorgen dat  de woning aan de 

minimale eisen van verkoop voldoet. Bijvoorbeeld het verrichten van achterstallig 

onderhoud. Let op: deze uitgaven worden naar verwachting ook bij huurmutatie 

gemaakt. In de MKBA vallen deze kosten weg tegen de baat uitgespaarde kosten 

bij huurmutatie.  

Bij de voorbereiding horen ook vaak de kosten voor splitsing en bestemmingswij-

ziging. Deze kosten betreffen deels technische ingrepen maar ook administratieve 

lasten die worden afgedragen aan de gemeente en notaris.  

Verder zorgt de corporatie voor het daadwerkelijk laten plaatsvinden van de ver-

koop. Daarvoor vindt taxatie plaats om de juiste verkoopprijs en bijbehorende 

markteisen vast te stellen. Advertenties moeten worden geplaatst en personeel 

vrijgemaakt om de verkoop te begeleiden en geïnteresseerden rond te leiden.  

 Bij het vaststellen van de markteisen kan naar voren komen dat een nieuwe ke u-

ken, badkamer of ketel vereist is of dat er extra schilderwerk moet worden ve r-

richt. Deze verkoop bevorderende maatregelen leiden naar verwachting ook tot 

een toename van de waarde van de woning. Het is dus wel een kostenpost maar 

daar staat naar verwachting een baat in de vorm van een hogere verkoopprijs te-

genover. Niet duidelijk is of de extra baten opwegen tegen de extra kosten.  

 Tijdens het onderzoek bleek daarnaast dat er extra eisen van gemeenten zijn bij 

de verkoop. Zo eiste de gemeente Amsterdam dat de woningen tien jaar onder-
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houdsvrij worden opgeleverd. Een dergelijke eis levert kosten maar naar verwach-

ting ook baten op. Immers, de nieuwe eigenaar krijgt een betere kwaliteit woning 

wat naar verwachting in de verkoopprijs tot uitdrukking komt. Ook eisen rond de 

afkoop van erfpacht vormen kostenposten voor de corporatie die baten opleveren  

bij de gemeente of bij de nieuwe eigenaar. Als zodanig vallen ze in de MKBA tegen 

elkaar weg. 

 Tevens bleek dat sommige corporaties geneigd zijn prijsreducties te geven. Deze 

prijsreducties vormen een uitruil van welvaart. De nieuwe eigenaren worden er 

rijker door, de corporatie armer. In de MKBA is deze uitruil  neutraal maar voor de 

corporatie kan dit een serieuze kostenpost vormen.   

 De corporatie wordt tevens geconfronteerd met een leegstand die langer duurt 

dan de normale leegstand bij huurmutatie, als gevolg van het zoek en verkoop-

proces.  

 Voor de nieuwe eigenaar geldt dat zijn aankoop kosten met zich meebrengt in de 

vorm van overdrachtsbelasting, kosten notaris en over het algemeen kosten voor 

een hypotheekgarantie (NHG).  

 Voor de eigenaar geldt eveneens dat er schaalnadelen kunnen ontstaan bij het 

onderhoud doordat er niet langer sprake is van collectief onderhoud. Het kan 

echter ook zijn dat zijn onderhoud beter afgestemd is op zijn specifieke situatie.  

En de koop zelf? De verkoop van de woningen vormt een uitruil tussen geld en het 

eigendom van een woning. De welvaart van de nieuwe noch van de oude eigenaar 

verandert daar niet mee. Wel is het zo dat de nieuwe eigenaar geen huur hoeft te 

betalen. Feitelijk vormt de koop een afkoop van huur voor de levensduur van de w o-

ning. In zoverre de huur een marktconforme huur betreft zal de huurder er op de 

lange duur niet wezenlijk op voor- of achteruitgaan. Wel geldt dat als hij voorheen 

huursubsidie kreeg of een gereduceerd huurtarief betaalde hij nu meer gaat betalen. 

Of dat het geval is, is hier niet nader uitgezocht. 

De kosten van een hypotheek: de rente van een hypotheek vormt een lastenverho-

ging. Door de fiscale aftrek wordt dit effect afgezwakt. De mate waarin is afhankelijk 

van het inkomensniveau van de koper en het bedrag dat hij zelf inlegt. Gezien de var i-

atie hierin hebben we dit effect niet verder uitgewerkt.  

