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Gedeelde, zelfrijdende auto’s zijn van fantasiebeeld in werkelijkheid 
veranderd. Auto(rit)deelconcepten zoals Uber, Lyft, Snappcar, 
Blablacar en Car2Go groeien in razendsnel tempo in populariteit, 
terwijl over heel de wereld grootschalige testen met autonoom 
rijdende voertuigen worden uitgevoerd. Een recent onderzoek van 
Deloitte1 laat zien dat zelfrijdende voertuigen veel sneller gemeengoed 
kunnen worden dan velen denken. Als de adoptie van gedeelde 
zelfrijdende voertuigen vergelijkbaar verloopt als bij technologieën als 
smartphones en internet, zal de markt voor persoonlijke mobiliteit 
binnen 25 jaar drastisch veranderen. Dit zal een impact hebben 
op gebiedsontwikkeling en roept de vraag op: welke kansen en 
bedreigingen biedt deze ontwikkeling en hoe kunnen gemeenten en 
andere gebiedsontwikkelaars hier op voorsorteren? 

Future mobility
De impact van gedeelde en zelfrijdende 
voertuigen op gebiedsontwikkeling

Van de industriële revolutie naar het 
digitale tijdperk
Transporttechnologie is door de 
jaren heen een belangrijke drijver van 
gebiedsontwikkeling gebleken. De meeste 
grote steden ontwikkelden zich rondom 
havens omdat schepen de belangrijkste 
vervoersmiddelen waren van personen 
en goederen. De industriële revolutie 
maakte met de intrede van railtransport 
nieuwe stedelijke ontwikkelingen mogelijk 
rondom tram- en treinstations. Met de 
uitvinding van de auto nam de mobiliteit 
toe en konden mensen zelfs buiten de 
stadscentra gaan wonen. Dit resulteerde 
in suburbanisatie en een almaar groeiend 
bezit, gebruik en afhankelijkheid van auto’s.

Door de wereldwijde trek naar de stad die 
de afgelopen decennia snel gegroeid is, zijn 
inmiddels echter ook de grenzen van de 
auto-mobiliteitsgroei zichtbaar geworden. 
De dagelijkse files in wolken van smog 

die steden als Beijing letterlijk onleefbaar 
maken, geven aan dat de groeiende auto-
afhankelijkheid in zijn huidige vorm geen 
toekomst heeft. Recent Deloitte-onderzoek 
beschrijft hoe nieuwe technologische 
doorbraken nieuwe oplossingen bieden en 
daarmee een nieuw tijdperk inluiden – het 
digitale tijdperk. Technologieën waardoor 
autonome rijdende voertuigen met elkaar 

en de infrastructuur communiceren en 
door verschillende passagiers gedeeld 
kunnen worden, zullen de interactie 
tussen mobiliteit en ruimtelijke omgeving 
ingrijpend veranderen. Dit biedt unieke 
kansen voor gemeenten, maar ook 
risico’s wanneer er niet voldoende wordt 
voorgesorteerd. 
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Future mobility

Deelconcepten verlagen externe 
kosten en groeien snel
Autobezit en –gebruik levert externe kosten 
op: kosten die niet of slechts deels (kunnen) 
worden verhaald op de veroorzaker. Deze 
omvatten onder andere kosten door 
congestie, CO2 uitstoot, ruimtegebruik 
voor weg- en parkeercapaciteit en kosten 
van nieuwe infrastructuur. Dat autobezit 
in Nederland blijft groeien, terwijl auto’s 
gemiddeld minder dan een uur per dag 
gebruikt worden geeft een indicatie dat 
autobezit relatief goedkoop is en de kosten 
slechts deels voor rekening van de eigenaar 
komen. Het geeft ook de potentie aan 
van autodeelconcepten. Deze zijn niet 
nieuw, maar wel veel toegankelijker en 
gebruiksvriendelijker geworden door de 
digitalisering. Dat dit grote mogelijkheden 
biedt en enorme impact kan hebben blijkt 
uit de opmars van Uber. Binnen 6 jaar is 
het uitgebreid naar 500 steden in meer 
dan 70 landen, waar het (vergelijkbaar 
met Airbnb) nationale overheden en 
gemeenten dwingt om hun disruptieve 
business model een plek te geven binnen 
hun beleid en regulering. Dit laatste geldt 
ook voor autodeelconcepten als Car2Go 
en DriveNow, die in de schaduw van Uber 
eveneens hard groeien. 

