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0 
Samenvatting 

 

De Provincie Utrecht wil het woningzoekenden zo gemakkelijk mogelijk maken om 

van de ene gemeente of regio naar de andere te verhuizen. Bij de toewijzing van 

sociale huurwoningen (en goedkope koopwoningen1) geldt nu nog de voorwaarde 

dat woningzoekenden een economische of maatschappelijke binding hebben met 

het woningmarktgebied waarin deze woningen staan. De Provincie is van plan om 

deze regionale bindingseisen te vervangen door provinciale bindingseisen, zodat 

een binding met één van de gemeenten in Utrecht volstaat om in de hele provincie 

in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Hiermee wordt de hele 

provincie in feite één woningmarktgebied. 

 

De provincie kent drie woningmarktgebieden (zie bijlage 1 voor een plattegrond).  

• De 23 gemeenten die tot 2004 het BRU-gebied vormden, vormen sinds april 2003 

één woningmarktgebied met één systeem voor de verdeling van sociale huurwonin-

gen: Woningnet. Woningzoekenden die een binding hebben met één van deze ge-

meenten worden in het hele gebied toegelaten. Binnen dit gebied worden drie deel-

gebieden onderscheiden: Utrecht West, Midden en Zuidoost.  

• Drie gemeenten in Utrecht Zuidoost doen niet mee aan Woningnet. De gemeente 

Renswoude wijst zelf woningen toe, terwijl Rhenen en Veenendaal samenwerken 

met Ede en Wageningen. In deze gemeenten is op dit moment voor sociale huurwo-

ningen een binding met Utrecht Zuidoost verplicht. 

• De zeven gemeenten die het Gewest Eemland vormen, hebben elk hun eigen verde-

lingsysteem voor sociale huurwoningen. Een binding met de regio Eemland is in elk 

van de gemeenten een vereiste om voor een woning in aanmerking te komen. 

 

voetnoot 

1 In dit rapport wordt de aandacht beperkt tot de sociale huurwoningen. 
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Het beleidsvoornemen van de Provincie ontvangt zowel steun als verzet. Veel ge-

meenten in Utrecht West en Midden hebben de provinciale bindingseisen al vrijwil-

lig in hun huisvestingsverordening opgenomen. In Eemland is men echter bevreesd 

voor een grote instroom van woningzoekenden uit de rest van Utrecht, die ten 

koste kan gaan van de kansen voor woningzoekenden die binnen de regio op zoek 

zijn naar een andere woning.  

Op verzoek van de Provincie heeft RIGO Research en Advies onderzoek gedaan naar 

de effecten van het samenvoegen van woningmarktgebieden. Hiervoor zijn de 

gevolgen geanalyseerd van de samenvoeging van de woningmarktgebieden 

Utrecht West, Midden en Zuidoost die in april 2003 plaatsvond. De voornaamste 

bevindingen worden hierna samengevat. 

Effecten samenvoeging Utrecht West, Midden en Zuidoost 

Na de samenvoeging van Utrecht West, Midden en Zuidoost tot één woningmarkt-

gebied met één verdelingsysteem is het aantal reacties van woningzoekenden via 

Woningnet in alledrie de deelgebieden sterk gestegen. De belangrijkste oorzaak 

van die stijging was een verruiming van het maximale aantal reacties dat woning-

zoekenden per editie van de woningkrant mogen uitbrengen, die eveneens per 

april 2003 plaatsvond.  

figuur 0-1 Ontwikkeling herkomst reacties, per deelgebied (bestemming), 2001-2005 
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 Bron: RIGO-analyse cijfers Woningnet 

 

Een tweede verklaring ligt in het feit dat sinds de samenvoeging veel meer woning-

zoekenden reageren op aangeboden woningen in andere deelgebieden dan voor de 

samenvoeging het geval was. Met name in Utrecht Zuidoost werd de stijging van 

het aantal reacties vooral veroorzaakt door een toename van de reacties uit andere 

deelgebieden. De belangstelling van woningzoekenden om naar een ander deelge-

bied te verhuizen is in 2005 weer wat afgezwakt, maar ligt nog wel op een hoger 

niveau dan voor de samenvoeging. We kunnen daarom spreken van een ‘boeggolf-

effect’.  
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Door de toegenomen belangstelling van woningzoekenden uit andere deelgebie-

den ondervinden woningzoekenden die binnen hun deelgebied een woning zoch-

ten veel meer concurrentie bij het zoeken naar een woning. Toch wordt de meer-

derheid van de woningen nog altijd verhuurd aan woningzoekenden die binnen 

hun gemeente willen verhuizen. Dit geldt voor elk deelgebied, dus ook voor Utrecht 

Zuidoost. Eén van de redenen hiervoor is dat woningzoekenden die binnen de ge-

meente zoeken veel minder vaak een aangeboden woning weigeren. 

De belangstelling van woningzoekenden uit Utrecht Midden voor woningen in 

Utrecht Zuidoost en West gaat vooral uit naar eengezinswoningen. In 2003 waren 

de meeste reacties op eengezinswoningen in Zuidoost en West afkomstig uit ande-

re deelgebieden en in 2004 werd respectievelijk de helft en een kwart van de een-

gezinswoningen in Zuidoost en West verhuurd aan woningzoekenden die uit ande-

re deelgebieden afkomstig waren. Inmiddels worden weer meer eengezinswonin-

gen verhuurd aan woningzoekenden die binnen hun deelgebied verhuizen. 

figuur 0-2 Ontwikkeling percentage verhuringen van eengezinswoningen en flatwoningen aan 

woningzoekenden uit andere deelgebieden , per deelgebied (bestemming), 2001-2005  
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Bron: RIGO-analyse gegevens Woningnet 

 

Verwachte effecten provinciale bindingseisen 

De samenvoeging van de deelgebieden in april 2003 heeft er dus toe geleid dat 

meer woningzoekenden actief reageren op woningen in andere deelgebieden. 

Hierdoor hebben meer woningzoekenden een sociale huurwoning kunnen krijgen 

in een ander deelgebied. De andere kant van deze medaille is dat woningzoeken-

den die binnen het deelgebied waar zij wonen op zoek zijn naar een andere woning 

minder kans maken om een woning te krijgen. Vooral bij eengezinswoningen is de 

concurrentie toegenomen. Desondanks worden de meeste sociale huurwoningen 

nog steeds aan lokale woningzoekenden verhuurd. 

In hoeverre zijn deze effecten nu ook te verwachten in Eemland, wanneer ook daar 

woningzoekenden uit de rest van de provincie die geen binding hebben met deze 

regio in aanmerking komen voor een sociale huurwoning?  
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Er zijn verschillende redenen om aan te nemen dat de effecten voor Eemland klei-

ner zullen zijn dan voor Utrecht Zuidoost. Bij de samenvoeging van de deelgebie-

den West, Midden en Zuidoost werden niet alleen de woningmarktgebieden sa-

mengevoegd maar ook de verdelingsystemen. Hierdoor kregen woningzoekenden 

via de woningkrant en Internetsite van Woningnet vanaf april 2003 direct het hele 

woningaanbod in alle gemeenten voorgeschoteld, zonder dat zij hiervoor extra 

moeite hoefden te doen. Voor de samenvoeging moesten zij zich apart inschrijven 

om in andere deelgebieden te kunnen zoeken. Bovendien konden woningzoeken-

den na de samenvoeging de wachttijd die zij hadden opgebouwd binnen hun eigen 

deelgebied ook gebruiken bij het zoeken.  

tabel 0-1 Overeenkomsten en verschillen samenvoeging woningmarktgebieden 

 
Samenvoeging Utrecht West,  
Midden & Zuidoost  
(april 2003) 

Eén provinciaal woningmarktgebied, 
inclusief Eemland  
(beleidsvoornemen 2006) 

Toelating Bindingseisen tussen woningmarktge-
bieden vervallen 

Bindingseisen tussen woningmarktge-
bieden vervallen 

Systemen Verdelingsystemen worden samenge-
voegd 

Verdelingsystemen worden niet samen-
gevoegd 

Inschrijving Eén inschrijving is voldoende om in 
het hele gebied te kunnen zoeken 

Voor elk systeem moeten woningzoe-
kenden zich apart inschrijven 

Aanbod Alle woningen worden centraal aange-
boden 

In elk systeem worden de woningen 
apart aangeboden 

Wachttijd Opgebouwde wachttijd geldt in het 
hele woningmarktgebied 

Opgebouwde wachttijd geldt alleen 
binnen het betreffende systeem 

 

Wanneer de regionale bindingseisen in Eemland worden vervangen door provincia-

le bindingseisen, zullen meer woningzoekenden uit de rest van de provincie in 

aanmerking komen voor sociale woningen in Eemland. Zij zullen echter veel meer 

moeite moeten doen om in Eemland een woning te bemachtigen dan woningzoe-

kenden die via Woningnet naar een ander deelgebied willen verhuizen:  

• Ten eerste moeten zij zich eerst apart inschrijven in één of meer van de zeven 

lokale verdelingsystemen in Eemland.  

• Om op de hoogte te blijven van het woningaanbod moeten zij de aparte wo-

ningkranten of Internetpagina’s van deze systemen actief bijhouden.  

• In zes van de zeven systemen speelt bij de toewijzing de wachttijd een rol. Dit 

betekent dat woningzoekenden eerst wachttijd moeten opbouwen voordat zij 

kans maken op een woning.  

• In drie gemeenten hebben doorstromers die een woning in Eemland achterla-

ten bovendien voorrang (in absolute zin of via woonduur) op andere woning-

zoekenden.  

Verwacht mag worden dat veel minder woningzoekenden al deze extra moeite 

zullen doen om in Eemland een woning te kunnen vinden dan via Woningnet in 
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Utrecht Zuidoost. Een uitzondering vormt wellicht de gemeente Soest, waar wo-

ningen via loting worden verdeeld. Dit betekent dat woningzoekenden uit de rest 

van de provincie direct kans maken op een woning in Soest en daardoor misschien 

eerder geneigd zijn om zich daar in te schrijven. 

Omgekeerd betekent het vervangen van regionale bindingseisen door provinciale 

bindingseisen ook dat meer woningzoekenden uit Eemland in aanmerking zullen 

komen voor sociale huurwoningen die via Woningnet in Utrecht West, Midden of 

Zuidoost worden toegewezen. Eind 2005 stonden al meer dan 1100 woningzoe-

kenden uit Eemland ingeschreven bij Woningnet. Deze woningzoekenden hebben 

nu nog een achterstand ten opzichte van doorstromers die een sociale huurwoning 

achterlaten in Utrecht West, Midden of Zuidoost, omdat voor deze doorstromers de 

woonduur als wachttijd geldt en voor overige woningzoekenden (waaronder Eem-

landers) de (vaak lagere) inschrijfduur. Per 1 juli 2006 wordt woonduur echter afge-

schaft en zal voor alle woningzoekenden de inschrijfduur gaan gelden. Dit betekent 

dat de kansen voor woningzoekenden uit Eemland om via het systeem van Wo-

ningnet elders in de provincie een woning te bemachtigen zullen verbeteren. 

Per saldo 

Het vervangen van regionale bindingseisen door provinciale bindingseisen maakt 

het dus zowel makkelijker voor woningzoekenden uit de rest van de provincie om 

in Eemland een sociale huurwoning te vinden als andersom, zij het niet in gelijke 

mate. Voor woningzoekenden uit Eemland zal één inschrijving bij Woningnet vol-

doende zijn om hun zoekgebied uit te breiden met 19 gemeenten. Woningzoeken-

den uit het Woningnetgebied – een groot zoekgebied – zullen zich per gemeente in 

Eemland apart in moeten schrijven. Wanneer zij deze moeite wél nemen, zullen zij 

in bijna alle gemeenten, met uitzondering van Soest, eerst jaren moeten wachten 

voordat zij kans maken op een woning. 
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1 
Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De Provincie streeft al geruime tijd naar één provinciale woningmarkt waarbinnen 

vrijheid van vestiging geldt en zoveel mogelijk dezelfde regels worden gehanteerd 

bij de verdeling van sociale huurwoningen. Op deze manier wil de Provincie Utrecht 

het voor woningzoekenden zo makkelijk mogelijk maken om binnen Utrecht van de 

ene gemeente of regio naar de andere te verhuizen. Dit is als volgt verwoord in het 

coalitieakkoord: “De staten zijn van mening dat voor de inwoners van de provincie 

Utrecht maximale flexibiliteit op de woningmarkt gerealiseerd dient te worden. Op 

die wijze zullen voor alle inwoners van de provincie Utrecht, c.q. economisch ge-

bondenen aan de provincie Utrecht, dezelfde regels gelden.”  

Utrecht kent momenteel drie woningmarktgebieden: 

1. Utrecht West, Midden en Zuidoost vormen sinds april 2003 één woning-

marktgebied. Alleen woningzoekenden die een economische of maat-

schappelijke binding hebben met dit gebied worden toegelaten tot de so-

ciale huursector. Alle sociale huurwoningen worden toegewezen via één 

systeem: Woningnet. 

2. Binnen Utrecht Zuidoost hebben de gemeenten Renswoude, Rhenen en 

Veenendaal een uitzonderingspositie. Woningzoekenden die zich hier wil-

len vestigen hebben een binding nodig met Utrecht Zuidoost. Sociale 

huurwoningen worden via afzonderlijke systemen toegewezen. In Rens-

woude wijst de gemeente haar eigen woningen toe. Rhenen en Veenen-

daal hebben elk een eigen aanbodsysteem. Momenteel werken zij samen 

met de Gelderse gemeenten Ede en Wageningen aan een gezamenlijk sys-

teem op basis van een regionale huisvestingsverordening (WERV). 

3. In het Gewest Eemland gelden regionale bindingseisen. In elk van de zeven 

gemeenten geldt een apart verdelingsysteem voor sociale huurwoningen. 

De ambitie van de Provincie is om van heel Utrecht één woningmarktgebied te 

maken. Daarom wil de Provincie dat alle gemeenten de regionale bindingseisen 
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vervangen door provinciale bindingseisen, zodat elke woningzoekende uit Utrecht 

straks in de hele provincie kan zoeken.  

De meeste gemeenten uit Utrecht West en Midden hebben de provinciale bin-

dingseisen inmiddels vrijwillig overgenomen in hun huisvestingsverordening. De 

gemeenten in Eemland hebben echter te kennen gegeven bezwaren te hebben 

tegen het opheffen van hun regionale bindingseisen, omdat zij daarvan negatieve 

effecten verwachten voor de kansen van lokale woningzoekenden.  

Om die reden heeft de Provincie Utrecht besloten een onderzoek te laten doen naar 

de effecten van het samenvoegen van woningmarktgebieden in Utrecht. Daarbij 

gaat het niet alleen om de te verwachten effecten van het opheffen van de regio-

nale bindingseisen in de regio Eemland, maar ook om een evaluatie van de samen-

voeging van Utrecht West, Midden en Zuidoost, die in april 2003 plaatsvond.  

1.2 Vraagstelling 

Om tot een gefundeerde beslissing te kunnen komen inzake Eemland heeft de 

Provincie Utrecht behoefte aan antwoorden op de volgende twee hoofdvragen: 

1. Welke effecten heeft de vorming van een gezamenlijk woningmarktgebied 

met één verdelingsysteem voor West, Midden- en Zuidoost-Utrecht (excl. 

Renswoude, Rhenen en Veenendaal) gehad voor woningzoekenden in deze 

gebieden? 

2. Welke effecten zal het vervangen van de regionale bindingseisen in Eem-

land door provinciale bindingseisen teweeg brengen voor woningzoeken-

den in Eemland? 

Beide vragen zijn nauw met elkaar verboden. Het antwoord op de eerste vraag 

vormt namelijk voor een belangrijk deel de input voor het antwoord op de tweede 

vraag.  

1.3 Theoretische achtergrond 

In grote delen van Nederland is slechts in beperkte mate sprake van vrije vestiging. 