5.3.2 Leefbaarheidseffecten in de buurt 

De belangrijkste baat van de verkoop van woningen vormen de leefbaarheidseffecten. 

De samenhang met de verkoop van huurwoningen zijn:  

 Verandering populatie  

 Betrokkenheid bij de buurt  

 Buurtveiligheid  

 Onderhoud in en om de woning  

 Voorzieningenniveau  
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Al deze effecten kunnen de leefbaarheid van de buurt beïnvloeden. Dat geldt in direc-

te wijze voor de verandering van de populatie, de betrokkenheid en de buurtveili g-

heid. De komst van een nieuw type bewoner/eigenaar kan vervolgens ook leiden tot 

een veranderd niveau van onderhoud aan de woning en een veranderd aanbod van 

voorzieningen dat weer effecten heeft op de buurt leefbaarheid.  

5.3.3 Waterbedeffecten 

Het is mogelijk dat de populatie-uitwisseling consequenties heeft voor andere buur-

ten (waterbedeffecten). Lagere inkomensgroepen komen in andere buurten terecht , 

wat daar mogelijk leidt tot een negatief leefbaarheidseffect terwijl hogere inkomen s-

groepen uit andere buurten wegtrekken met als mogelijk gevolg een verzwakking van 

die buurten. In paragraaf 3.3 wordt duidelijk dat de concentratie van sociaalecon o-

misch  zwakkere groepen leidt tot leefbaarheidseffecten in de buurt. In zoverre de 

buurtverlaters (weer) geconcentreerd elders gaan wonen, kan daar dan ook een nega-

tief effect te verwachten zijn. Daar we geen gegevens hebben over de locatie van de 

buurtverlaters kunnen we hierover geen kwantitatieve uitspraak doen. Datzelfde geldt 

voor de vertreklocaties van de nieuwkomers. Zeker als er sprake is van concurrerende 

locaties zou de verkoop ertoe kunnen leiden dat een andere buurt nu gemeden wordt 

en daarmee een negatief effect ondervindt. We hebben daar echter geen gegevens 

van.  

De mate waarin lage inkomens die zijn vertrokken uit de verkochte sociale huurwo-

ningen, in andere buurten weer bijdragen aan de concentratie van lage inkomens, kan 

deels met beleid worden gestuurd. Huurbeleid en toewijzingsbeleid zijn daar instr u-

menten voor. Daarmee is het mogelijk om per saldo – dus zowel in de wijk waar wordt 

verkocht als in de wijk waar de voormalige huurders naartoe verhuizen - te komen tot 

een lagere concentratie van de sociaal-economisch zwakkere groep. Daardoor kan er 

ook per saldo een positief leefbaarheidseffect worden bereikt. Met an dere woorden, 

het positieve effect van verkoop is dan groter dan het eventuele negatieve waterb e-

deffect.  
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6 Meten en waarderen van effecten 

Voor de berekening van de maatschappelijke effecten zijn we steeds van een vaste 

eenheid uitgegaan te weten een buurt van circa 1.000 woningen waarbij 2,5% oftewel 

25 woningen verkocht worden. De invloed van de verkoop van deze 25 woningen 

wordt dan gemeten in termen van leefbaarheid in de buurt van deze 1 .000 woningen.  

Het voordeel van het gebruik van een vaste eenheid is dat deze ook hanteerbaar is 

voor andere corporaties met uiteraard de beperking dat overdraagbaarheid afhanke-

lijk is van buurtspecifieke omstandigheden en lokale gemeentelijke bepalingen. 

Om recht te doen aan deze verschillen hebben we drie verschillen de MKBA’s uitge-

voerd, te weten voor de verkoop van woningen in De Baarsjes, Hoofddorp en Rotte r-

dam tezamen met Delft.  

6.1 Kosten 

6.1.1 Kosten van voorbereiding  

Tijdens de besprekingen met Ymere en Woonbron bleek dat de kosten voor verkoop 

van woningen sterk verschillen per gemeente. De kosten bleken de kosten van voor-

bereiding in de Baarsjes en in mindere mate in Hoofddorp waren veel hoger dan die in 

Rotterdam. In de Baarsjes waren hoge kosten gemoeid met de splitsing en wijziging 

van bestemming. Daarnaast werden er kosten gemaakt om de kwaliteit van de wonin-

gen te bevorderen zoals het 10-jaar onderhoudsvrij houden van de woningen. Voor 

een belangrijk deel zijn dit kosten die voortkomen uit afspraken met de gemeente en 

bedoeld zijn om te voorkomen dat de woningen en daarmee de buurten verpauperen 

na verkoop.  