Gedeelde zelfrijdende auto’s worden 
gemeengoed
Mobiliteitsexperts en stedenbouwkundigen 
verwachten dat de exponentiele groei 
van ‘voertuig delen’ de komende jaren 
door zal zetten en nog zal versnellen 

wanneer autonoom rijden het mogelijk 
maakt om voortaan als passagier in 
plaats van bestuurder te reizen. In 
2016 introduceerde Uber al de eerste 
taxidiensten met zelfrijdende auto’s en 
voor de komende jaren zijn wereldwijd 
op grote schaal pilot projecten gepland. 
Ook in Nederland is inmiddels een 
wetsvoorstel ingediend dat proeven met 
zelfrijdende voertuigen zonder bestuurder 
op openbare wegen mogelijk maakt, 
zoals Truck Platooning. Mobiliteitsexperts 
verwachten dat autonoom rijden eerst op 
snelwegen zal worden toegestaan, dan in 

binnenstedelijke gebieden met hiervoor 
ontworpen veiligheidssystemen en tot 
slot ook in landelijke gebieden. Op basis 
van onderzoek naar de Amerikaanse 
mobiliteitsmarkt verwacht Deloitte dat in 
Amerikaanse stedelijke gebieden in 2040 
ongeveer 4 op de 5 afgelegde kilometers 
wordt afgelegd in een gedeelde auto en 
ongeveer 2 op de 3 in een zelfrijdende 
auto (figuur 2). Ook wordt verwacht dat 
in 2040 in stedelijke regio’s zo’n 85% van 
de verkochte wegvoertuigen autonoom 
rijdende voertuigen zullen zijn1 (figuur 3).

1. ‘The future of mobility: What’s next? Tomorrow’s mobility 
ecosystem’, Deloitte University Press (2016). Zie: 
https://dupress.deloitte.com/dup-us-en/focus/future-of-mobility/
roadmap-for-future-of-urban-mobility.html.
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Mobieler, productiever en meer 
afgelegde voertuigkilometers
Zelfrijdende auto’s kunnen de mobiliteit 
van reizigers enorm vergroten doordat ze 
zowel qua reiskosten als reistijd superieur 
zijn aan de huidige alternatieven. Een 
zelfrijdende auto maakt de bestuurder 
overbodig, wat zorgt voor veel lagere 
gebruikskosten dan die van taxi’s en 
bussen. Als passagier van een zelfrijdende 
auto kan de reistijd bovendien veel 
effectiever worden besteed dan als 
bestuurder van een conventionele auto. 
Zelfrijdende voertuigen veranderen 
in ruimten die gebruikt worden om te 
vergaderen, werken, ontspannen of  
te slapen. 

Mensen zullen hierdoor meer en langere 
trips gaan afleggen. Dit geldt zeker voor 
categorieën mensen die momenteel 
beperkt met auto’s reizen omdat ze zelf niet 
kunnen of mogen rijden, zoals jongeren, 
ouderen, gehandicapten en mensen onder 
invloed van middelen die de rijvaardigheid 
beïnvloeden (alcohol, medicijnen, etc). 
Omdat zelfrijdende auto’s bovendien ook 
deels leeg zullen rijden, zal het totaal aantal 
gereden voertuig kilometers stijgen. De 
Deloitte analyse van de Amerikaanse markt 
schat deze toename op 25%, uitgaande van 
de veronderstelling dat 4 op de 5 afgelegde 
kilometers in gedeelde auto’s worden 
afgelegd zoals te zien in figuur 2. Deze 
voorspelling is in lijn met het onderzoek 
van de OECD2 dat bovendien laat zien dat 
de toename nog veel hoger uitvalt wanneer 
het percentage gedeelde auto’s lager is.