Over het algemeen is het makkelijker om een woning te krijgen voor woningzoe-

kenden die binnen hun woongemeente of –regio verhuizen, dan voor woningzoe-

kenden die uit een ander deel van het land komen.  

In de eerste plaats worden in veel woningmarktgebieden, vooral in West-

Nederland, bindingseisen gesteld. Aan woningzoekenden die een woningmarktge-

bied willen betreden kan de voorwaarde worden gesteld, dat zij economisch of 

maatschappelijk gebonden zijn aan de betreffende regio of gemeente: men moet 

er werken, studeren, wonen of een aantal jaren gewoond hebben. Deze voorwaar-

de kan niet gesteld worden aan enkele bijzondere doelgroepen zoals senioren, 

uitkeringsgerechtigden en statushouders. 

Een tweede belemmering voor woningzoekenden uit andere gebieden is het naast 

elkaar bestaan van verschillende verdelingsystemen. Dit betekent immers dat wo-

ningzoekenden zich apart moeten inschrijven bij diverse aanbieders om in aanmer-

king te komen voor woningen die via verschillende systemen verdeeld worden. De 
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wachttijd of punten die woningzoekenden in het ene systeem hebben opgebouwd, 

kunnen niet gebruikt worden in het andere systeem. Bovendien moeten woning-

zoekenden meerdere keren inschrijfgeld betalen. Daar komt nog bij dat sommige 

woningzoekenden niet eens weten dat zij zich bij meerdere verdelingsystemen 

mogen inschrijven2. 

Welke effecten zijn nu te verwachten wanneer de bovenstaande belemmeringen 

worden opgeheven? 

In verdelingssystemen waarbij woningen worden toegewezen op basis van wacht-

tijd (of een equivalent daarvan) heeft het opheffen van bindingseisen op korte 

termijn doorgaans weinig gevolgen, omdat de extra woningzoekenden die voor-

heen niet werden toegelaten eerst wachttijd moeten opbouwen. Bovendien zijn er 

meestal maar weinig woningzoekenden die de moeite nemen om zich in te schrij-

ven als woningzoekende in een regio waar zij geen persoonlijke band mee hebben. 

Het samenvoegen van verdelingsystemen kan op korte termijn juist wel grote ge-

volgen hebben. Woningzoekenden kunnen de wachttijd die zij in het ene systeem 

hebben opgebouwd immers direct gebruiken om een woning te verkrijgen die 

voorheen via een ander systeem werd aangeboden. Daarnaast kan de publiciteit 

die gepaard gaat met de uitbreiding van verdelingsystemen voor een tijdelijk ver-

hoogde belangstelling voor een woning in een andere gemeente of regio zorgen. 

Zo zagen we bij de introductie van WoningNet in de regio Amsterdam een ‘boeg-

golf’ van intergemeentelijke reacties ontstaan die na enkele maanden weer weg-

ebde3.  

De gevolgen van het samenvoegen van verdelingsystemen zijn het grootst wan-

neer een systeem met woningzoekenden die gemiddeld lange wachttijden hebben 

opgebouwd, samengevoegd wordt met een systeem waarin woningzoekenden 

relatief kort wachten. Als de woningzoekenden uit het eerste systeem namelijk 

belangstelling hebben voor woningen in het tweede systeem, kunnen deze wo-

ningzoekenden dankzij hun relatief lange wachttijd de woningzoekenden uit het 

tweede systeem verdringen. 

Bij de samenvoeging van Utrecht West, Midden en Zuidoost in april 2003 zijn voor 

woningzoekenden die tussen deze gebieden willen verhuizen zowel de bindingsei-

sen als de aparte verdelingsystemen weggenomen. Het opheffen van deze belem-

meringen heeft de volgende positieve gevolgen voor hun positie op de woning-

markt: 

• Het opheffen van de regionale bindingseisen tussen de deelgebieden heeft 

ervoor gezorgd dat woningzoekenden binnen het nieuwe woningmarktgebied 

ook in deelgebieden waar zij geen binding mee hebben in aanmerking komen 

voor een woning, waardoor in elk deelgebied meer woningzoekenden toegela-

ten worden dan voorheen; 

voetnoot 

2 Beperkingen van de keuzevrijheid in de woonruimteverdeling; Noord-Hollandse woningzoe-

kenden aan het woord, RIGO Research en Advies, juli 2005. 
3 Woonruimtebemiddeling in het ROA-gebied, RIGO Research en Advies, september 2003 
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• Het samenvoegen van de aparte woonruimteverdelingsystemen heeft ervoor 

gezorgd dat voor woningzoekenden één inschrijving volstaat om binnen het 

hele woningmarktgebied te kunnen zoeken en de ‘wachttijd’ die zij hebben 

opgebouwd in de ene regio kunnen inzetten voor een woning in de andere re-

gio. 

Bij het vervangen van de provinciale bindingseisen door regionale bindingseisen zal 

geen sprake zijn van het samenvoegen van verdelingsystemen. Dit betekent dat in 

Eemland weliswaar meer woningzoekenden in aanmerking zullen komen voor een 

sociale huurwoning dan nu het geval is, maar dat deze woningzoekenden zich wel 

eerst apart zullen moeten inschrijven in Eemland en geen gebruik kunnen maken 

van de wachttijd die zij in andere systemen hebben opgebouwd.  

1.4 Methode en leeswijzer 

Om antwoord te geven op de hoofdvragen volgen we de volgende stappen: 

• Hoofdstuk 2 gaat in op de verhuisstromen tussen gemeenten en regio’s in de 

provincie Utrecht (huur en koop). Voor de feitelijke verhuisstromen maken we 

gebruik van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De gewenste 

verhuisstromen halen we uit de resultaten van het Woningbehoefte Onder-

zoek 2002 van het Ministerie van VROM. Het doel van dit hoofdstuk is om te 

achterhalen in hoeverre er sprake is van structurele verhuisrelaties tussen ver-

schillende gebieden. Ook kunnen we zien hoe de populariteit van Eemland zich 

verhoudt tot de andere regio’s. 

• In hoofdstuk 3 richten we ons op de woonruimteverdeling in Utrecht West, 

Midden en Zuidoost en geven een overzicht van de belangrijkste algemene 

ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Hierbij maken we gebruiken van gege-

vens van Woningnet, in de vorm van kwartaalrapportages over de periode 

2003 t/m 2005 en jaartabellen over de periode 1997 t/m 2004. Onder meer de 

ontwikkeling van het aanbod, aantallen woningzoekenden, wachttijden en 

slaagkansen komen in hoofdstuk 3 aan de orde. 

• Ook hoofdstuk 4 heeft betrekking op cijfers van Woningnet. Hier gaan we in op 

de effecten van de samenvoeging van de deelgebieden voor verschillende wo-

ningzoekenden. Daarvoor heeft RIGO zelf analyses uitgevoerd op de brontabel-

len van Woningnet. Dit om vragen te beantwoorden als: In hoeverre hebben 

woningzoekenden belangstelling getoond voor woningen in andere deelge-

bieden? Zijn er ook meer woningen verhuurd aan deze woningzoekenden? 

Geldt dit voor alle woningen of alleen voor bepaalde typen? Wat zijn de gevol-

gen voor woningzoekenden die binnen hun deelgebied zoeken? 

• In hoofdstuk 5 verschuift de aandacht naar de effecten van het vervangen van 

regionale bindingseisen door provinciale bindingseisen voor de regio Eemland. 

Om een beeld te krijgen van de huidige woonruimteverdeling in Eemland is in-

formatie over de regelgeving verzameld via Internet. Daarnaast zijn rapporta-

ges opgevraagd over de toewijzingen in 2004 en 2005. Deze geven een beeld 

van de huidige druk op de woningmarkt in Eemland en de instroom uit andere 
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gebieden. Op basis van de huidige regelgeving in de verschillende systemen en 

de effecten die geconstateerd zijn in hoofdstuk 4 beredeneren we ten slotte 

welke effecten het verdwijnen van regionale bindingseisen zal hebben voor 

woningzoekenden uit Eemland. Daarbij besteden we ook aandacht aan de uit-

stroom vanuit Eemland naar de rest van de provincie Utrecht. 
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2 
Verhuisstromen 

2.1 Inleiding 

De meeste verhuiswagens rijden niet ver, blijkt keer op keer uit verschillende on-

derzoeken naar verhuisgedrag. Veel mensen verhuizen het liefst binnen de voor 

hen vertrouwde woonomgeving. Persoonlijke omstandigheden, zoals werk, studie 

of relaties, of specifieke woonwensen kunnen er echter voor zorgen dat mensen 

wel van woonplaats verwisselen. In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de 

feitelijke en gewenste verhuisstromen in de provincie Utrecht. De cijfers betreffen 

zowel huur- als koopwoningen. 

2.2 Feitelijke verhuizingen 

Met behulp van de migratiestatistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek 

(CBS) is het mogelijk om per jaar alle verhuizingen binnen en tussen gemeenten en 

regio’s in Utrecht in kaart te brengen (huur en koop). In tegenstelling tot de cijfers 

uit alle andere bronnen die in dit rapport gebruikt worden, gaat het hierbij om 

personen en niet om huishoudens.  

Jaarlijks verhuizen ruim 90.000 inwoners binnen de provincie Utrecht. Bijna drie-

kwart (73%) van deze personen verhuist binnen de gemeente waarin zij al wonen. 

Ongeveer 25.000 Utrechters kiezen voor een andere gemeente, waarvan ca. 17.500 

binnen het deelgebied van hun oude woonplaats blijven en 7.500 naar een ander 

deelgebied verhuizen. Naast deze verhuisbewegingen binnen de provincie vestigen 

zich jaarlijks nog eens ruim 30.000 personen uit andere provincies in Utrecht: veel 

meer dus dan het aantal dat binnen de provincie van gemeente wisselt. De immi-

gratie uit het buitenland is de afgelopen jaren gedaald tot onder de 6.000 personen 

per jaar. 

In figuur 2-1 is te zien hoe de verhuizingen binnen de provincie verdeeld zijn over 

de deelgebieden. Verreweg de meeste verhuizingen vinden in Utrecht Midden 

plaats. Alleen al binnen de gemeente Utrecht vinden bijna evenveel verhuizingen 

plaats als in de overige deelgebieden bij elkaar. Daarom is de gemeente Utrecht 

afzonderlijk afgebeeld. Meer dan 80% van de verhuisde personen die zich in de 
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gemeente Utrecht vestigen is binnen de gemeente verhuisd. Dit hoge aandeel kan 

deels worden verklaard door het grote aantal woningen binnen deze gemeente. In 

de overige gemeenten in Utrecht Midden is meer dan eenderde van de verhuisde 

personen afkomstig uit een andere gemeente in het deelgebied. Meer dan de helft 

van deze migranten komt uit de gemeente Utrecht. In de overige deelgebieden is 

ongeveer driekwart van de gevestigde personen binnen de gemeente verhuisd. 

figuur 2-1 Verhuisde personen per deelgebied naar herkomst, 2001-2003 en 2003-2004 
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In april 2003 zijn de deelgebieden Utrecht West, Midden en Zuidoost samenge-

voegd. Om te zien of het wegvallen van de bindingseisen heeft geleid tot toename 

van de interregionale verhuisstromen vergelijken we de jaren 2001 en 2002 met de 

jaren 2003 en 2004. Over de hele provincie gemeten is het aandeel van de verhuis-

de personen dat tussen deelgebieden verhuisde in deze periode slechts minimaal 

gestegen, met nog geen 1%, goed voor ca. 850 verhuizingen. Opmerkelijk genoeg is 

het aantal verhuisde personen uit andere deelgebieden het meeste gestegen in 

Eemland, maar omdat ook het aantal verhuizingen binnen dit woningmarktgebied 

steeg, bleven de verhoudingen gelijk. Dit was niet het geval in Utrecht West en –

Zuidoost. In deze kleine deelgebieden (qua inwonertal), is het aandeel gevestigde 

personen uit andere deelgebieden gestegen van bijna 13% naar meer dan 15%. 

tabel 2-1 Verhuisde personen tussen gemeenten, naar deelgebied, 2001-2002 en 2003-2004 

Herkomst > Eemland Utrecht Midden Utrecht West Utrecht Zuidoost 
Bestemming 2001-‘02 2003-‘04 2001-‘02 2003-‘04 2001-‘02 2003-‘04 2001-‘02 2003-‘04 
Eemland 4730 5192 2486 2952 217 204 472 538 
Utrecht Midden 2663 2627 26558 25441 2103 2184 1952 1995 
Utrecht West 127 118 1683 2177 1633 1546 81 89 
Utrecht Zuidoost 503 542 1656 2213 109 97 2245 2254 
Totaal 8023 8479 32383 32783 4062 4031 4750 4876 
Bron: CBS Statline (december 2005), bewerking RIGO 
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Het totale aantal intergemeentelijke verhuizingen in de provincie Utrecht is toege-

nomen met 2% (zie tabel 2-1 ). Met name de verhuisstromen vanuit Eemland en 

Utrecht Midden zijn gegroeid. De toename van het aantal verhuisde Eemlanders 

betreft voornamelijk verhuizingen tussen gemeenten binnen het deelgebied, ter-

wijl binnen Utrecht Midden het aantal personen dat tussen gemeenten binnen het 

deelgebied is verhuisd, juist is gedaald. Daarentegen zijn veel meer personen van-

uit Utrecht Midden naar andere deelgebieden binnen de provincie verhuisd.  

Opvallend is dat niet alleen het aantal verhuizingen vanuit Utrecht Midden naar 

Utrecht West en Utrecht Zuidoost sterk is gestegen, maar ook het aantal verhui-

zingen naar Eemland, terwijl in de laatste regio nog altijd regionale bindingseisen 

voor huurwoningen gelden. De stijging van de verhuisstroom naar Eemland was 

wel minder groot dan die naar Utrecht West en Zuidoost. Verhuisde personen uit 

Utrecht Midden waren in 2003-2004 goed voor 33% van de intergemeentelijke 

verhuizingen naar Eemland, 43% naar Utrecht Zuidoost en 55% naar Utrecht West. 

Verhuizingen tussen regio’s vinden vooral plaats tussen Utrecht Midden en de overige 

regio’s, waarbij de uitstroom uit Utrecht Midden sterk is toegenomen. 

2.3 Verhuisrelaties 

figuur 2-2 Verhuisrelaties tussen gemeenten in Utrecht, 2001-2004 (huur en koop) 
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In figuur 2-2 zijn de verhuisrelaties tussen de Utrechtse gemeenten afgebeeld. 

Hiervoor zijn de aantallen verhuisde personen tussen gemeenten gestandaardi-

seerd, zodat het totale aantal verhuizingen van en naar de betreffende gemeenten 

geen rol speelt. Hoe donkerder de kleur van de vakjes, hoe sterker de verhuisrelatie.  

Het is duidelijk te zien dat de verhuisrelaties tussen de gemeenten binnen de vier 

deelgebieden het sterkst zijn. Sterke intergemeentelijke verhuisrelaties tussen 

deelgebieden zien we vooral tussen gemeenten die aan weerszijden van een deel-

gebiedgrens liggen, zoals Lopik en IJsselstein, Doorn en Driebergen-Rijsenburg en 

Maarn en Woudenberg.  

Verhuizingen tussen gemeenten vinden voornamelijk over korte afstand plaats. 

Over het algemeen kunnen we zeggen dat verhuisrelaties sterker zijn naarmate de 

afstand tussen de gemeenten kleiner is. Gemeenten die grenzen aan een ander 

deelgebied hebben dus meer kans op instroom vanuit andere deelgebieden. In deze 

gemeenten is een relatief groot deel van de gevestigde personen afkomstig uit 

andere deelgebieden. De gemeente Doorn spant de kroon: in 2003-2004 was 47% 

van de ruim 1400 verhuisde personen in deze gemeente afkomstig uit een ander 

deelgebied, een stijging van 12 procentpunten ten opzichte van 2001-2002. Andere 

gemeenten waar het aandeel vestigers uit andere deelgebieden relatief sterk is 

toegenomen, met vijf procentpunten, zijn Breukelen, Montfoort, Oudewater, Leer-

sum en Wijk bij Duurstede. 