Tabel  6- 1  Voorbe re id ingskosten  co r porat ies  

 

Ymere heeft tevens de afkoop van erfpacht voor een lange periode voor zijn rekening 

genomen. Dit leidt allereerst tot meer kosten op korte termijn. Immers, voor de 

huurwoningen werd een jaarlijkse erfpacht betaald. Omdat de opbrengst van de er f-

pacht afkoop naar de gemeente gaat is hier niet van een welvaartseffect sprake maar 

slechts van een herverdeling: Ymere wordt armer, de gemeente rijker. In de stakehol-

ders analyse verderop wordt dit herverdelingseffect getoond.  In de MKBA vallen deze 

twee tegen elkaar weg.  

Voor Ymere geldt dat erfpacht afkoop en woningverbeteringen leiden tot meer ko s-

ten. Daartegenover zou een meeropbrengst moeten staan. Echter de vraag is in hoe-

Voorbereidingskosten corporaties De Baarsjes Hoofddorp Rotterdam

voorbereidingskosten per woning (taxatie, splitsing, uren) 8.600€                   5.000€                   1.750€                   

Vooruitbetaalde erfpacht (is kost voor corpo / baar voor gemeente) 5.400€                   800€                       

verkoopbevorderende maatregelen (schilderen, nieuwe ketel of keuken) 7.000€                   5.000€                   1.000€                   

Voorbereidingskostenper woning 21.000€                 10.000€                 3.550€                   

Voorbereidingskosten per buurt (25 woningen) 525.000€               250.000€               88.750€                 

waarvan erfpacht 135.000€               -€                       20.000€                 
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verre kosten en opbrengsten tegen elkaar opwegen. Volgens Ymere was er geen du i-

delijke verhoging van de verkoopwaarde in de Baarsjes geconstateerd. Binnen het 

kader van dit onderzoek kon dit niet verdere worden nagegaan.  

6.1.2 Uitgespaarde kosten huurmutatie 

Tegenover bovenstaande kosten bij verkoop staan de kosten die ook bij verhuur van 

de woning worden gemaakt. De uitgespaarde mutatiekosten zijn gebaseerd op ge-

middelden van vergelijkbare woningen. Uit onderstaande tabel blijkt dat de gemid-

delden per locatie al sterk uiteen lopen. Per woning zal die variatie alleen maar groter 

zijn. 

Tabel  6- 2  Uitgespaa rde  kosten  huu r mutat ies  

 

Ook bij deze post zien we grote kosten verschillen. Vooral het verschil met de Baarsjes 

is opvallend. Mogelijk gaat het hier om groot achterstallig onderhoud. De uitgespaa r-

de kosten zorgen in ieder geval voor compensatie voor de hogere kosten . 

6.1.3 Kosten leegstand 

Ymere en Woonbron geven verder aan dat de leegstand bij verkoop gemiddeld 175 

dagen is terwijl dat bij een normale huurmutatie slechts 70 dagen gemiddeld b e-

draagt. Dit betekent dat verkoop gemiddeld 105 dagen extra leegstand veroorzaakt.  

Volgens de corporaties kunnen we hier uitgaan van ongeveer € 20 aan huurderving 

per dag leegstand.  

Daaruit volgt dat er per 25 woningen een extra leegstandskost is van: 25 x 105 x € 20 

= € 52.500. 

6.1.4 Kosten aankoop woning 

Hieronder vallen: 

 Overdrachtsbelasting: deze vormt 2% van de woningwaarde 

 Notariskosten; deze variëren per notaris en per waarde van de woning. Op basis 

van een zoekactie op internet komen we tot een bandbreedte van € 500 tot € 800 

met een gemiddelde van € 650. 

 Aanschaf NHG: 0,85% van de woningwaarde.  

Bij een gemiddelde woningprijs van € 141.000 komen deze kosten bij 25 woningen uit 

op: ((2%+0,85%) x € 141.000 + € 650) x 25 = € 116.713.  De variatie in deze kosten is 

meegenomen in de gevoeligheidsanalyse.  

Doordat de prijzen van woningen verschillen variëren deze kosten per gebied zoals uit 

onderstaand overzicht blijkt.  