2.4 Gewenste verhuizingen 

Het Woningbehoefte Onderzoek (WBO) van het ministerie van VROM is een uitge-

breide enquête over alles wat met wonen te maken heeft. Het WBO levert onder 

meer een statistisch betrouwbaar beeld op van regionale verhuisbewegingen. 

Naast het feitelijke verhuisgedrag bevat het WBO ook informatie over de oriëntatie 

van woningzoekenden (‘verhuisgeneigden’ in WBO-jargon). Op basis van deze cij-

fers kan in beeld gebracht worden in hoeverre verhuisgeneigden naar een andere 

gemeente of een andere regio zouden willen verhuizen (huur en koop).  

Het WBO 2002 heeft voor de samenvoeging van de deelgebieden plaatsgevonden. 

In de provincie Utrecht zijn hiervoor in de periode 2000-2002 ca. 5100 responden-

ten geënquêteerd. De resultaten van de Utrechtse respondenten zijn gebruikt om 

de feitelijke en gewenste verhuizingen van en naar Utrechtse deelgebieden in kaart 

te brengen (zie tabel 2-2).  

De tabel bevestigt dat veruit de meeste huishoudens binnen hun deelgebied ver-

huizen. Dit blijkt bovendien aan te sluiten bij hun verhuiswensen. Verhuisgeneigde 

huishoudens uit Utrecht Midden tonen veel minder belangstelling om hun deelge-

bied te verlaten, dan de feitelijke verhuizingen suggereren. Omgekeerd is uit de 

andere deelgebieden wel enige vraag naar woningen in Utrecht Midden waar-

neembaar.  

In alledrie de deelgebieden wil meer dan de helft van de verhuisgeneigden binnen 

de eigen gemeente verhuizen. In totaal wil 17% de provincie verlaten. 
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tabel 2-2 Feitelijke en gewenste verhuizingen van en naar Utrechtse regio’s , gepercenteerd 

herkomst feitelijke bestemming gewenste bestemming 

 Utrecht 
West 

Utrecht 
Midden 

Utrecht 
Zuidoost Eemland Utrecht 

West 
Utrecht 
Midden 

Utrecht 
Zuidoost Eemland 

Utrecht West 90% 9% 0% 0% 90% 9% 1% 1% 
Utrecht Midden 2% 94% 2% 2% 1% 99% 1% 1% 
Utrecht Zuidoost 0% 6% 88% 6% 0% 11% 88% 1% 
Eemland 0% 3% 1% 96% 0% 4% 1% 95% 

 Bron: WBO 2002 

Verhuisgeneigden uit Utrecht Midden lijken minder naar andere regio’s te willen 

verhuizen dan zij feitelijk doen. 

Ongeveer één procent van de verhuisgeneigde huishoudens uit de andere deelge-

bieden zegt naar Eemland te willen verhuizen. Zowel de belangstelling voor als de 

feitelijke verhuizingen naar Eemland vanuit Utrecht Midden en West zijn gelijk aan 

de cijfers voor Utrecht Zuidoost. Vanuit Utrecht Zuidoost werd even vaak naar 

Eemland verhuisd als naar Utrecht Midden, terwijl de belangstelling meer naar 

Utrecht Midden uitgaat.  

Enige voorzichtigheid is op zijn plaats bij het hanteren van de bovenstaande cijfers. 

Ten eerste gaat het om een enquête met een beperkt aantal respondenten. Ten 

tweede zou het kunnen zijn dat woningzoekenden bij het opgeven van hun wensen 

al rekening houden met belemmeringen, zoals bindingseisen. Het zou kunnen dat 

meer woningzoekenden belangstelling hebben om te vertrekken naar een andere 

regio, wanneer de mogelijkheden hiertoe verruimd worden. Als dat zo is, dan geldt 

dat voor alle regio’s, omdat het WBO 2002 plaatsvond voor de samenvoeging van 

de deelgebieden in april 2003. 

2.5 Conclusies 

Dit hoofdstuk heeft een eerste beeld opgeleverd van de feitelijke en gewenste ver-

huisstromen binnen Utrecht. Eens te meer is geconstateerd dat de meeste verhui-

zingen binnen gemeenten plaatsvinden en dat verhuizingen tussen gemeenten 

eerder over korte dan over lange afstand gaan. 

Voor het provinciale voornemen om de regionale bindingseisen te vervangen door 

provinciale bindingseisen is het van belang om op te merken dat de huidige in-

stroom uit andere provincies groter is dan alle verhuizingen tussen gemeenten in 

Utrecht bij elkaar, ook na de samenvoeging van Utrecht West, Midden en Zuidoost. 

Verhuizingen tussen regio’s vinden vooral plaats tussen Utrecht Midden en de 

overige regio’s, waarbij de uitstroom uit Utrecht Midden naar alle regio’s de afge-

lopen jaren groter is geworden. Dit ondanks het feit dat verhuisgeneigden uit 

Utrecht Midden weinig belangstelling tonen voor andere regio’s. 

De omvang van de vraag naar woningen in Eemland uit andere regio’s lijkt verge-

lijkbaar met die naar woningen in Utrecht Zuidoost, voorafgaand aan de samen-

voeging. 
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3 
Drie deelgebieden, één woningmarkt 

3.1 Inleiding 

Per 1 april 2003 zijn drie deelgebieden samengevoegd tot één woningmarktgebied: 

Utrecht West, Utrecht Midden en Utrecht Zuidoost. Voor die datum had elk van 

deze deelgebieden een apart regionaal woonruimteverdelingsysteem. Aangezien 

alledrie de systemen gebaseerd waren op de Huisvestingsverordening van het BRU 

waren er bijna geen verschillen in regelgeving tussen de drie systemen.  

De verdelingsystemen in Utrecht Midden en Zuidoost van voor april 2003 werden 

beheerd door Woningnet, evenals het nieuwe systeem dat na de samenvoeging 

van de deelgebieden ontstond. In dit hoofdstuk wordt gebruik gemaakt van de 

gegevens van Woningnet om enkele algemene ontwikkelingen te schetsen. De 

gegevens die gepresenteerd worden over de jaren voor 2003 hebben dus alleen 

betrekking op de woonruimteverdeling in Utrecht Midden en Zuidoost en niet op 

die in Utrecht West. Op basis van de jaarrapportage 2001 over Utrecht West wor-

den wel enkele cijfers genoemd ter aanvulling op de gegevens van Woningnet. De 

cijfers over Utrecht Zuidoost zijn exclusief de gemeenten Renswoude, Rhenen en 

Veenendaal. 

3.2 Aanbod 

De hoeveelheid sociale huurwoningen die jaarlijks worden aangeboden, is geen 

constant gegeven. Het aanbod is aan schommelingen onderhevig, als gevolg van 

ontwikkelingen op de woningmarkt. De langetermijnontwikkeling van het woning-

aanbod in de drie Utrechtse deelgebieden (zie figuur 3-1) laat zien dat het aanbod 

eind jaren negentig een hoogtepunt bereikte. In 2003 zijn in vergelijking met de 

voorgaande jaren relatief weinig sociale huurwoningen vrijgekomen. Dit geldt ook 

voor Utrecht West, waar in 2001 nog 938 woningen werden geadverteerd, tegen 

670 in 2003. Sinds 2003 zit het aanbod in alledrie de deelgebieden weer in de lift. 

In het jaar waarin de samenvoeging van de deelgebieden plaatsvond, was het aan-

bod aan sociale huurwoningen in alledrie de deelgebieden relatief klein. 
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figuur 3-1 Ontwikkeling aanbod woningen per deelgebied, 1997-2005 (aantallen voor Utrecht Midden 

staan op de linker as, aantallen voor Utrecht West en Zuidoost op de rechter as)4 
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Bron: Woningnet (tabellen 1997-2004, kwartaalrapportages 2005), bewerking RIGO 

 

Het aanbod aan sociale huurwoningen in Utrecht Midden is vele malen groter dan 

in Utrecht West en Zuidoost. Bovendien is de samenstelling van het aanbod ver-

schillend. In Utrecht Midden bestaat ongeveer tweederde van het aanbod uit flat-

woningen, terwijl nog geen twintig procent een eengezinswoning betreft. In 

Utrecht West en Zuidoost is het aandeel eengezinswoningen twee keer zo groot, 

terwijl het percentage flatwoningen veel lager ligt dan in Utrecht Midden. 

figuur 3-2 Samenstelling van het aanbod aan sociale  huurwoningen in 2005, naar 

woningtype en deelgebied 
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 Bron: Woningnet (kwartaalrapportages 2005) 

voetnoot 

4  De indeling van de gemeenten in deelgebieden is de afgelopen jaren enkele keren gewij-

zigd. Per 1 januari 2004 is het BRU-gebied verkleind van 23 tot 10 gemeenten. Van de ge-

meenten in deelgebied Zuidoost zijn alleen Driebergen-Rijsenburg en Zeist onderdeel blij-

ven uitmaken van het BRU-gebied en behoorden daarom sindsdien tot Utrecht Midden. Op 

1 januari 2006 is Driebergen-Rijsenburg uit het BRU getreden om met enkele gemeenten 

uit Utrecht Zuidoost te fuseren tot de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug. In dit rap-

port wordt uitgegaan van de indeling uit 2005, waarbij Zeist en Driebergen-Rijsenburg tot 

Utrecht Midden behoren. Dit geldt ook voor de cijfers over 2003 en eerder. 
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Utrecht Midden heeft veel meer sociale huurwoningen dan Utrecht West en Zuidoost, 

maar relatief weinig daarvan zijn eengezinswoningen. 

3.3 Ingeschreven en actieve woningzoekenden 

Eind 2005 stonden 123.485 woningzoekenden ingeschreven bij Woningnet 

Utrecht. Ruim een kwart van hen staat als doorstromer geregistreerd. Van de wo-

ningzoekenden die al in het woningmarktgebied wonen is meer dan driekwart 

afkomstig uit deelgebied Utrecht Midden (zie figuur 3-3). De woningzoekenden uit 

Utrecht Zuidoost vormen slechts drie procent van het totaal. De overige 12,5% 

woont in Utrecht West. Deze verhoudingen zijn sinds de samenvoeging van de 

deelgebieden ongewijzigd gebleven. Het totale aantal is sinds medio 2003 wel met 

ruim 5.700 woningzoekenden gestegen. 

figuur 3-3 Ingeschreven woningzoekenden uit het woningmarktgebied naar herkomst per 

deelgebied, 30 juni 2003 (links) en 31 december 2005 (rechts)  
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 Bron: Woningnet (kwartaalrapportages 2003-2 en 2005-4), bewerking RIGO 

Veruit de meeste woningzoekenden zijn afkomstig uit Utrecht Midden. 

Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moeten woningzoeken-

den zelf reageren op woningen die worden aangeboden op Internet en in de wo-

ningkrant. Niet alle ingeschreven woningzoekenden zijn actief op zoek naar een 

woning. Minder dan een kwart van de ingeschreven woningzoekenden reageert 

minstens één keer per jaar op een woning en wordt daarmee tot de ‘actief woning-

zoekenden’ gerekend.  

Met name voor woningzoekenden die geen doorstromer zijn, voor wie de inschrijf-

duur bepalend is voor hun kans op een woning, ligt het voor de hand om eerst 

enige tijd ingeschreven te staan om inschrijfduur op te bouwen, voordat zij op 

woningen gaan reageren. Doorstromers, waarvoor de woonduur de rangorde be-

paalt, bouwen wachttijd op vanaf het moment dat zij in hun huidige woning wo-

nen. Voor hen heeft het pas zin om zich in te schrijven wanneer zij echt op zoek 

willen naar een andere woning.  
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Dit zien we terug in figuur 3-4, waaruit blijkt dat in alle drie de deelgebieden een 

groter deel van de doorstromers actief is dan overige woningzoekenden. Het hoog-

ste aandeel actief woningzoekenden vinden we bij de doorstromers uit Utrecht 

Zuidoost, terwijl de overige woningzoekenden uit Utrecht West het minst actief 

zijn. Het percentage woningzoekenden dat actief is, vertoont in Utrecht Midden al 

geruime tijd een dalende trend. Na 2002 is ook in Utrecht Zuidoost het aandeel 

actief woningzoekenden gezakt. Van de doorstromers die ingeschreven stonden in 

Utrecht West was in 2001 nog 28% actief en van de overige woningzoekenden 

22%. Inmiddels liggen deze percentages veel lager. 

figuur 3-4 Ontwikkeling percentage actieve doorstromers en overige woningzoekenden 

per deelgebied (herkomst) , 1997-2004  
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Bron: Woningnet (tabellen 1997-2004) 

Steeds minder woningzoekenden die ingeschreven staan, zijn actief op zoek door te 

reageren op aangeboden sociale huurwoningen. 

Door de afname van het aandeel actief woningzoekenden is in 2004, ondanks de 

toename van het aantal ingeschreven woningzoekenden, een einde gekomen aan 

de jarenlange stijging van het aantal woningzoekenden dat op de sociale huurwo-

ningmarkt actief is. Tussen 1997 en 2002 is het aantal actief woningzoekenden uit 

Utrecht Midden en Zuidoost gestegen van bijna 28.000 naar ruim 32.500 (zie figuur 

3-5). In 2003 is het aantal actief woningzoekenden nog verder gestegen, tot ca. 

33.750, als gevolg van de toevoeging van de woningzoekenden uit het systeem in 

Utrecht-West5. 

voetnoot 

5 Voor de jaren 1997 t/m 2002 toont de figuur alleen de woningzoekenden uit Utrecht West 

die actief waren in Utrecht Midden of Zuidoost. In 2001 waren in het systeem van Utrecht 

West ruim 4.000 woningzoekenden actief. 
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figuur 3-5 Ontwikkeling aantal actief woningzoekenden gedurende het jaar per 

deelgebied (herkomst), 1997-2004 (aantallen voor Utrecht Midden staan op de 

linker as, aantallen voor Utrecht West en Zuidoost op de rechter as)  
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 Bron: Woningnet (tabellen 1997-2004) 

 

Het aantal actief woningzoekenden afkomstig uit Utrecht Midden en Zuidoost 

daalde echter in 2003. Deze daling werd deels veroorzaakt door het verwijderen 

van ‘dubbelingen’: woningzoekenden die in meerdere systemen ingeschreven 

stonden. In 2004 was echter sprake van een afname van het aantal actief woning-

zoekenden uit alledrie de deelgebieden. De kwartaalcijfers over 2005 wijzen uit dat 

het totale aantal actief woningzoekenden vorig jaar weer is gestegen naar het 

niveau van 2003. 

3.4 Reacties 

Het totale aantal reacties van actief woningzoekenden op aangeboden sociale 

huurwoningen vertoonde de afgelopen jaren een constante stijgende lijn, ondanks 

de daling van het aanbod aan het begin van dit decennium. Zowel in Utrecht Mid-

den als in Utrecht Zuidoost verdubbelde het aantal reacties tussen 1997 en 2002 

(zie figuur 3-6). In Utrecht West lag het aantal reacties in 2001 op ca. 24.600. 

In 2003, het jaar van de samenvoeging van de drie deelgebieden, maakte het aan-

tal reacties een grote sprong omhoog. Bij de samenvoeging werd tevens het aantal 

reacties dat woningzoekenden per editie van de woningkrant mogen uitbrengen 

op aangeboden woningen, verhoogd van twee naar vier reacties, waardoor actief 

woningzoekenden veel vaker konden reageren dan voorheen. Met ruim een half 

miljoen reacties werd in 2004 een voorlopig hoogtepunt bereikt. In 2005 is in alle-

drie de deelgebieden voor het eerst een daling van het aantal reacties waarneem-

baar. 

Actief woningzoekenden mogen sinds de samenvoeging van de deelgebieden op meer 

sociale huurwoningen reageren en hebben daar massaal gebruik van gemaakt. 
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figuur 3-6 Ontwikkeling reacties op sociale huurwoningen per deelgebied (bestemming), 

1997-2005 (aantallen voor Utrecht Midden staan op de linker as, aantallen voor 

Utrecht West en Zuidoost op de rechter as)  
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Bron: Woningnet (tabellen 1997-2004, kwartaalrapportages 2005), bewerking RIGO 

 

Naast het totale aantal reacties is ook het gemiddelde aantal reacties per aange-

boden sociale huurwoning sinds eind jaren negentig toegenomen. De grootste 

groei vond plaats tussen 2000 en 2003. In deze jaren liep het aanbod terug, terwijl 

het aantal reacties bleef stijgen. In figuur 3-7 is te zien dat in 2003 met name het 

aantal reacties op eengezinswoningen toenam. Vooral in Utrecht Midden, waar 

eengezinswoningen relatief schaars zijn, wordt op eengezinswoningen veel vaker 

gereageerd dan op flats en overige woningtypen. In 2003 werd in Utrecht Midden 

gemiddeld meer dan 130 keer op eengezinswoningen gereageerd, terwijl per flat 

ca. 75 woningzoekenden reageerden. Ditzelfde aantal reageerde in Utrecht Zuid-

oost op eengezinswoningen. Ondanks een verdubbeling ten opzichte van 2002 lag 

het gemiddelde aantal reacties op eengezinswoningen in Utrecht Zuidoost dus nog 

altijd relatief laag in vergelijking met Utrecht Midden.  

Ook in Utrecht West heeft na de samenvoeging een grote stijging van het gemid-

delde aantal reacties per sociale huurwoning plaatsgevonden. Volgens de Jaarrap-

portage 2001 kwamen in dat jaar gemiddeld ruim 26 reacties op een geadverteer-

de woning. Voor meergezinswoningen lag dit gemiddelde in 2001 hoger (34) dan 

bij eengezinswoningen (27). Uit figuur 3-7 blijkt dat deze gemiddelden in 2003 

opgelopen zijn tot meer dan 65 reacties per woning. 

In de jaren 2004 en 2005, waarin de gemiddelde aantallen reacties afnamen, zijn 

de relatieve verschillen tussen woningtypen en deelgebieden ongeveer gelijk ge-

bleven. 

Direct na de samenvoeging in april 2003 is in alledrie de deelgebieden vooral bij een-

gezinswoningen het gemiddelde aantal reacties toegenomen. 
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figuur 3-7 Ontwikkeling gemiddeld aantal reacties per aangeboden woning, 1997-2005 
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Bron: Woningnet (tabellen 1997-2004, kwartaalrapportages 2005), bewerking RIGO 

 

In figuur 3-8 zijn de gemiddelde aantallen reacties van enkele gemeenten in 

Utrecht Midden en Zuidoost afgebeeld. Op sociale huurwoningen in Houten komen 

gemiddeld de meeste reacties, terwijl woningen in Amerongen het minst populair 

lijken te zijn. Het gemiddelde is het meest gestegen in Doorn, Driebergen-

Rijsenburg en Zeist: alledrie gemeenten die voor april 2003 tot Utrecht Zuidoost 

behoorden maar relatief dicht bij Utrecht Midden lagen. 

figuur 3-8 Ontwikkeling gemiddeld aantal reacties per aangeboden woning, 1997-2004 
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Bron: Woningnet (tabellen 1997-2004, kwartaalrapportages 2005), bewerking RIGO  

Het gemiddelde aantal reacties per sociale huurwoning is in Utrecht Zuidoost het 

meest gestegen in gemeenten die relatief dicht bij Utrecht Midden lagen. 
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3.5 Verhuringen 

figuur 3-9 Ontwikkeling aantal verhuurde sociale huurwoningen aan woningzoekenden per 

deelgebied (herkomst), 1997-2005 (aantallen voor Utrecht Midden staan op de 

linker as, aantallen voor Utrecht West en Zuidoost op de rechter as)  
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Bron: Woningnet (tabellen 1997-2004, kwartaalrapportages 2005), bewerking RIGO 

 

De ontwikkeling van het aantal verhuringen aan woningzoekenden uit de verschil-

lende deelgebieden, zoals afgebeeld in figuur 3-9, weerspiegelt de ontwikkeling 

van het woningaanbod in deze deelgebieden. Uitzondering op deze regel is het 

aantal verhuringen aan woningzoekenden afkomstig uit Utrecht Zuidoost, dat in 

2004 bleef dalen, terwijl het aantal sociale huurwoningen dat werd aangeboden in 

dit deelgebied steeg. Blijkbaar konden woningzoekenden uit Utrecht Zuidoost niet 

profiteren van het gestegen aanbod in hun eigen deelgebied. 

3.6 Wachttijden 

De wachttijden voor sociale huurwoningen zijn sinds eind jaren negentig gestegen.  

Deze ontwikkeling is duidelijk terug te zien als we de gemiddelde wachttijden van 

woningzoekenden bij acceptatie van een woning over een lange periode bekijken 

(zie figuur 3-10). Eind jaren negentig stegen de gemiddelde wachttijden in Utrecht 

Zuidoost sneller dan in Utrecht Midden. Vlak voor de samenvoeging ontliepen de 

wachttijden in de drie deelgebieden elkaar niet veel. In 2001 was de gemiddelde 

wachttijd van geslaagde woningzoekenden in Utrecht West zes jaar en vijf maan-

den. De gemiddelde woonduur van doorstromers was met bijna veertien jaar hoger 

dan in Midden en Zuidoost, terwijl de gemiddelde inschrijfduur van overige wo-

ningzoekenden (3 jaar en vier maanden) lager was dan in de andere deelgebieden6.  

voetnoot 

6 Woonschakel Jaarverslag woonruimteverdeling 2001, Quintis, juli 2002 
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figuur 3-10 Ontwikkeling gemiddelde wachttijden ( in jaren) bij verhuring  van doorstromers 

en overige woningzoekenden per deelgebied (bestemming), 1997-2005 
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Bron: Woningnet (tabellen 1997-2004, kwartaalrapportages 2005), bewerking RIGO 

 

Na de samenvoeging van de deelgebieden bereikten de gemiddelde wachttijden in 

de drie deelgebieden een hoogtepunt. In Utrecht Midden is de stijging in 2003 

deels toe te schrijven aan veranderde toewijzingsregels voor ouderenwoningen, die 

voorheen via inschrijfduur werden toegewezen, terwijl na 1 april 2003 de woon-

duur ging gelden voor doorstromers.  

In 2004 daalden de gemiddelde wachttijden van geslaagde doorstromers, in 2005 

gevolgd door de wachttijden van overige woningzoekenden.  

figuur 3-11 Ontwikkeling gemiddelde wachttijden bij verhuring  (in jaren) per gemeente 

(bestemming), 1997-2005 
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Bron: Woningnet (tabellen 1997-2004, kwartaalrapportages 2005), bewerking RIGO 
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De ontwikkeling van de gemiddelde wachttijden verloopt niet voor elk woningtype 

op dezelfde wijze. In figuur 3-12 is het verloop van de wachttijden voor eengezins-

woningen en flatwoningen per deelgebied naast elkaar gezet. De gemiddelde 

wachttijden voor flatwoningen liggen in de drie deelgebieden redelijk dicht bij 

elkaar en zijn veel lager dan de wachttijden van eengezinswoningen, behalve in 

Utrecht West. De aanvankelijk lagere wachttijden voor eengezinswoningen in 

Utrecht Zuidoost stegen in 2004 boven het niveau van Utrecht Midden uit. In 2005 

daalden de gemiddelde wachttijden voor zowel eengezinswoningen als flats, met 

uitzondering van de flats in Utrecht West. 

figuur 3-12 Ontwikkeling gemiddelde wachttijden (in jaren) bij verhuring  van 

eengezinswoningen en flatwoningen per deelgebied (bestemming), 2001-2005 
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 Bron: RIGO-analyse gegevens Woningnet 

De gemiddelde wachttijden voor eengezinswoningen zijn in Utrecht Midden en Zuid-

oost veel hoger dan voor flatwoningen. 

3.7 Slaagkansen 

In figuur 3-13 zijn de slaagkansen per jaar van doorstromers en overige woning-

zoekenden uit de drie deelgebieden afgebeeld. De slaagkansen van doorstromers 

liggen hoger dan die van overige woningzoekenden, waarschijnlijk als gevolg van 

hun relatief hoge wachttijd (woonduur in plaats van inschrijfduur).  

Slaagkansen worden berekend door per categorie woningzoekenden het aantal 

verhuringen te delen door het aantal woningzoekenden dat in diezelfde periode 

actief was. Slaagkansen drukken dan ook niet de kans op een woning uit – die 

wordt immers bepaald door de wachttijd en niet door de categorie waartoe een 

woningzoekende behoort – maar geven de verhouding tussen het aantal geslaag-

den en het aantal zoekenden weer. Hierdoor zien we bijvoorbeeld dat de slaagkans 

van doorstromers uit Utrecht Zuidoost in 2003 steeg ten opzichte van 2002, omdat 

het aantal actief zoekende doorstromers daar sneller daalde dan het aantal verhu-

ringen aan deze groep. 
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figuur 3-13 Ontwikkeling slaagkansen per jaar  van doorstromers en overige 

woningzoekenden per deelgebied (herkomst), 1997-2004 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Utrecht Midden doorstromer
Utrecht Midden overig
Utrecht West  doorstromer
Utrecht West  overig
Utrecht Zuidoost doorstromer
Utrecht Zuidoost overig

 

 Bron: Woningnet (tabellen 1997-2004), bewerking RIGO 

Doorstromers hebben een hogere slaagkans dan overige woningzoekenden. 

Doorstromers uit Zuidoost hebben de hoogste slaagkans. Kijken we per gemeente 

(figuur 3-14), dan zien we dat na de samenvoeging de slaagkansen van woningzoe-

kenden uit Doorn en Driebergen-Rijsenburg sterk afgenomen zijn. In 2003 en 2004 

lagen de slaagkansen van deze woningzoekenden ruim onder de slaagkansen van 

woningzoekenden uit gemeenten in Utrecht Midden, terwijl zij voor 2003 nog 

daarboven lagen. Amerongen vertoont juist een omgekeerde trend. 

figuur 3-14 Ontwikkeling slaagkansen per jaar  per gemeente (herkomst), 1997-2004 
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Bron: Woningnet (tabellen 1997-2004), bewerking RIGO 
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In Utrecht West bedroegen de slaagkansen in 2001 33,5% voor doorstromers en 

overige 20,4% voor overige woningzoekenden. De slaagkansen vertonen sinds eind 

jaren negentig een dalende trend. Na 2003 is er sprake van een opleving, behalve 

voor overige woningzoekenden uit Utrecht Zuidoost. De kwartaalcijfers over 2005 

vertonen echter ook voor deze groep tekenen van herstel (zie figuur 3-15) 

figuur 3-15 Ontwikkeling slaagkansen per kwartaal  van doorstromers en overige 

woningzoekenden per deelgebied (herkomst), april 2003-2005 
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Bron: Woningnet (kwartaalrapportages 2003-2 t/m 2005-4), bewerking RIGO 

3.8 Conclusies 

In het voorgaande zijn de belangrijkste ontwikkelingen beschreven op het gebied 

van de woonruimteverdeling in het woningmarktgebied dat per 1 april 2003 ont-

staan. Hiermee is de context geschapen voor de analyse van de effecten van de 

samenvoeging van de deelgebieden.  

Opvallend is dat de samenvoeging heeft plaatsgevonden in het jaar dat de krapte 

op de huurwoningmarkt in Utrecht het grootst was: in 2003 bereikte het aanbod 

een dieptepunt, terwijl het aantal actief woningzoekenden slechts minimaal daal-

de.  

Tegelijk met de samenvoeging werden de reactiemogelijkheden van woningzoe-

kenden verruimd, waardoor zij vaker mochten reageren op aangeboden sociale 

huurwoningen. Het aantal reacties per aangeboden woning steeg dan ook sterk, 

vooral bij eengezinswoningen.  

De wachttijden volgen op de lange termijn een stijgende trend. Na een flinke stij-

ging in 2003 zijn de wachttijden – eerst voor doorstromers, later voor overige wo-

ningzoekenden – de afgelopen jaren wat gedaald. In 2005 lijkt de druk op de huur-

woningmarkt te zijn afgenomen, dankzij een toenemend woningaanbod. 
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4 
Effecten van de samenvoeging 

4.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk is een aantal algemene ontwikkelingen beschreven die zich 

de afgelopen jaren hebben voorgedaan in het woningmarktgebied dat in april 2003 

ontstaan is. Nu de context helder is, kunnen we ons richten op de effecten die de 

samenvoeging van de drie deelgebieden teweeg heeft gebracht. Daarbij is de vraag 

aan de orde of en in hoeverre de samenvoeging de kansen van woningzoekenden 

heeft beïnvloed. Hierbij worden woningzoekenden die binnen hun gemeente (wil-

len) verhuizen vergeleken met woningzoekenden die naar een andere gemeente of 

een ander deelgebied (willen) verhuizen. 

4.2 Verhuizen tussen deelgebieden 

Zoals in het inleidende hoofdstuk gesteld, kunnen we van de samenvoeging van de 

deelgebieden twee effecten verwachten voor woningzoekenden die naar een ander 

deelgebied willen verhuizen. Ten eerste ligt het in de rede dat het aantal woning-

zoekenden dat zijn geluk zal beproeven in een ander deelgebied door de samen-

voeging is toegenomen. Niet alleen door het afschaffen van de bindingseisen, maar 

ook door de samenvoeging van de verdelingsystemen, waardoor het zoeken naar 

een sociale huurwoning in een ander deelgebied een stuk eenvoudiger is gewor-

den. Ten tweede mogen we verwachten dat de ‘concurrentiepositie’ van woning-

zoekenden uit andere deelgebieden is verbeterd. Voor de samenvoeging moesten 

woningzoekenden immers per deelgebied apart inschrijfduur opbouwen. Bij de 

samenvoeging mochten woningzoekenden hun hoogste wachttijd behouden. Bo-

vendien werden doorstromers uit andere deelgebieden voor de samenvoeging niet 

als zodanig erkend en konden dus geen gebruik maken van hun woonduur. 

Om de eerste veronderstelling te toetsen zijn in tabel 4-1 de aantallen woningzoe-

kenden die in 2002 en 2004 actief waren in Utrecht Midden en Zuidoost naast 

elkaar gezet. In beide deelgebieden zien we dat het aantal actief woningzoekenden 

uit het deelgebied zelf gedaald is, terwijl de aantallen woningzoekenden uit andere 

deelgebieden gestegen zijn.  
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tabel 4-1  Aantallen onzelfstandig en zelfstandig  wonende woningzoekenden die actief waren in 

Utrecht Midden en Zuidoost, per deelgebied (herkomst), in 2002 en 2004 

onzelfstandig zelfstandig totaal deelgebied 
bestemming 

deelgebied 
herkomst 2002 2004 saldo 2002 2004 saldo 2002 2004 saldo 

Utrecht Midden Utrecht Midden 14807 14268 -539 12854 11419 -1435 27661 25687 -1974 
  Utrecht West 169 811 642 128 344 216 297 1155 858 
  Utrecht Zuidoost 335 383 48 214 189 -25 549 572 23 
  totaal 15311 15462 151 13196 11952 -1244 28507 27414 -1093 
Utrecht Zuidoost Utrecht Midden 353 1294 941 352 1027 675 705 2321 1616 
  Utrecht West 3 97 94 4 52 48 7 149 142 
  Utrecht Zuidoost 496 467 -29 492 359 -133 988 826 -162 
  totaal 852 1858 1006 848 1438 590 1700 3296 1596 

 Bron: RIGO-analyse gegevens Woningnet 

 

In Utrecht Midden zijn na de samenvoeging veel meer woningzoekenden uit 

Utrecht West actief. Opvallend genoeg geldt dit nauwelijks voor woningzoekenden 

uit Utrecht Zuidoost. Voor woningen uit dit deelgebied is het aantal belangstellen-

den uit Utrecht Midden meer dan verdrievoudigd. Hierdoor is het totale aantal 

actief woningzoekenden die reageren op woningen in Utrecht Zuidoost bijna ver-

dubbeld, terwijl dit aantal in Utrecht Midden daalde. Met name het aantal onzelf-

standig wonenden (starters) dat in Utrecht Zuidoost actief is, is gestegen.  