Uitgespaarde mutatiekosten bij verhuur De Baarsjes Hoofddorp Rotterdam

Uitgespaarde mutatiekosten bij verhuur per woning 6.000€                   2.400€                   2.000€                   

Totaal uitgespaarde kosten (25 woningen) 150.000€               60.000€                 50.000€                 
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Tabel  6- 3  Aankoopkosten  woningen  

 

 

6.1.5 Schaalnadelen onderhoud 

De nieuwe eigenaar zal met onderhoudskosten geconfronteerd worden. Deze kosten 

zouden in de nulsituatie door de corporatie op zich worden genomen. Aannemelijk is 

dat onderhoud door de corporatie schaalvoordelen zal hebben. Hoe groot dit schaal-

voordeel is, is hier niet verder uitgezocht. PM  

6.2 Baten 

6.2.1 Leefbaarheidseffecten 

De belangrijkste baat vormt het leefbaarheidseffect op de buurt . Er zijn verschillende 

oorzaken van een verandering van de leefbaarheid door verkoop. Uit het onderzoek 

naar de relatie tussen verkoop en leefbaarheid komt naar voren dat verandering van 

de populatie een dominante invloed heeft op de leefbaarheidsontwikke ling waarbij 

de invloed van sloop-nieuwbouw – dat eenzelfde effect heeft - geëlimineerd is.  

In hoofdstuk vier is aangegeven dat een verbetering van de leefbaarheid bij de ver-

koop van minimaal 2,5% van de voorraad aan huurwoningen een waardevermeerde-

ring van gemiddeld  € 1.100  oplevert voor woningen in de buurt. Daarbij is een effect 

van circa 5% verbetering binnen een leefbaarheidscategorie ingeschat. Omdat het 

niet uit te sluiten is dat ook andere parallelle maatregelen invloed uitoefenen op de 

toename van de leefbaarheid en om rekening te houden met eventuele waterbede f-

fecten is ervoor gekozen om een bandbreedte van 2,5% en 5% aan te houden als ef-

fect van de verkoop. In de rapportage spreken we over een minimaal en maximaal 

ingeschat effect.  

De genoemde waardevermeerdering betreft een ‘gemiddeld type’ woning van 

€141.000 in een wijk met een matige leefbaarheid. Uiteraard variëren de verkochte 

woningen in termen van prijzen en leefbaarheidsuitgangspunt. Uit de verkregen geg e-

vens konden we aan de onderkant woningen vinden met een waarde van circa 

€ 96.000 in een matige buurt en aan de bovenkant woningen van circa € 207.000 in 

een qua leefbaarheid positief ingeschatte buurt.  

Op een buurt van 1.000 woningen betekent dat een waardevermeerdering van 

€ 1.200.000. Zoals in de vorige hoofdstukken is aangegeven zitten daa r nog wel varia-

ties in afhankelijk van de uitgangspositie en type buurt maar qua orde grote lijkt dit 

realistisch. 

Aankoopkosten woning (overdrachtsbelasting plus makelaarskosten) de baarsjes Hoofddorp Rotterdam

-kosten notaris voor koper 650 650 500

-Overdrachtsbelasting van 2% 4.075€                   4.146€                   1.927€                   

-Overige eenmalige kosten voor de koper (bv kosten voor vekrijgen NHG / hypotheek)1.732€                   1.762€                   819€                       

Totaal 6.456€                  6.558€                  3.247€                  

kosten koper per buurt (25 woningen) 161.410€               163.961€               81.166€                 
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Voor de drie verschillende buurten komt dit neer op de volgende leefbaarheidseffe c-

ten: 

 

 

6.2.2 Andere buurteffecten 

Verbetering van het voorzieningenniveau als gevolg van een influx van hogere inko-

mensgroepen lijkt aannemelijk. Uiteraard is de daadwerkelijke verandering afhanke-

lijk van het aantal meer koopkrachtige bewoners en het niveau van voorzieningen in 

de uitgangspositie. De Leefbaarometer neemt dergelijke verbeteringen slechts in be-

perkte mate mee. We hebben echter niet onderzocht of dit een noemenswaardig 

extra effect oplevert. PM 

Zichtbare verbeteringen aan en om de woningen kunnen eveneens een effect hebben 

op de buurt. Dit effect is in de berekeningen tot nu toe niet meegenomen. De vraag is 

echter of dit een positief effect is. Zeker gedurende de huidige economische malaise 

is het aannemelijk dat individuen besparen op onderhoud. Dit effect is niet nader 

onderzocht.  