Na de samenvoeging van de deelgebieden reageerden veel meer woningzoekenden 

op sociale huurwoningen in andere deelgebieden dan daarvoor.  

Voor de tweede hypothese, die veronderstelt dat de wachttijd van woningzoeken-

den uit andere deelgebieden is gestegen, zijn de gemiddelde wachttijden van de 

actief woningzoekenden uit tabel 4-1 met elkaar vergeleken (zie figuur 4-1).  

Uit de vergelijking blijkt dat de opgebouwde wachttijden van woningzoekenden uit 

andere deelgebieden inderdaad flink zijn gestegen, in het bijzonder bij de zelfstan-

dig wonenden, die in het nieuwe systeem voor een groot deel doorstromer zijn 

geworden. We zien echter ook dat de gemiddelde wachttijden van woningzoeken-

den uit het deelgebied zelf zijn gestegen. Hierdoor hebben woningzoekenden uit 

andere deelgebieden, vooral in Utrecht Midden, nog altijd een ‘achterstand’ in 

wachttijd op woningzoekenden die binnen het deelgebied op zoek zijn. In Utrecht 

Zuidoost zien we wel dat het verschil in opgebouwde wachttijd tussen de actief 

woningzoekenden uit Utrecht Midden en West enerzijds en hun concurrenten uit 

Utrecht Zuidoost zelf anderzijds veel kleiner is geworden. Actieve starters (onzelf-

standig wonenden) uit Utrecht Midden hadden in 2004 gemiddeld zelfs meer 

wachttijd opgebouwd dan starters uit Zuidoost. 

De verschillen in gemiddeld opgebouwde wachttijd tussen woningzoekenden die 

actief zijn binnen hun eigen deelgebied en woningzoekenden die reageren in een 

ander deelgebied zijn na de samenvoeging kleiner geworden. 
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figuur 4-1 Gemiddeld opgebouwde  wachttijd van zelfstandig en onzelfstandig wonende 

woningzoekenden die actief waren in Utrecht Midden (links) en Utrecht Zuidoost (rechts), 

per deelgebied (herkomst) in 2002 en 2004 
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 Bron: RIGO-analyse gegevens Woningnet 

4.3 Lokale, regionale en interregionale woningzoekenden 

Op basis van het bovenstaande mogen we concluderen dat het aantal woningzoe-

kenden dat reageert op woningen in andere deelgebieden inderdaad is toegeno-

men en dat hun positie ten opzichte van andere woningzoekenden, in ieder geval 

in Utrecht Zuidoost, is verbeterd ten opzichte van de situatie voor april 2003. In de 

woonruimteverdeling betekent een voordeel voor de één bijna altijd een nadeel 

voor een ander. In het vervolg van dit hoofdstuk zullen we ons dan ook vooral rich-

ten op de vraag in hoeverre andere woningzoekenden ‘last’ hebben ondervonden 

van de samenvoeging. Hierbij vergelijken we drie soorten woningzoekenden: 

• Woningzoekenden die binnen hun gemeente willen verhuizen; 

• Woningzoekenden die naar een andere gemeente willen verhuizen binnen het 

deelgebied waar zij vandaan komen; 

• Woningzoekenden die naar een ander deelgebied willen verhuizen. 

In figuur 4-2 is voor alledrie de groepen woningzoekenden de ontwikkeling van de 

gemiddelde wachttijd bij acceptatie van een sociale huurwoning te zien. Lokale 

woningzoekenden hebben bij acceptatie van een woning in Utrecht Midden of 

Zuidoost gemiddeld een hogere wachttijd dan woningzoekenden uit andere ge-

meenten of deelgebieden. In Utrecht West is het juist andersom.  

Woningzoekenden die vanuit een ander deelgebied naar Utrecht Midden verhuizen, 

wachten gemiddeld minder lang dan woningzoekenden die naar Utrecht West of 

Zuidoost verhuizen.  
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figuur 4-2 Ontwikkeling gemiddelde wachttijden (in jaren) bij verhuring  aan woningzoekenden uit 

dezelfde gemeente (links), uit een andere gemeente binnen het deelgebied (midden) of uit 

een ander deelgebied (rechts), per deelgebied (bestemming), 2001-2005 
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Bron: RIGO-analyse gegevens Woningnet 

 

Enkele kenmerken van woningzoekenden die in deze categorieën vallen en tussen 

2003 en 2005 een sociale huurwoning hebben gekregen, staan opgesomd in tabel 

4-2. Hierin zijn de woningzoekenden tevens verdeeld aan de hand van het deelge-

bied waar zij een woning hebben gekregen en hun (voormalige) woonsituatie.  

Woningzoekenden die al een zelfstandige woning hadden, zijn gemiddeld ouder en 

hebben een groter huishouden dan woningzoekenden zonder zelfstandige woning. 

Utrecht Midden trekt vooral onzelfstandige wonende woningzoekenden aan. Dit 

geldt zowel voor de stad Utrecht (63%) als de omliggende gemeenten (60%). De 

instroom in Utrecht West en Zuidoost bestaat in meerderheid uit woningzoeken-

den die een zelfstandige woning achter laten (resp. 63% en 58%).  

tabel 4-2 Kenmerken van geslaagde woningzoekenden, 2003-2005 

bestemming herkomst wz aandeel (%) leeftijd (gem.) aantal pers. (gem.) 
 woonsituatie: zelfst. onzelfst. zelfst. onzelfst. zelfst. onzelfst. 
Utrecht binnen gemeente 42,4% 57,6% 48,2 31,2 2,2 1,6 
 overig binnen deelgebied 36,3% 63,7% 45,0 29,1 2,0 1,4 
 andere deelgebieden 36,7% 63,3% 43,3 29,9 2,1 1,5 
Overig Utrecht-Midden binnen gemeente 54,6% 45,4% 47,3 30,2 2,2 1,5 
 overig binnen deelgebied 48,3% 51,7% 47,0 30,3 2,1 1,5 
 andere deelgebieden 40,1% 59,9% 43,2 31,3 2,3 1,5 
Utrecht-West binnen gemeente 37,4% 62,6% 50,3 34,5 2,1 1,5 
 overig binnen deelgebied 32,0% 68,0% 39,5 32,5 2,2 1,4 
 andere deelgebieden 63,0% 37,0% 41,8 31,3 2,5 1,6 
Utrecht-Zuidoost binnen gemeente 57,5% 42,5% 46,2 30,2 2,2 1,6 
 overig binnen deelgebied 45,8% 54,2% 41,8 31,7 2,1 1,4 
 andere deelgebieden 58,1% 41,9% 44,4 31,7 2,1 1,5 
Bron: RIGO-analyse gegevens Woningnet 
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Er is sprake van een wisselwerking tussen Utrecht Midden en de overige twee deelge-

bieden, waarbij het eerste deelgebied relatief veel jonge, startende huishoudens op-

neemt, terwijl meer grotere huishoudens in een latere fase van hun wooncarrière 

ervoor kiezen om naar Utrecht West of Zuidoost te verhuizen. Dit heeft te maken met 

studiemogelijkheden en de samenstelling van de woningvoorraad. 

4.4 Verschillen in opgebouwde wachttijd 

In het inleidende hoofdstuk is de verwachting uitgesproken dat de gevolgen van 

het samenvoegen van verdelingsystemen het meest verstrekkend zijn wanneer een 

deelgebied waar de wachttijden relatief hoog zijn, wordt samengevoegd met een 

deelgebied waar de wachttijden relatief laag zijn. In het eerste deelgebied hebben 

woningzoekenden namelijk meer wachttijd opgebouwd dan in het tweede, waar-

door er verdringingseffecten kunnen optreden.  

Om te onderzoeken in hoeverre er bij de aanvang van het nieuwe systeem verschil-

len waren in wachttijden tussen woningzoekenden uit de drie deelgebieden en in 

hoeverre die verschillen er nu nog zijn, zijn in tabel 4-3 de gemiddelde wachttijden 

afgebeeld van woningzoekenden die actief waren in 2003, vlak na de samenvoe-

ging van de deelgebieden, en in 2005. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen drie 

soorten woningzoekenden: 

• Doorstromers: woningzoekenden die een zelfstandige huurwoning binnen het 

woningmarktgebied met een huur van onder de €604,72 (prijspeil 2006) ach-

terlaten. Zij zoeken aan de hand van woonduur. 

• Herstarters: woningzoekenden die wel zelfstandig wonen maar niet in de ca-

tegorie doorstromers vallen. In deze categorie vallen woningzoekenden die 

buiten het woningmarktgebied wonen, bewoners van koop- of huurwoningen 

in de vrije sector en woningzoekenden die hun woning niet leeg achterlaten, 

vaak na relatieverbreking. Hun volgordecriterium is de inschrijfduur. 

• Starters: woningzoekenden die niet zelfstandig wonen. Ook voor hen geldt de 

inschrijfduur. 

tabel 4-3 Samenstelling en gemiddelde opgebouwde  wachttijden van actief woningzoekenden in 2003 en 

2005, per deelgebied (herkomst) en per type woningzoekende (doorstromer, herstarter, starter)  

jaar deelgebied aandeel van totaal (%) wachttijd (gemiddelde) 
   doorstromers herstarters starters doorstromers herstarters starters totaal 
2003 Utrecht-Midden 34% 11% 54% 8,8 3,7 3,4 5,3 
 Utrecht-West 22% 8% 70% 9,8 2,7 3,4 4,8 
 Utrecht-Zuidoost 23% 23% 54% 7,7 3,0 2,7 4,0 
 Totaal 2003 32% 12% 56% 8,9 3,5 3,4 5,2 
2005 Utrecht-Midden 36% 10% 55% 8,9 4,0 3,6 5,5 
 Utrecht-West 25% 10% 65% 10,5 2,5 4,0 5,5 
 Utrecht-Zuidoost 24% 17% 59% 8,6 3,7 3,1 4,5 
 Totaal 2005 34% 10% 56% 9,0 3,8 3,6 5,5 

Bron: RIGO-analyse gegevens Woningnet 
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Starters vormen in alledrie de deelgebieden de grootste groep. Opvallend is dat in 

beide jaren een veel groter aandeel van de actief woningzoekenden uit Utrecht 

Midden als doorstromer geregistreerd stond dan in de andere deelgebieden. Dat 

betekent dus ook dat een groter deel van de woningzoekenden uit Utrecht Midden 

kon profiteren van hun opgebouwde woonduur. In de tabel is duidelijk te zien dat 

de gemiddelde wachttijd die actief woningzoekenden hebben opgebouwd veel 

hoger ligt bij doorstromers (woonduur) dan bij de overige woningzoekenden (in-

schrijfduur).  

Relatief veel actief woningzoekenden uit Utrecht Midden zijn doorstromer en kunnen 

daardoor profiteren van hun woonduur. 

Wanneer we per type woningzoekende de gemiddelde wachttijden van woning-

zoekenden uit de verschillende deelgebieden vergelijken, dan zien we dat deze vlak 

na de samenvoeging van de deelgebieden (2003) al redelijk dicht bij elkaar lagen. 

Bij de doorstromers hadden de woningzoekenden uit Utrecht West gemiddeld de 

hoogste woonduur, terwijl bij de starters en herstarters de woningzoekenden uit 

Utrecht Midden de meeste inschrijfduur hadden opgebouwd. Woningzoekenden 

uit Utrecht Zuidoost scoorden bij alledrie de typen het laagst. In 2005 zien we dat 

het verschil in opgebouwde wachttijd tussen de woningzoekenden uit Utrecht 

Zuidoost en Utrecht Midden kleiner is geworden, terwijl ook de opgebouwde 

wachttijd van zowel starters als doorstromers uit Utrecht West is gegroeid.  

In totaal is de wachttijd die actief woningzoekenden uit het woningmarktgebied 

hebben opgebouwd, gestegen van 5,2 jaar naar 5,5 jaar. Deze stijging is ook terug 

te zien in figuur 4-3, waar de wachttijden zijn uitgesplitst in klassen.  

figuur 4-3 Opgebouwde wachttijd in jaren van actief woningzoekenden in 2003 en 2005, per 

deelgebied (herkomst) en per type woningzoekende (doorstromer, herstarter, starter)  
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Bron: RIGO-analyse gegevens Woningnet 
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Met name de klasse van woningzoekenden met vijf tot tien jaar wachttijd is tussen 

2003 en 2005 groter geworden, ten koste van de groep woningzoekenden met 0 

tot 5 jaar wachttijd. Deze toename is het sterkst onder woningzoekenden uit 

Utrecht Zuidoost. Woningzoekenden met meer dan tien jaar wachttijd komen bijna 

alleen bij doorstromers voor. 

Het bovenstaande leidt tot de conclusie dat er bij de aanvang van het nieuwe sys-

teem geen sprake was van grote verschillen in opgebouwde wachttijd tussen de 

woningzoekenden uit de drie deelgebieden. Woningzoekenden uit Utrecht Midden 

hadden in 2003 weliswaar gemiddeld de meeste wachttijd opgebouwd, maar het 

verschil met de andere deelgebieden wordt vooral veroorzaakt door het relatief 

hoge aandeel doorstromers in dit deelgebied. In 2005 zijn de verschillen in opge-

bouwde wachttijd nog kleiner geworden. 

Bij de samenvoeging van de verdelingsystemen was geen sprake van grote verschillen 

in opgebouwde wachttijd tussen de woningzoekenden uit de drie deelgebieden. De 

verschillen die er waren zijn bovendien afgenomen. 

4.5 Herkomst reacties 

We zagen al eerder, in hoofdstuk 3, dat na de samenvoeging van de deelgebieden 

meer woningzoekenden gereageerd hebben op woningen in andere deelgebieden. 

De belangrijkste verklaring hiervoor is dat woningzoekenden sinds april 2003 op 

twee keer zoveel woningen mogen reageren als daarvoor. Een andere verklaring 

zou kunnen liggen in het grotere zoekgebied dat woningzoekenden door de sa-

menvoeging hebben gekregen, waardoor zij uit meer woningen konden kiezen.  

Om te bepalen in hoeverre deze verklaring hout snijdt, kijken we per deelgebied 

naar de herkomst van de woningzoekenden die gereageerd hebben op aangeboden 

sociale huurwoningen (zie figuur 4-4). Daarbij is het de vraag of het aantal reacties 

van woningzoekenden uit andere deelgebieden sterker is gestegen dan het aantal 

reacties van woningzoekenden die binnen hun deelgebied zochten. 

figuur 4-4 Ontwikkeling herkomst reacties, per deelgebied, 2001-2005 
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 Bron: RIGO-analyse cijfers Woningnet 



32    EFFECTEN VAN DE SAMENVOEGING 

R I G O  R e s e a r c h  e n  A d v i e s  B V  

 

In Utrecht Midden is de toename van het aantal reacties uit andere deelgebieden 

slechts een klein deel van de totale stijging van het aantal reacties. In aantallen 

gemeten is de groei van het aantal reacties van woningzoekenden uit hetzelfde 

deelgebied veel groter. Reacties uit andere deelgebieden spelen in Utrecht Midden 

sowieso een kleine rol, omdat het aantal woningzoekenden uit Utrecht West en 

Zuidoost veel kleiner is dan het aantal woningzoekenden uit Utrecht Midden zelf.  

In Utrecht Zuidoost zien we juist wel dat het grootste deel van de stijging van het 

aantal reacties in 2003 uit een forse toename van het aantal reacties uit andere 

deelgebieden bestond. Op sociale huurwoningen in Utrecht Zuidoost komen zelfs 

meer reacties van woningzoekenden uit andere deelgebieden dan van woningzoe-

kenden uit Utrecht Zuidoost zelf. Van Utrecht West beschikken we alleen over de 

gegevens over de periode 2003-2005. De groei van het aantal reacties tussen 2003 

en 2004 werd met name veroorzaakt door lokale woningzoekenden. 