  

Leefbaarheidseffecten de baarsjes Hoofddorp Rotterdam

prijs woning 203.734€               207.314€               96.374€                 

opp woning in m2 72 98 56

leefbaarheidstype buurt matig pos matig pos

toename prijs bij 1 stap leefbaarheidsverbetering 11% 11% 15%

leefbaarheidseffect buurt max 0,05 0,05 0,05

leefbaarheidseffect buurt min waterbedeffecten elders 0,025 0,025 0,025

Leefbaarheidseffect per woning max 1.121€                   1.140€                   723€                       

Leefbaarheidseffect per woning min 560€                       570€                       361€                       

Leefbaarheidseffect op de totale buurt max 1.120.537€           1.140.227€           722.805€               

Leefbaarheidseffect op de totale buurt min 560.269€               570.114€               361.403€               

afgerond

leefbaarheids effect max 1.120.000€           1.140.000€           720.000€               

leefbaarheidseffect min 560.000€               570.000€               360.000€               
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7 Overzicht kosten en baten  

7.1 Algemeen 

Voor het berekenen van de kosten en baten hanteren we een aantal algemene reke n-

afspraken. De twee belangrijkste daarvan zijn de hoogte van de discontovoet en de 

periode waarover effecten berekend worden. Standaard wordt in de MKBA een door 

het Ministerie van Financiën voorgeschreven (reële) discontovoet van 3% gehanteerd. 

Deze discontovoet zal in het algemeen verschillen met een bij de corporatie gebruik e-

lijk interne disconteringsvoet. Indien dit leidt tot (grote) verschillen in de uitkomsten  

wordt in de gevoeligheidsanalyse gevarieerd met de discontovoet om na te gaan of de 

conclusies hiervoor gevoelig zijn.  

De effecten van de maatregel worden over een oneindige periode berekend. Feitelijk 

komt dat neer op 100 jaar omdat discontering ervoor zorgt dat effecten die daarna 

optreden te klein zijn om mee te tellen.  

Het belangrijkste effect dat hier wordt meegenomen (leefbaarheid) wordt uitgedrukt 

in een verandering van de woningprijs. Die prijs vormt in feite het verwachte woo n-

genot over de gehele levensduur van de woning. Daarmee is de prijs al een gekapital i-

seerde waarde en is discontering niet meer nodig. Men kan zich echter afvragen of 

het effect van de woningverkoop langdurig is. Mogelijk zijn er redenen om te bede n-

ken dat na 10 of 20 jaar het effect is uitgewerkt. In dat geval zouden we de effecten 

moeten reduceren voor een dergelijke periode. Vooralsnog zijn we uitgegaan van een 

periode gelijk aan de levensduur van de woning.  

7.1.1 Overzicht 

In onderstaande geven we een overzicht van de kosten en baten voor de drie locaties, 

te weten: De Baarsjes, Hoofddorp en Rotterdam inclusief Delft.   

De saldi onderaan de tabel laten zien dat de baten de kosten van verkoop overschrij-

den. De omvang van de saldi variëren sterk, afhankelijk of men uitgaat van een maxi-

maal dan wel een minimaal leefbaarheidseffect. Ter herinnering: de minimale lee f-

baarheidseffecten houden rekening met eventuele negatieve effecten (waterbedeffe c-

ten) in andere buurten.  

De saldi zijn vooral positief vanwege de ingeschatte leefbaarheidseffecten. Deze ef-

fecten zijn vertaald naar (relatieve) stijgingen van woningprijzen. Dergelijke stijgingen 

leiden pas bij verkoop tot daadwerkelijke inkomsten. Met andere woorden we spr e-

ken van kosten nu ten opzichte van baten die pas op langere termijn inba ar zijn. Voor 

bijvoorbeeld de Baarsjes geldt dat de kosten van circa 6 ton staan tegenover een ma r-

ge van in de toekomst mogelijk te innen leefbaarheidseffecten van 7 tot 12 ton. Met 

andere woorden een naar verwachting rendabele investering met enige onzekerheid.  
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tabel 7-1  O V E R Z I C H T  kosten  e n  baten

 

 

De kosten en baten verschillen sterk per locatie. Zo zijn de kosten bij de Baarsjes en 

Hoofddorp veel groter dan die in Rotterdam. Dit is deels het gevolg van financiële 

afspraken met lokale overheden over de kwaliteit van oplevering (10 jaar onde r-

houdsvrij, afkoop van erfpacht, hoge splitsingskosten, etc.) door de corporaties. Daar-

tegenover staat dat de baten ook veel hoger zijn in de Baarsjes en Hoofddorp  dan die 

in het Rotterdamse. Daar kosten en baten in dit geval in dezelfde richting bewegen 

verschillen de saldi per locatie slechts gering.  

De Baarsjes scoort ondanks zijn hoge baten het slechts van de drie locaties. Daarbij 

geldt echter dat de extra maatregelen die de gemeente in haar regelingen heeft afge-

dwongen naar verwachting een positief effect hebben op de verkoopopbrengst (+PM). 

Dat zou het verschil kunnen compenseren. In welke mate die hogere opbrengst daa d-

werkelijk wordt gerealiseerd kon in het kader van dit onderzoek niet worden nage-

gaan. 

Daarnaast zijn er nog een aantal andere PM-posten. Zo is in de baten het naar ver-

wachting positieve effect op voorzieningen nog niet meegenomen. Dit betreft naar 

verwachting een relatief klein effect. Het gaat om betere voorzieningen in de wijk als 

gevolg van meer koopkracht in de buurt. Of die koopkracht daadwerkelijk in de buurt 

tot een dermate hogere verkoop leidt dat er verbeterde voorzieningen komen en of 

dit betekent dat elders minder verkoop is moet nader worden  uitgezocht. Het effect 

van zichtbare woninginvesteringen kan zowel positief als negatief uitvallen en is 

evenmin meegenomen in de financiële waardering.  

 

Overzicht kosten en baten
kosten Baarsjes Hoofddorp Rotterdam

Voorbereidingskosten 25 woningen 390.000€               250.000€               68.750€                 

Leegstandkosten " 52.500€                 52.500€                 52.500€                 

Aankoopkosten " 161.410€               163.961€               81.166€                 

Schaalnadelen onderhoud " PM PM PM

Totaal kosten 603.910€               466.461€               202.416€               

baten

Buurtleefbaarheid max  1000 woningen 1.120.000€           1.140.000€           720.000€              

Buurtleefbaarheid min 1000 woningen 560.000€              570.000€              360.000€              

Uitgespaarde mutatiekosten bij verhuur 150.000€               60.000€                 50.000€                 

Voorzieningen & woninginvesteringen +PM +PM +PM

Hogere verkoopopbrengsten kwaliteitslag +PM +PM +PM

Totaal baten maximaal 1.270.000€           1.200.000€           770.000€               

Totaal baten minimaal 710.000€               630.000€               410.000€               

+PM +PM +PM

Saldo maximaal 666.090€               733.539€               567.584€               

Saldo minimaal 106.090€               163.539€               207.584€               

+PM +PM +PM
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7.2 Verdelingseffecten 

Bij de verkoop van woningen zijn verschillende partijen betrokken: de corporatie,  de 

bewoner, de nieuwe eigenaar en de gemeente. Bij de verdeling van kosten en aten 

blijkt dat een belangrijk deel van de kosten bij corporaties terechtkomen en de baten 

deels bij de nieuwe eigenaren. Een deel van de baten komt bij de nieuwe eigenaren 

en de gemeente terecht. In onderstaand overzicht hebben we ons geconcentreerd op 

de vraag hoe de kosten en baten van de corporatie eruit zien.  Daarbij blijkt dat de 

kosten en opbrengsten van de corporatie op een aantal punten verschillen van de 

algemene MKBA uitkomsten. Zo wordt duidelijk dat de corporaties de last van  de af-

koop van erfpacht dragen. Voor de gemeente is dit overigens een baat zodat deze in 

de algemene MKBA tegen elkaar wegval len. Daarentegen vallen de kosten voor de 

aanschaf van de woning weg omdat deze niet door de corporatie maar door de nieu-

we eigenaars gedragen worden. Aan de baten kant zien we dat de leefbaarheidseffec-

ten kleiner zijn dan bij de algemene MKBA. Dit is het gevolg van het feit dat corpora-

ties na verkoop 975 woningen in hun bezit hebben en niet langer 1000.  

 
tabel 7-2: KOSTEN EN BATEN VOOR DE CORPORATIES 

 

 

Per saldo zien we eenzelfde beeld als bij de algemene corporatie voorheen. Positieve 

saldi overal met grote verschillen tussen de hoogte van kosten en baten tussen de 

locaties. Opnieuw blijkt dat de Baarsjes de grootste kosten kent met ook hogere baten 

maar per saldo het minst positief scoort. Zoals gezegd heeft dit te maken met de loka-

le afspraken en geeft Ymere aan dat er geen duidelijk waarneembare hogere verkoop-

opbrengsten zijn waargenomen.  