In figuur 4-5 is per deelgebied te zien waar de woningzoekenden vandaan komen 

die gereageerd hebben op aangeboden woningen, sinds de samenvoeging van de 

drie deelgebieden. De gemeente Utrecht is hierbij als apart genomen om te voor-

komen dat deze gemeente te dominant is in de cijfers over Utrecht Midden.  

figuur 4-5 Ontwikkeling herkomst reacties, per deelgebied en per kwartaal, vanaf 2e  kwartaal 2003 

(NB bij Utrecht begint de verticale as niet op nul procent)  
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Bron: Woningnet (kwartaalrapportage 2003 t/m 2005), bewerking RIGO 



EFFECTEN VAN DE SAMENVOEGING    33 

R I G O  R e s e a r c h  e n  A d v i e s  B V   

In de gemeente Utrecht is driekwart van de reacties op sociale huurwoningen af-

komstig uit de gemeente zelf. In de andere gemeenten van Utrecht Midden en 

Utrecht West ligt het aandeel binnengemeentelijke reacties rond de 40% en in 

Utrecht Zuidoost komt het aandeel niet boven de 30% uit. In alle deelgebieden, op 

Utrecht na, is wel sprake van een lichte stijging van het aandeel reacties van wo-

ningzoekenden uit de eigen gemeente. Deze relatieve stijging wordt veroorzaakt 

door een daling in het aantal reacties uit de gemeente Utrecht en (in West en Zuid-

oost) overig Utrecht Midden. Kennelijk hebben veel woningzoekenden uit Utrecht 

Midden direct na de samenvoeging van de deelgebieden hun kans gegrepen om op 

sociale huurwoningen in West of Zuidoost te reageren maar is de animo om op 

woningen in andere deelgebieden te reageren inmiddels minder geworden. Dit 

fenomeen zien we vaker bij opschaling van woonruimteverdelingsystemen en 

wordt wel het ‘boeggolfeffect’ genoemd. 

In Utrecht Zuidoost en Utrecht West was sprake van een zogenaamd ‘boeggolfeffect’ 

waarbij het aantal reacties uit Utrecht Midden direct na de samenvoeging tijdelijk 

omhoogschoot om na enige tijd op een lager niveau te stabiliseren. 

Het boeggolfeffect is ook terug te zien in figuur 4-6, waarin voor een groot aantal 

gemeenten te zien is hoeveel procent van de reacties afkomstig was uit andere 

deelgebieden. In de meeste gemeenten in Utrecht West en Zuidoost was dit per-

centage in de eerste kwartalen na de samenvoeging ongekend hoog om vervolgens 

weer te dalen. Bij Driebergen-Rijsenburg en Zeist zien we een tegengestelde bewe-

ging, omdat deze gemeenten in dit rapport tot Utrecht Midden worden gerekend, 

terwijl zij tot 2004 bij Utrecht Zuidoost hoorden. In de gemeente Lopik zijn de 

meeste reacties nog altijd afkomstig van buiten Utrecht West. 

figuur 4-6 Ontwikkeling aandeel reacties  van woningzoekenden uit andere deelgebieden 

per gemeente (bestemming), per kwartaal 2003-2005 
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Bron: Woningnet (kwartaalrapportage 2003 t/m 2005), bewerking RIGO 
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4.6 Herkomst verhuringen 

figuur 4-7 Ontwikkeling herkomst geslaagde woningzoekenden, per deelgebied, 2001-2005 
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 Bron: RIGO-analyse gegevens Woningnet 

 

Voor woningzoekenden is niet zozeer het aantal reacties op een aangeboden wo-

ning van belang, als wel: wie de woning uiteindelijk krijgt. In figuur 4-7 is per deel-

gebied te zien waar de woningzoekenden vandaan kwamen aan wie de woningen 

zijn verhuurd. In vergelijking met de reacties valt op dat, vooral in Utrecht Zuidoost, 

veel minder woningen zijn toegewezen aan woningzoekenden uit andere deelge-

bieden dan op grond van de reacties zou mogen worden verwacht.  

Er was wel sprake van een stijging van het aandeel verhuringen aan woningzoe-

kenden uit andere deelgebieden, zoals figuur 4-8 laat zien. 

figuur 4-8 Verhuringen per deelgebied naar herkomst woningzoekende, 1997-2005 
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Bron: Woningnet (tabellen 1997-2004, kwartaalrapportages 2005), bewerking RIGO 
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Ondanks de massale reacties van woningzoekenden uit andere deelgebieden op aan-

geboden woningen in Utrecht Zuidoost en Utrecht West wordt in beide deelgebieden 

nog altijd meer dan de helft van de woningen verhuurd aan woningzoekenden die 

binnen de gemeente verhuizen. 

In Utrecht Zuidoost werd na de samenvoeging van de deelgebieden een op de drie 

aangeboden woningen aan woningzoekenden uit andere deelgebieden verhuurd 

(daarvoor ca. 20%). In Utrecht West gold dit na de samenvoeging voor een op de 

vijf woningen, terwijl in 2001 nog 91% van alle sociale huurwoningen toegewezen 

werden aan woningzoekenden uit het deelgebied zelf. 

Ook in de gemeente Utrecht en overig Utrecht Midden is het aandeel toewijzingen 

aan woningzoekenden uit andere deelgebieden licht gestegen. Het percentage 

toewijzingen aan lokale woningzoekenden is daarentegen gedaald, net als in 

Utrecht Zuidoost. 

In figuur 4-9 zien we hoeveel woningzoekenden uit Utrecht Zuidoost een woning in 

Utrecht Midden hebben gevonden en andersom. Voor de samenvoeging van de 

deelgebieden verhuisden relatief veel inwoners van Zuidoost naar een sociale 

huurwoning in Midden en relatief weinig in de omgekeerde richting.  

De eerste jaren na de samenvoeging was situatie omgedraaid, waardoor per saldo 

een instroom van enkele tientallen woningzoekenden uit Utrecht Midden naar 

Zuidoost ontstond. In 2005 daalde de belangstelling vanuit Midden voor Zuidoost, 

terwijl meer woningzoekenden uit Zuidoost een woning in Midden vonden.  

figuur 4-9 Verhuizingen tussen de deelgebieden Utrecht Midden en Zuidoost, 2001-2005 
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De onderlinge verhuisstromen tussen Utrecht Midden en Zuidoost zijn anno 2005 

weer in evenwicht. 
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In 2004 vonden de meeste verhuringen aan woningzoekenden uit andere deelge-

bieden plaats. Net als bij de reacties zien we in veel gemeenten weer een golfbe-

weging die in 2005 al weer voorbij is (zie figuur 4-10). 

figuur 4-10 Ontwikkeling aandeel verhuringen aan woningzoekenden uit andere 

deelgebieden per gemeente (bestemming), 1997-2005 
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Bron: Woningnet (tabellen 1997-2004, kwartaalrapportages 2005), bewerking RIGO 

 

De grootste golf is te zien bij de gemeente Amerongen. In 2001 werd nog geen 5% 

van de woningen verhuurd aan woningzoekenden uit andere deelgebieden. Dit 

aandeel liep op tot meer dan 50% in 2004, om vervolgens weer te zakken naar 30% 

in 2005. 

4.7 Aanbiedingen 

Een mogelijke verklaring voor de discrepantie tussen het aantal reacties van en het 

aantal verhuringen aan woningzoekende uit andere deelgebieden, vormt de mate 

waarin deze woningzoekenden aangeboden woningen uiteindelijk geweigerd heb-

ben. Om te onderzoeken in hoeverre de belangstelling voor sociale huurwoningen 

in andere deelgebieden serieus was, kunnen we kijken naar de mate waarin inter-

regionale woningzoekenden aangeboden woningen hebben geaccepteerd: de ac-

ceptatiegraad7.  

In figuur 4-11 is per deelgebied de acceptatiegraad afgebeeld van woningzoeken-

den die reageerden op een woning binnen de gemeente, in een andere gemeente 

binnen hun deelgebied of in een ander deelgebied. De acceptatiegraad is het laagst 

in Utrecht Midden en het hoogst in Utrecht Zuidoost. In alledrie de deelgebieden is 

een dalende trend te zien. 

voetnoot 

7 De acceptatiegraad wordt berekend door het aantal verhuringen te delen door het aantal 

aanbiedingen, excl. niet aangeboden woningen, woningen die aan een eerdere kandidaat 

zijn toegewezen en aanbiedingen die nog niet afgehandeld zijn. 
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figuur 4-11 Ontwikkeling acceptatiegraad aangeboden sociale huurwoningen, naar 

deelgebied van de woning en herkomst van de woningzoekende8 
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 Bron: RIGO-analyse gegevens Woningnet 

 

Woningzoekenden die binnen hun gemeente een sociale huurwoning aangeboden 

krijgen weigeren minder vaak dan woningzoekenden uit andere gemeenten. Wo-

ningzoekenden die een woning in een ander deelgebied aangeboden krijgen, wei-

geren het vaakst. Met name in Zuidoost is het verschil in acceptatiegraad tussen 

binnengemeentelijke en interregionale woningzoekenden groot.  

Woningen in Utrecht West en Zuidoost worden veel vaker geweigerd door woning-

zoekenden uit andere deelgebieden dan door woningzoekenden die binnen hetzelfde 

deelgebied zoeken. Lokale woningzoekenden weigeren het minst vaak. 

Als reden voor weigering geven woningzoekenden uit andere deelgebieden relatief 

vaak te kennen dat zij bij nader inzien niet in de betreffende gemeente willen wo-

nen of dat de woonomgeving niet bevalt. Ook komt het bij deze groep woningzoe-

kenden vaker voor dat zij niet op een aanbieding reageren. 

4.8 Selectieve belangstelling 

Hoewel een relatief groot deel van de woningzoekenden uit andere deelgebieden 

afhaakt voor het tot een verhuring komt, blijft de constatering overeind dat door 

de samenvoeging van de deelgebieden het aantal toewijzingen aan deze groep is 

toegenomen, ten koste van lokale en regionale woningzoekenden. De vraag is of dit 

voor alle woningen geldt. Met andere woorden: hebben woningzoekenden uit 

voetnoot 

8 De categorie ‘andere deelgebieden’ is (alleen) hier inclusief woningzoeken uit Eemland, 

Renswoude, Rhenen en Veenendaal. 
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andere deelgebieden voor alle woningtypen evenveel belangstelling of is er sprake 

van een selectieve vraag? 

Om deze vraag te beantwoorden, kijken we eerst naar de reacties. In figuur 4-12 is 

te zien dat in Utrecht Zuidoost na de samenvoeging sprake was van een grote stij-

ging van het aandeel van de reacties dat afkomstig is van woningzoekenden uit 

andere deelgebieden.  

figuur 4-12  Ontwikkeling percentage reacties op eengezinswoningen en flatwoningen van 

woningzoekenden uit andere deelgebieden, per deelgebied (bestemming), 2001-2005 
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Op het hoogtepunt, in 2003, was van het totale aantal reacties van woningzoeken-

den uit het woningmarktgebied op eengezinswoningen in Utrecht Zuidoost maar 

liefst 65% afkomstig uit andere deelgebieden. Van de reacties op flatwoningen 

gold dit voor bijna de helft. Ook in Utrecht West was een groter deel van het aantal 

reacties op eengezinswoningen afkomstig uit andere deelgebieden dan van het 

aantal reacties op flatwoningen. 

Eengezinswoningen zijn bij de woningzoekenden uit andere deelgebieden populairder 

dan flatwoningen.  

De grote belangstelling van woningzoekenden die willen verhuizen naar een ander 

deelgebied voor eengezinswoningen geeft aanleiding om de reacties op eenge-

zinswoningen nader te bestuderen.  

In figuur 4-13 is per deelgebied de samenstelling van het totale aantal reacties op 

eengezinswoningen afgebeeld. De blauwe kleurtinten staan daarbij voor reacties 

van woningzoekenden uit dezelfde gemeente, de groene voor reacties uit de rest 

van het deelgebied en de roodachtige voor reacties uit andere deelgebieden. Bin-

nen deze categorieën is onderscheid gemaakt tussen doorstromers (donker), star-

ters (licht) en herstarters (tussenin).  
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figuur 4-13 Reacties op eengezinswoningen naar type en herkomst woningzoekenden 

(binnen woningmarktgebied) per deelgebied (bestemming), 2001-2005 
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Uit de figuur blijkt dat in Utrecht West en Zuidoost in 2003 plotseling een veel 

groter deel van de reacties afkomstig was uit andere deelgebieden dan in de jaren 

daarvoor. Het aandeel van de reacties dat afkomstig is van woningzoekenden uit 

deze deelgebieden zelf is daardoor veel kleiner geworden, al zien we wel dat zij in 

2004 en 2005 terrein terug hebben gewonnen. 

Zowel starters als doorstromers uit andere deelgebieden hebben in 2003 massaal 

gereageerd op eengezinswoningen in Utrecht West en Zuidoost. In 2004 en 2005 is 

de belangstelling weer wat afgenomen. 

Nu we de ontwikkeling van de vraag naar eengezinswoningen in beeld hebben 

gebracht, kijken we vervolgens naar de verhuringen. Dit om erachter te komen in 

hoeverre eengezinswoningen verhuurd zijn aan woningzoekenden uit andere deel-

gebieden. In figuur 4-14 is per deelgebied te zien hoeveel procent van de eenge-

zinswoningen en flatwoningen verhuurd zijn aan woningzoekenden uit andere 

deelgebieden.  
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figuur 4-14 Ontwikkeling percentage verhuringen van eengezinswoningen en flatwoningen aan 

woningzoekenden uit andere deelgebieden , per deelgebied (bestemming), 2001-2005  
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Door het schaalverschil tussen Utrecht Midden en de andere twee deelgebieden 

liggen deze percentages in Utrecht Midden wederom erg laag. De instroom uit 

andere deelgebieden in Utrecht West en Zuidoost bestaat bijna alleen uit woning-

zoekenden uit Utrecht Midden. De figuur laat zien dat in beide deelgebieden een-

gezinswoningen veel vaker verhuurd zijn aan woningzoekenden uit Utrecht Mid-

den dan flatwoningen. In 2004 werd zelfs bijna de helft van de vrijgekomen eenge-

zinswoningen in Utrecht Zuidoost aan woningzoekenden uit een ander deelgebied 

verhuurd. Het afgelopen jaar zijn in Utrecht West en Zuidoost weer meer wonin-

gen aan woningzoekenden uit hetzelfde deelgebied verhuurd.  

figuur 4-15 Verhuringen van eengezinswoningen naar type en herkomst woningzoekenden 

(binnen woningmarktgebied) per deelgebied (bestemming), 2001-2005 
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De samenstelling van de woningzoekenden die een eengezinswoning hebben ge-

kregen, is weergegeven in figuur 4-15. Vergeleken met de reacties valt, naast het 

feit dat naar verhouding meer lokale woningzoekenden een woning hebben gekre-

gen, ook op dat vooral doorstromers erin geslaagd zijn een eengezinswoning te 

bemachtigen. Toch zien we ook dat de piek in de verhuringen aan woningzoeken-

den uit andere deelgebieden in Utrecht Zuidoost in 2003 vooral veroorzaakt werd 

door een tijdelijke toename van het aandeel verhuringen aan starters uit andere 

deelgebieden. Dit ging met name ten koste van lokale starters die binnen hun ge-

meente een eengezinswoning zochten. 

In 2004 werden in Utrecht West en Zuidoost beduidend meer eengezinswoningen 

verhuurd aan woningzoekenden uit andere deelgebieden, ten kost van met name 

lokale woningzoekenden. Inmiddels worden weer meer woningen verhuurd aan wo-

ningzoekenden die binnen hun gemeente of deelgebied zoeken. 

4.9 Conclusies 

In dit hoofdstuk zijn de effecten van de samenvoeging van Utrecht West, Midden 

en Zuidoost onderzocht.  

Door het samenvoegen van de drie deelgebieden en hun verdelingsystemen in april 

2003 zijn veel meer woningzoekenden actief geworden in andere deelgebieden 

dan voorheen. Bovendien is hun positie ten opzichte van woningzoekenden die 

binnen hun deelgebied willen verhuizen verbeterd.  

De toegenomen zoekruimte en kansen om te verhuizen tussen deelgebieden ko-

men in alledrie de deelgebieden tot uiting in toegenomen aantallen reacties van 

woningzoekenden uit andere deelgebieden en toewijzingen aan deze groep. De 

toename van de verhuringen aan woningzoekenden uit andere deelgebieden ging 

ten koste van de kansen van woningzoekenden die binnen hun deelgebied zoeken. 

De gevolgen van de samenvoeging zijn veel sterker voelbaar in Utrecht West en 

Utrecht Zuidoost, omdat het aantal aangeboden woningen en het aantal woning-

zoekenden in deze deelgebieden veel kleiner is dan in Utrecht Midden. De belang-

stelling van woningzoekenden uit Utrecht Midden die in Utrecht West of Utrecht 

Zuidoost een woning zoeken gaat vooral uit naar eengezinswoningen. Verdrin-

gingseffecten treden dan ook vooral bij dit type woningen op. 

Ondanks de grote belangstelling van woningzoekenden uit andere deelgebieden 

wordt nog altijd de meerderheid van de woningen in deze deelgebieden aan wo-

ningzoekenden binnen de gemeente verhuurd. De belangstelling van woningzoe-

kenden om naar andere deelgebieden te verhuizen neemt inmiddels af, waardoor 

weer meer woningen worden toegewezen aan woningzoekenden die binnen hun 

deelgebied zoeken.  
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5 
Effecten voor Eemland 

5.1 Inleiding 

De Provincie Utrecht wil dat de regionale bindingseisen in de provincie Utrecht 

vervangen worden door provinciale bindingseisen, zodat Utrechtse woningzoeken-

den binnen de provincie zelf hun woonplaats uit kunnen kiezen, net als in de vrije 

sector. De gemeenten in Eemland voelen er echter weinig voor om woningzoeken-

den uit andere regio’s van de provincie zonder binding met Eemland toe te laten 

tot hun sociale woningvoorraad. Zij vrezen dat lokale woningzoekenden hierdoor 

minder kans zullen maken op een woning. In dit hoofdstuk proberen we na te gaan 

in hoeverre deze vrees terecht is. Om te beginnen kijken we eerst naar de huidige 

verdelingsystemen in Eemland. 

5.2 Systemen in Eemland 

De regio Eemland wordt gevormd door de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunscho-

ten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg. Eemland kent geen regionaal woon-

ruimteverdelingsysteem, zoals Utrecht-West, -Midden en –Zuidoost wel kenden 

voordat deze systemen in april 2003 werden samengevoegd. Voor elke gemeente 

geldt dat woningzoekenden die er zich willen vestigen een maatschappelijke of 

economische binding moeten hebben met de regio Eemland. 

De sociale huurwoningen in Amersfoort worden aangeboden via Woonkompas. Via 

de website www.woonkompas.nl en de woonkrant worden de woningen aangebo-

den. Woningzoekenden kunnen tweewekelijks op drie woningen reageren via een 

woonbon of via de website. De woningen worden toegewezen op volgorde van 

inschrijfduur. 

In de gemeente Baarn worden de vrijgekomen huurwoningen aangeboden door 

woningcorporatie Eemland Wonen. Het aanbod wordt om de week bekendge-

maakt via www.eemlandwonen.nl en de woonkrant. Per editie kunnen woningzoe-

kenden op maximaal drie woningen reageren. De woningzoekende die het langst 

staat ingeschreven, krijgt de woning aangeboden. 
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De sociale huurwoningen in Bunschoten worden aangeboden door Stichting Wo-

ningcorporaties Het Gooi en Omstreken, via een wekelijkse advertentie in een huis-

aan-huisblad. Woningzoekenden kunnen op een woning reageren via de woonbon. 

Toewijzing vindt plaats op basis van de inschrijfduur. 

De Alliantie Eemvallei biedt tweewekelijks de vrijkomende woningen in de ge-

meente Eemnes aan, via haar website en de woonkrant. Woningzoekenden kunnen 

reageren via de woonbon of een e-mailbon. De volgorde van aanbieding wordt 

bepaald aan de hand van de woonduur (doorstromers) en de inschrijfduur (star-

ters). Alleen woningzoekenden die een woning achterlaten in Eemland gelden als 

doorstromer. 

Alle sociale huurwoningen in Leusden worden aangeboden door de Woningstich-

ting Leusden. Het aanbod verschijnt elke veertien dagen op de website 

www.woningstichtingleusden.nl, waar geïnteresseerde woningzoekenden per keer 

op drie woningen kunnen reageren, door een woonbon in kunnen vullen. De wo-

ningen worden toegewezen op basis van woonduur (doorstromers) en inschrijf-

duur (starters). Doorstromers die een woning achterlaten buiten de regio Eemland 

gelden als starter. 

De vrijkomende woningen in Soest worden aangeboden door Woonruimte Verde-

ling Soest / Soesterberg (WVS), een samenwerking tussen Portaal, de Alliantie en 

de gemeente Soest. Op de website www.woonruimteverdeling.nl en in de Soester 

Courant worden de woningen tweewekelijks aangeboden. Belangstellenden kun-

nen per editie op drie woningen reageren via een woonbon of via Internet. De wo-

ningen worden via loting toegewezen. 

Woningbouwvereniging De Vooruitgang is de enige corporatie met bezit in Wou-

denberg. De vrijkomende woningen worden maandelijks aangeboden in de woon-

krant en op de website www.devooruitgang.nl. Woningzoekenden kunnen per 

woonkrant op drie woningen reageren via een woonbon die ook via Internet kan 

worden verstuurd. Doorstromers, die een woning achterlaten in Eemland, komen 

eerder aan de beurt (op volgorde van woonduur) dan starters (op volgorde van 

leeftijd). Bij sommige woningen hebben grotere huishoudens voorrang op kleinere, 

ongeacht of men starter of doorstromer is. Daarnaast worden jaarlijks tien wonin-

gen verloot onder startende alleenstaanden of stellen.  

In tabel 5-1 zijn de verschillen tussen de verdelingsystemen overzichtelijk gepre-

senteerd. De kans voor toegelaten woningzoekenden van buiten Eemland is het 

grootst in Soest, omdat woningen daar zonder aanziens des persoons verloot wor-

den. In de overige systemen is de wachttijd bepalend. Woningzoekenden moeten 

dus eerst inschrijfduur opbouwen om in aanmerking te kunnen komen voor een 

woning. In de systemen waar doorstromers voorrang hebben (in absolute zin of via 

de woonduur) maken woningzoekenden van buiten Eemland nog minder kans, 

omdat zij geen woning in Eemland achterlaten en dus geen doorstromer kunnen 

zijn. 
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tabel 5-1 Aanbodsystemen in Eemland 

Gemeente Aanbieder  Advertentie Reacties Volgordecriteria 

Amersfoort Woonkompas Woonkrant 
Internet 3 per 2 weken Inschrijfduur 

Baarn Eemland Wonen Woonkrant 
Internet 3 per 2 weken Inschrijfduur 

Bunschoten Het Gooi en Omstreken Huis-aan-huis-blad 1 per week Inschrijfduur 

Eemnes De Alliantie Eemvallei Woonkrant 
Internet Onbeperkt Woonduur (doorstromers)* 

Inschrijfduur (starters) 
Leusden Woningstichting Leusden Internet 3 per 2 weken Woonduur (doorstromers) 

Inschrijfduur (starters) 
Soest WVS Huis-aan-huis-blad 

Internet 3 per 2 weken Loting 

Woudenberg De Vooruitgang Woonkrant 
Internet 3 per maand Woonduur (doorstromers)* 

Leeftijd (starters) 
 * Doorstromers gaan voor starters 

5.3 Cijfers woonruimteverdeling in Eemland 

Om een beeld te krijgen van de huidige situatie in Eemland is naast de regelgeving 

ook de praktijk van belang. In hoeverre is er sprake van druk op de sociale huursec-

tor? In hoeverre worden woningen verhuurd aan woningzoekenden uit andere 

delen van Nederland? Om deze vragen te kunnen beantwoorden is een beroep 

gedaan op de woningcorporaties die de woonruimteverdeling uitvoeren om infor-

matie te verstrekken.  

Van 6 van de 7 systemen in Eemland is een rapportage ontvangen over de woon-

ruimteverdeling in 2004 en (een gedeelte van) 2005. Van Eemnes is alleen het aan-

tal verhuringen bekend. Niet elke rapportage bevat dezelfde informatie. Zover 

gegevens voorhanden zijn, wordt per systeem gekeken naar de woningzoekenden, 

het aanbod, de verhuringen en de wachttijden, met speciale aandacht voor de 

herkomst van woningzoekenden. 

Amersfoort 

De cijfers over Amersfoort zijn afkomstig uit de jaarrapportage 2004 en de kwar-

taalrapportages over het eerste en derde kwartaal van 2005 van Woonkompas. 

Woningzoekenden: Per 1 oktober 2005 stonden 14.660 woningzoekenden inge-

schreven, waarvan 80,2% uit Amersfoort, 6,7% uit andere gemeenten in Eemland 

en 13,1% van buiten de regio. 51,2% was doorstromer, 48,8% starter. In 2004 was 

ongeveer 35% van de woningzoekenden actief op zoek naar een woning.  

Aanbod en reacties: In 2004 zijn 1502 (bestaande) huurwoningen aangeboden. 

Hierop kwamen gemiddeld 55 reacties.  

Verhuringen: Er zijn in 2004 1412 woningen geaccepteerd. Van de geslaagde wo-

ningzoekenden was 80,9% afkomstig uit Amersfoort, 8,3% uit een andere gemeen-

te in Eemland en 10,8% van buiten de regio. Van de 152 vestigers van buiten de 

regio hadden 42 een economische binding en 62 vrijstelling van binding. 45,4% van 

hen woonde onzelfstandig. 
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Slaagkansen: Actief woningzoekenden hadden in 2004 een gemiddelde slaagkans 

van 21,2%. Voor de woningzoekenden zonder urgentie was de slaagkans 18,4%. 

Wachttijden: Tot augustus 2004 golden in Amersfoort verschillende volgordecrite-

ria voor verschillende woningen. Daardoor kon geen zinvolle wachttijd berekend 

worden. In het derde kwartaal van 2005 bedroeg de gemiddelde wachttijd in 

Amersfoort 3,9 jaar, variërend van 2,4 jaar voor eenkamerwoningen tot 5,8 jaar 

voor seniorenflats. De gemiddelde wachttijd voor een eengezinswoning bedroeg 

4,6 jaar. 

Baarn 

De cijfers over Baarn zijn afkomstig uit de rapportage Monitoring 2004 van Eem-

land Wonen. 

Woningzoekenden: Op 1 januari 2005 stonden 1.821 woningzoekenden ingeschre-

ven. Van alle woningzoekenden woont 74% (absoluut: 1342) in de gemeente Baarn 

en 4,5% in Soest. Ruim 10% woont in het Gewest Eemland (Amersfoort, Bunscho-

ten, etc). 

Verhuringen: In 2004 zijn 193 nieuwe huurovereenkomsten getekend. 

Bunschoten 

Het Gooi en Omstreken heeft de verantwoording van de verhuringen per kwartaal 

over 2004 en 2005 ter beschikking gesteld.  

Aanbod en reacties: In 2004 zijn 50 woningen aangeboden, in 2005 73. Per woning 

kwamen gemiddeld 18 reacties in 2004 en 15 reacties in 2005. 

Verhuringen: In 2004 zijn 49 woningen toegewezen, in 2005 71. Meer dan de helft 

van deze woningen werd toegewezen met urgentie (25 in 2004, 40 in 2005).  

Wachttijden: De gemiddelde wachttijd was in 2004 en 2005 ruim twee jaar. Urgen-

ten wachtten gemiddeld bijna 11 maanden in 2004, tegen 8 maanden in 2005. 

Overige woningzoekenden stonden in 2004 gemiddeld 3,6 jaar ingeschreven en in 

2005 3,8 jaar. 

Eemnes 

Alliantie Eemvallei verwijst voor gegevens over de woonruimteverdeling in Eemnes 

naar haar jaarverslag. 

Verhuringen: In 2004 werden 95 woningen van de Alliantie Eemvallei verhuurd. 

Leusden 

Voor de cijfers over Leusden is de rapportage Woonruimteverdeling 2004 van de 

Woningstichting Leusden benut. 

Woningzoekenden: Per 1 januari 2005 stonden 1789 woningzoekenden ingeschre-

ven. Hiervan kwam 71% uit Leusden zelf, 15% uit Amersfoort, 3% uit overig Eem-

land en 11% van buiten de regio. 

Aanbod en reacties: In 2004 zijn 184 woningen aangeboden. Hierop kwamen ge-

middeld 44 reacties.  
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Verhuringen: In 2004 hebben 164 woningzoekenden een woning geaccepteerd, 

waarvan 72% afkomstig waren uit Leusden, 14% uit Amersfoort, 7% uit overig 

Eemland en 7% van buiten de regio. 48% van de woningen is verhuurd aan starters, 

52% aan doorstromers.  

Wachttijden: De gemiddelde wachttijd voor een eengezinswoning bedroeg 5,5 jaar, 

tegen 3 jaar voor appartementen. Jongeren moeten 2 à 3 jaar wachten op een jon-

gerenwoning. 

Soest 

De cijfers over Soest zijn afkomstig uit de jaarrapportage 2004 en de kwartaalrap-

portages over de eerste drie kwartalen van 2005, opgesteld door Woonkompas. 

Woningzoekenden: Sinds de start van het nieuwe systeem is het aantal ingeschre-

ven woningzoekenden elk kwartaal met meer dan 10% gegroeid. Op 1 oktober 

2005 stonden 2382 woningzoekenden ingeschreven bij WVS. Van deze woningzoe-

kenden was 41,2% inwonend.  Over heel 2004 was 75,4% van de woningzoekenden 

actief. In het derde kwartaal van 2005 heeft 29,8% van de ingeschreven woning-

zoekenden een keer of vaker gereageerd. 

Aanbod en reacties: In 2004 zijn 476 woningen aangeboden, met gemiddeld 37 

reacties.  

Verhuringen: Er zijn 278 woningen verhuurd in 2004.  

Wachttijden: Aangezien het nieuwe lotingsysteem pas sinds 1 januari 2004 actief is 

valt er nog weinig te zeggen over de wachttijden.  

Woudenberg 

De gegevens over Woudenberg zijn geput uit de Rapportage Woonruimteverdeling 

2004 van Woningbouwvereniging De Vooruitgang. 

Aanbod en reacties: In 2004 werden 62 woningen aangeboden. Per woning kwa-

men gemiddeld 33 woonbonnen. 

Verhuringen: In 2004 werden er 58 contracten afgesloten. Daarvan zijn 46 wonin-

gen volgens het aanbodmodel toegewezen. Van deze woningen werden 26 toege-

wezen aan starters (inclusief herstarters) en 20 aan doorstromers. Van de 20 door-

stromers hadden 18 een maatschappelijke binding met Woudenberg en 2 met 

Eemland. Van de 26 starters hadden 18 een maatschappelijke binding met Wou-

denberg en 1 met Eemland. 1 starter was economisch gebonden aan Woudenberg, 

2 aan Eemland. Daarnaast waren 4 starters vrijgesteld van binding. 

Wachttijden: Voor eengezinswoningen en woningen voor 1- of 2-

persoonshuishoudens hadden doorstromers gemiddeld 12 jaar woonduur nodig, 

voor seniorenwoningen 20 jaar. De gemiddelde leeftijd van starters bij verhuring 

bedroeg 39 jaar bij eengezinswoningen, 55 jaar bij woningen voor 1- en 2-

persoonshuishoudens en 75 jaar bij seniorenwoningen. Daarnaast zijn acht wonin-

gen verloot aan starters met een gemiddelde leeftijd van 27 jaar. 