Kosten en baten corporaties

kosten Baarsjes Hoofddorp Rotterdam

Voorbereidingskosten 25 woningen 390.000€               250.000€               68.750€                 

Erfpacht 135.000€               -€                       20.000€                 

Leegstandkosten " 52.500€                 52.500€                 52.500€                 

Aankoopkosten "

Schaalnadelen onderhoud "  +PM  +PM  +PM

Totaal kosten 577500 302500 141250

-€                       -€                       -€                       

baten 0 0 0

Buurtleefbaarheid max  1000 woningen 1.092.000€           1.111.500€           702.000€               

Buurtleefbaarheid min 1000 woningen 546.000€               555.750€               351.000€               

Uitgespaarde mutatiekosten bij verhuur 150.000€               60.000€                 50.000€                 

Voorzieningen & woninginvesteringen +PM +PM +PM

Hogere verkoopopbrengsten kwaliteitslag +PM +PM +PM

Totaal baten maximaal 1.242.000€           1.171.500€           752.000€               

Totaal baten minimaal 696.000€               615.750€               401.000€               

+PM +PM +PM

Saldo maximaal 664.500€               869.000€               610.750€               

Saldo minimaal 118.500€               313.250€               259.750€               

+PM +PM +PM
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7.3 Gevoeligheidsanalyse 

Een laatste stap uit onze analyse betreft de gevoeligheid van uitkomsten  en conclu-

sies voor variatie in de aannames. We behandelen er drie hier, te weten: de mogelijke 

variatie in de omvang van het leefbaarheidseffect, de variatie in kosten en de variatie 

in prijsreductie voor de koper.  

7.3.1 Variatie in leefbaarheidseffect 

Het type verkochte woning en het type buurt kunnen invloed hebben op het effect op 

de leefbaarheid. De schakering in drie locaties en het gebruik van een marge in de 

leefbaarheidseffecten geven een goed beeld van de mogelijke variatie. De saldi uit 

het overzichtstabel tonen aan dat ondanks de variatie in typen buurten en de woning-

typen die daarbij horen en ondanks de bandbreedte aan leefbaarheidseffecten de 

investeringen in verkoop van woningen maatschappelijk rendabel blijven.  

7.3.2 Variatie in kosten door verschil in buurten en gemeentelijke eisen 

Een tweede variatie is die van de kosten. Eerder hadden we geconstateerd dat de 

verschillende locaties gepaard gaan met verschillen in kosten. Het belangrijkste ve r-

schil in kosten zit hem in kosten die gemaakt worden door de corporaties in het kader 

van lokale afspraken. Afkoop van erfpacht vormt maatschappelijk gezien sl echts een 

uitruil tussen corporatie, nieuwe bewoner en gemeente. Dat geldt eveneens voor het 

tien jaar onderhoudsvrij opleveren van de woning. Binnen het kader van ons onde r-

zoek hebben we niet onderzocht of deze post die de corporaties dragen resulteert in  

een hogere prijs. Desondanks zien we dat de algemene MKBA en de KBA voor corpo-

raties gunstig uitpakken. De onzekerheden over de kosten hebben dus geen invloed 

op de conclusie dat de investering rendabel is.  

7.3.3 Prijsreducties voor kopers 

Als derde variatie in de uitgangspunten geldt dat de corporaties in sommige gevallen 

eigen of zittende huurders een voordeel geven. Hieronder hebben we het voorbeeld 

Hoofddorp uitgewerkt. Als we aannemen dat de helft van de kopers huurders van de 

corporatie zijn dan geldt dat ze een prijsreductie van € 10.000 krijgen. Bij 25 wonin-

gen leidt dit tot een extra kostenpost voor de corporatie van (25/2*10.000 = 

€125.000). Doen we deze exercitie onder de aanname dat de helft van de nieuwe 

eigenaren oorspronkelijke bewoners van het pand waren dan loopt het door de cor-

poratie misgelopen bedrag zelfs op tot € 250.000.  

 

tabel 7-3: Saldo kosten en baten en verdelingseffecten bij prijsreducties  

 
 

Variatie in prijsreducties

effect op de corporatie in Hoofddorp geen reductie 10.000 20.000

Totaal baten maximaal 664.500€               539.500€               414.500€               

Totaal baten minimaal 118.500€               -6.500€                  -131.500€             
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Zoals aangegeven veranderen deze regelingen de maatschappelijke rentabiliteit van 

de verkoop niet. Maar uit tabel 7-3 blijkt dat het voor de corporatie plotseling een 

stuk minder aantrekkelijk wordt om de woningen te verkopen. Weliswaar zijn de 

maximale baten nog steeds positief. Maar aan de onderkant , d.w.z. bij lagere leef-

baarheidsbaten wordt het voor de corporatie onaantrekkelijk om te verkopen .  
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8 Conclusies 
 

Uit het onderzoek blijkt dat er positieve leefbaarheidseffecten behaald zijn met de 

verkoop van woningen. Daarbij kunnen drie nuanceringen worden gemaakt: 

 Er is een minimale investering vereist: er dient minstens 2,5% verkoop te zijn  

gedurende een periode van vier tot zes jaar in een gebied om daar een effect 

te sorteren. 

 Uitgangspositie: hoe beter de buurt in de uitgangspositie , hoe minder de ver-

koop nog van invloed is.  

 Verschillen tussen typen wijken: er bleek een positief effect te bestaan bij 

vooroorlogse gestapelde woningen evenals bij verschillende typen laag-

bouwmilieus. Voor gestapelde woningen van direct na de oorlog en uit de ja-

ren 1960-‘70 is geen algemene positieve ontwikkeling geconstateerd die sa-

menhangt met verkoop.  

Tegenover de positieve effecten in de buurt staan mogelijk negatieve effecten elders 

als de verkoop daar leidt tot een nieuwe concentratie van kansarme huishoudens 

(waterbedeffect). Hoewel dit niet verder onderzocht is, dient men hier bij de verkoop 

wel rekening mee te houden. 

Uit de kosten-baten analyse volgt dat de verkoop van woningen in de onderzochte 

buurten tot een positief maatschappelijk saldo leidt. Tevens zorgt het voor een posi-

tief saldo voor de corporaties in zoverre de overgebleven woningvoorraad in waarde 

toeneemt. Dit leidt overigens niet tot een directe financiële baat zolang die voorraad 

niet wordt verkocht.  

De corporatie heeft daarnaast als voordeel dat liquiditeiten worden verkregen, waar-

door de corporatie haar taken kan doorzetten. Daar staat tegenover dat de corporatie 

haar voorraad in eerste instantie beperkt en dus minder taken kan uitvoeren. Het is 

aan de corporatie om na te gaan of dit een positieve of negatieve ba lans oplevert ten 

aanzien van de uitvoering van haar taken.  

Uit het onderzoek blijkt verder dat de variatie in kosten en baten afhankelijk zijn van 

de buurten waar er verkocht wordt. Maar de verschillen in saldi van kosten en baten 

tussen de locaties zijn relatief klein. Ondanks de variatie rond de mate van leefbaar-

heid blijkt de verkoop van woningen maatschappelijk rendabel . Wel blijkt dat het 

geven van prijsreducties kan leiden tot een negatief saldo voor de corporaties.  

Er bestaan belangrijke kostenverschillen tussen locaties, onder meer als gevolg van 

verschillen in afspraken met gemeentes. Dergelijke afspraken zijn vaak bedoeld om 

situaties te voorkomen, zoals in het Verenigd Koninkrijk of eerder ook op sommige 

plekken in Nederland waarbij buurten na verkoop er qua leefbaarheid op achteruit 

gingen. Dit leidt in ieder geval tot extra kosten bij de corporatie en mogelijk enige 

waardevermeerdering van de woningen. Belangrijk is echter te constateren dat in het 

Rotterdamse – waar de NHG-norm is toegepast bij verkoop - deze extra investering 

van de corporaties niet nodig bleek om positieve leefbaarheidseffecten te realiseren.  