De cijfers over de woonruimteverdeling in Eemland zijn samengevat in de onder-

staande tabel. 
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tabel 5-2 Cijfers over de woonruimteverdeling in Eemland in 2004 

gemeente ingeschreven woning-
zoekenden (31-12-2004) 

aanbod  
in 2004 

reacties per 
woning 

verhuringen  
in 2004 

Amersfoort 13.644 1.502 55 1.412 
Baarn 1.821 - - 193 
Bunschoten - 50 18 49 
Eemnes - - - 95 
Leusden 1.789 184 44 164 
Soest 1.663 476 37 278 
Woudenberg - 62 33 58 
Totaal (schatting) 21.000 2.500 50 2.249 

 Bron: diverse rapportages woonruimteverdeling 

 

In totaal werden in 2004 bijna 2.250 woningen in Eemland verhuurd, terwijl eind 

2004 zo’n 21.000 woningzoekenden ingeschreven stonden.  Voor elke aangeboden 

woning zijn er dus 9,3 woningzoekenden. Wanneer we dezelfde berekening uitvoe-

ren voor het Utrechtse Woningnetgebied, dan zien we dat daar 16,9 woningzoe-

kenden per aangeboden woning ingeschreven staan. De druk op de woningmarkt 

lijkt in Eemland dus minder groot dan in de rest van Utrecht. 

Van enkele gemeenten weten we de herkomst van de woningzoekenden die inge-

schreven staan of geslaagd zijn. In figuur 5-1 zien we dat in Amersfoort en Leusden 

verreweg de meeste woningzoekenden afkomstig zijn uit deze gemeenten zelf: 

respectievelijk 80% en 71%. Deze hoge percentages zien we ook terug bij de verhu-

ringen. Naar verhouding worden in beide gemeenten meer woningen toegewezen 

aan woningzoekenden uit de rest van Eemland dan er ingeschreven staan. Hierdoor 

is het percentage verhuringen aan woningzoekenden van buiten Eemland in zowel 

Amersfoort als Leusden lager dan het percentage ingeschreven woningzoekenden 

van buiten Eemland. 

figuur 5-1 Herkomst ingeschreven en geslaagde woningzoekenden in Amersfoort en Leusden 
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 Bron: Woonkompas / Woningstichting Leusden 
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Overigens weten we niet of de woningzoekenden die van buiten Eemland komen, 

uit de rest van de provincie afkomstig zijn of uit andere provincies, zoals Noord-

Holland en Gelderland, die aan Eemland grenzen. 

5.4 Eemlanders in Woningnet 

Niet alle woningzoekenden uit Eemland zoeken (alleen) binnen Eemland naar een 

sociale huurwoning. Een deel van hen heeft zich (ook) ingeschreven bij Woningnet 

om in Utrecht West, Midden en Zuidoost te kunnen zoeken. Eind 2005 stonden 

1122 woningzoekenden uit Eemland ingeschreven bij Woningnet (zie tabel 5-3).  

tabel 5-3 Herkomst woningzoekenden, reacties en verhuringen uit Eemland, 2005 

ingeschreven actief reacties verhuringen 
Amersfoort 764 151 2429 11 
Baarn 109 27 326 0 
Bunschoten 27 1 1 0 
Eemnes 22 4 34 2 
Leusden 155 35 379 4 
Soest 341 90 1733 8 
Woudenberg 61 17 241 2 
Eemland 1479 325 5143 27 

 Bron: gegevens Woningnet 

 

In 2005 waren 325 woningzoekenden uit Eemland actief op zoek naar een woning 

door te reageren op één of meer aangeboden woningen: 22% van alle woningzoe-

kenden uit Eemland die in 2005 ingeschreven hebben gestaan. Van deze actief 

woningzoekenden woonde 63% niet zelfstandig. De actief woningzoekenden uit 

Eemland reageerden in 2005 gemiddeld op 16 woningen. Van de in totaal meer 

dan 5.000 reacties resulteerden er 27 in een verhuring aan een woningzoekende uit 

Eemland. 

Het aantal goede reacties van woningzoekenden uit Eemland is na de samenvoe-

ging van de deelgebieden Utrecht West, Midden en Zuidoost sterk gestegen. Vooral 

de woningzoekenden uit Amersfoort en Soest zijn hiervoor verantwoordelijk. Na 

2003 is het aantal reacties uit Amersfoort langzaam weer gedaald (zie figuur 5-2).  

Ondanks de stijging van het aantal reacties uit Eemland werden in 2003 slechts 17 

woningen aan woningzoekenden uit Eemland verhuurd. Een jaar later steeg dit 

aantal plotseling naar 38 verhuringen. In 2004 werden vooral meer woningen aan 

woningzoekenden uit Amersfoort verhuurd. De cijfers uit 2005 laten zien dat deze 

piek eenmalig was. Het aantal verhuringen aan Eemlanders lag in 2005 nog wel 

ruim boven het niveau van 2002 en 2003. 

Woningzoekenden uit Eemland hebben geprofiteerd van de samenvoeging van de 

deelgebieden door op meer woningen en in meer deelgebieden te reageren.  
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figuur 5-2 Ontwikkeling aantal goede reacties van (links) en verhuringen aan (rechts) 

woningzoekenden uit Eemland per gemeente, 2001-2005 
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 Bron: RIGO-analyse gegevens Woningnet 

 

De reacties van woningzoekenden uit Eemland zijn vooral gericht op de stad 

Utrecht en de rest van het deelgebied Utrecht Midden (zie figuur 5-3). Van de wo-

ningen die in 2005 verhuurd zijn aan Eemlanders stond meer dan de helft in de 

gemeente Utrecht. 

figuur 5-3 Reacties van (links) en verhuringen aan (rechts) woningzoekenden uit Eemland 

per deelgebied (bestemming) in 20059 
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Bron: gegevens Woningnet 

Vooral woningen in Utrecht Midden zijn populair bij woningzoekenden uit Eemland. 

In totaal waren in 2005 310 woningzoekenden uit Eemland in Utrecht Midden 

actief. Van de woningzoekenden uit Eemland die in 2005 reageerden op woningen 

in de stad Utrecht was 69% starter. De helft van de ruim honderd woningzoeken-

den uit Eemland die zochten in Utrecht West of Zuidoost woonde al wel zelfstan-

dig. 

voetnoot 

9 Van 28 reacties kan de bestemming niet achterhaald worden. 
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5.5 Effecten van provinciale bindingseisen 

Wat zijn nu de gevolgen voor woningzoekenden uit Eemland, wanneer de regionale 

bindingseisen in Utrecht vervangen worden door provinciale bindingseisen. Dit 

hangt in de eerste plaats af van de oriëntatie van de woningzoekende. Met andere 

woorden: zoekt de woningzoekende een woning in de eigen gemeente, in de rest 

van Eemland of in een ander deel van Utrecht.  

Om met de laatste groep te beginnen: voor Eemlanders die een woning in Utrecht 

West, Midden of Zuidoost ambiëren, zorgt het opheffen van de regionale bindings-

eisen ervoor dat ook zij die geen binding hebben met dit woningmarktgebied, via 

Woningnet in aanmerking zullen komen voor een sociale huurwoning. Overigens 

hebben verschillende gemeenten in Utrecht West en Midden de provinciale bin-

dingseisen al in hun nieuwe huisvestingsverordening opgenomen. Daarnaast gaat 

er nog iets veranderen per 1 juli 2006: voor doorstromers zal net als voor de overige 

woningzoekenden de inschrijfduur gaan gelden. De achterstand die zelfstandig 

wonende woningzoekenden uit Eemland momenteel hebben op woningzoekenden 

die in Utrecht West, Midden of Zuidoost een sociale huurwoning achterlaten, zal 

hierdoor verdwijnen. Er is nog wel een overgangsregeling van kracht, waardoor 

doorstromers 40% van hun opgebouwde woonduur kunnen behouden. 

Nadat de regionale bindingseisen zijn vervangen door provinciale bindingseisen, 

krijgen woningzoekenden uit Eemland via Woningnet net zo makkelijk een woning in 

Utrecht West, Midden of Zuidoost als de inwoners van deze deelgebieden. 

Dan de woningzoekenden die in Eemland willen blijven: voor hen bestaat de vrees 

dat hun kansen zouden afnemen wanneer ook Utrechtse woningzoekenden zonder 

binding in aanmerking komen voor sociale huurwoningen in Eemland. Om te bere-

deneren of deze angst terecht is, trekken we een vergelijking met Utrecht Zuidoost. 

Ook daar zijn, bij de samenvoeging van de deelgebieden, de regionale bindingsei-

sen voor woningzoekenden uit Utrecht West en Midden afgeschaft en er zijn geen 

redenen om aan te nemen dat de sociale huurwoningen in Eemland aantrekkelijker 

zijn dan die in Utrecht Zuidoost (zie hoofdstuk 2).  

In het vorige hoofdstuk hebben we geconstateerd dat na het afschaffen van de 

regionale bindingseisen tussen Utrecht Midden en Zuidoost meer woningzoeken-

den uit Utrecht Midden actief hebben gereageerd op woningen in Utrecht Zuid-

oost. Een veel groter deel van het aantal reacties op woningen in Zuidoost was 

afkomstig uit Utrecht Midden dan voorheen, vooral bij eengezinswoningen. Dit 

gold ook voor de woningzoekenden die deze woningen uiteindelijk toegewezen 

kregen, zij het in mindere mate. Zowel het aantal reacties van als het aantal verhu-

ringen aan woningzoekenden uit Utrecht Midden is inmiddels weer gedaald, maar 

niet tot het niveau van voor april 2003. Woningzoekenden uit Utrecht Zuidoost die 

in dit deelgebied willen blijven, hebben dus wel degelijk nadeel ondervonden: door 

de toegenomen belangstelling van woningzoekenden uit Utrecht Midden hebben 

zij te maken met meer concurrentie.  
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In hoeverre kunnen we in Eemland dezelfde effecten verwachten als in Zuidoost? 

Wanneer de regionale bindingseisen in Eemland worden vervangen door provincia-

le bindingseisen, zullen meer woningzoekenden uit de rest van de provincie in 

aanmerking komen voor sociale woningen in Eemland. In tegenstelling tot Utrecht 

Zuidoost vindt er bij Eemland geen samenvoeging van verdelingsystemen plaats. 

Zij zullen dus veel meer moeite moeten doen voor een woning in Eemland dan 

woningzoekenden die via Woningnet naar een ander deelgebied willen verhuizen. 

Ten eerste moeten zij zich eerst apart inschrijven in één of meer van de zeven loka-

le verdelingsystemen in Eemland. Om op de hoogte te blijven van het woningaan-

bod moeten zij de aparte woningkranten of Internetpagina’s van deze systemen 

actief bijhouden.  

In zes van de zeven systemen speelt bij de toewijzing de wachttijd een rol. Dit bete-

kent dat woningzoekenden eerst wachttijd moeten opbouwen voordat zij kans 

maken op een woning. Uitzondering op de regel is de gemeente Soest, waar wo-

ningen via loting worden verdeeld. Dit betekent dat woningzoekenden uit de rest 

van de provincie direct kans maken op een woning in Soest en daardoor waar-

schijnlijk eerder geneigd zijn om zich daar in te schrijven, ook omdat Soest tegen 

Utrecht Midden aan ligt. In drie gemeenten hebben doorstromers die een woning 

in Eemland achterlaten bovendien (direct of indirect) voorrang op andere woning-

zoekenden. Het afschaffen van de regionale bindingseisen hoeft immers niet au-

tomatisch te betekenen dat ook de definitie van het begrip doorstromer wordt 

verruimd. 

tabel 5-4 Overeenkomsten en verschillen samenvoeging woningmarktgebieden 

 
Samenvoeging Utrecht West,  
Midden & Zuidoost  
(april 2003) 

Eén provinciaal woningmarktgebied, 
inclusief Eemland  
(beleidsvoornemen 2006) 

Toelating Bindingseisen tussen woningmarkt-
gebieden vervallen 

Bindingseisen tussen woningmarkt-
gebieden vervallen 

Systemen 
Verdelingsystemen worden  
samengevoegd 

Verdelingsystemen worden niet  
samengevoegd 

Inschrijving Eén inschrijving is voldoende om in 
het hele gebied te kunnen zoeken 

Voor elk systeem moeten woning-
zoekenden zich apart inschrijven 

Aanbod 
Alle woningen worden centraal  
aangeboden 

In elk systeem worden de woningen 
apart aangeboden 

Wachttijd Opgebouwde wachttijd geldt in het 
hele woningmarktgebied 

Opgebouwde wachttijd geldt alleen 
binnen het betreffende systeem 

 

Verwacht mag worden dat veel minder woningzoekenden alle extra moeiten zullen 

doen om in Eemland een woning te kunnen vinden dan via Woningnet in Utrecht 

Zuidoost het geval was, temeer daar zij via Woningnet al een groot zoekgebied 

hebben. Omgekeerd kunnen woningzoekenden uit Eemland met één inschrijving 

bij Woningnet hun zoekgebied uitbreiden met maar liefst 19 gemeenten. 
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De negatieve effecten voor woningzoekenden die in Eemland willen blijven, zullen 

veel kleiner zijn dan in Utrecht Zuidoost, omdat het voor woningzoekenden van bui-

ten Eemland veel moeilijker zal zijn om in Eemland een woning te krijgen. 

Naast de toewijzingsregels speelt ook het schaalniveau een rol bij de te verwachten 

effecten. Eemland is qua aantallen woningen en woningzoekenden veel groter dan 

Utrecht Zuidoost, met name door Amersfoort. Het effect van een mogelijke toena-

me van het aantal woningzoekenden uit andere delen van Utrecht zal hierdoor in 

Eemland minder hard aankomen dan in Zuidoost. 

5.6 Conclusies 

In dit hoofdstuk is gekeken naar de effecten voor woningzoekenden uit Eemland 

van het vervangen van regionale bindingseisen door provinciale bindingseisen.  

Door de invoering van vrije vestiging binnen de provincie zullen meer woningzoe-

kenden uit Eemland in aanmerking komen voor sociale huurwoningen in Utrecht 

West, Midden en Zuidoost. Met één inschrijving bij Woningnet kunnen Eemlanders 

hun zoekgebied vergroten met 19 gemeenten. Hun kansen bij Woningnet zullen 

per 1 juli verbeteren door de afschaffing van het woonduurcriterium voor door-

stromers. 

Woningzoekenden uit Eemland die binnen hun regio zoeken, kunnen na de af-

schaffing van de regionale bindingseisen te maken krijgen met meer concurrentie 

van woningzoekenden uit andere delen van Utrecht. Deze toegenomen concurren-

tie zal echter niet zo groot zijn als in Utrecht Zuidoost na de samenvoeging met 

West en Midden.  

Woningzoekenden uit andere delen van Utrecht zullen zich eerst moeten inschrij-

ven bij één of meer van de zeven verdelingsystemen die Eemland rijk is. Alleen in 

Soest maken zij na inschrijving direct kans op een woning, omdat woningen daar 

worden verloot. Voor woningen in de overige gemeenten moeten woningzoeken-

den eerst wachttijd opbouwen, voordat zij kans maken.  

Van een boeggolfeffect zoals we in Utrecht Zuidoost hebben gezien, zal in de 

meeste gemeenten in Eemland dan ook alleen in het aantal inschrijvingen sprake 

kunnen zijn. Of dit effect ook werkelijk plaatsvindt, is onder meer afhankelijk van 

de publiciteit die aan het opheffen van de regionale bindingseisen gegeven wordt. 

De vervanging van de regionale bindingseisen door provinciale bindingseisen zal in 

Eemland dus naar verwachting leiden tot een beperkte toestroom van woningzoe-

kenden uit andere delen van de provincie. Alleen in de gemeente Soest kunnen 

deze woningzoekenden op korte termijn woningzoekenden uit Eemland verdrin-

gen. 