Andere en mogelijk meer 
wegcapaciteit is vereist
Zelfrijdende auto’s kunnen de 
wegcapaciteit veel efficiënter gebruiken. 
Doordat de menselijke component is 
uitgeschakeld, kunnen auto’s op een 
veilige manier veel dichter achter, maar 
ook naast elkaar rijden. Dit laatste maakt 
het mogelijk om bijvoorbeeld op huidige 
driebaanswegen vier parallel banen te 

realiseren. Het is moeilijk te voorspellen 
of deze groei van de wegcapaciteit 
groter is dan die van de vraag of extra 
capaciteit vereist is. Wel is duidelijk dat 
bij nieuwe gebiedsontwikkelingen de 
wegenstructuur anders zal moeten 
worden ingericht. Doordat autogebruikers 
in de toekomst namelijk vrijwel allemaal 
afgezet en opgehaald zullen worden door 
zelfrijdende voertuigen, zullen door heel 
de stad drop-off en pick-up rijbanen 
gerealiseerd moeten worden om grote 
volumes in- en uitstappers veilig te kunnen 
verwerken zonder het doorgaande verkeer 
te hinderen. Dit zorgt voor uitdagingen 
voor gemeenten op het vlak van 
gebiedsontwikkeling.

Parkeerruimte beter benutten voor 
nieuwe functies
Het gebruik van gedeelde 
zelfrijdende voertuigen biedt ook 
grote transformatiekansen van dure 
binnenstedelijke parkeervoorzieningen. 
De OECD2 concludeert dat gedeelde auto’s 
een veel groter deel van de dag (12 uur) 
in gebruik zullen zijn dan de gemiddelde 
auto anno 2017 (50 minuten). Auto’s 
staan hierdoor minder stil waardoor er 
minder behoefte is aan parkeercapaciteit. 
Daarnaast kunnen zelfrijdende auto’s 
zichzelf naar een parkeerplek buiten de 
stad rijden wanneer ze minder gebruikt 
worden, zoals ’s nachts. De OECD 
stelt dat een klein deel van de huidige 
parkeergaragecapaciteit voldoende is 
om de toekomstige parkeervraag te 
accomoderen Straatparkeercapaciteit 
zou dan vrijwel volledig overbodig worden 
waardoor er een oppervlak vrijkomt voor 
nieuwe functies dat net zo groot is als 
20% van het totale wegoppervlak. Voor 
een stad als Lissabon, die in het OECD-
onderzoek als casestudy is genomen, is 
dit gelijk aan zo’n 220 voetbalvelden. De 
OECD stelt daarnaast dat ook een groot 
deel van de parkeergarages overbodig 
zal worden en beschikbaar komt voor 
andere functies. Het is daarom zaak om 
nieuwe parkeergarages zo te ontwerpen 
dat transformatie in bijvoorbeeld retail- of 
distributieruimte mogelijk is. Gemeenten 

kunnen hierop sturen door aanvullende 
eisen te stellen aan het ontwerp van 
parkeergarages.

Los van de ruimtelijke component heeft 
dit natuurlijk ook consequenties voor 
parkeerinkomsten uit straatparkeren 
en parkeergarages voor gemeenten en 
exploitanten, maar ook bijvoorbeeld van 
Schiphol, Eindhoven- en Lelystad Airport.

Verlagen van parkeernormen helpt 
grondexploitaties sluitend te krijgen
Daarnaast kunnen gemeenten effectief 
op parkeercapaciteit sturen met de 
parkeernorm. Deze zorgt nu vaak 
voor een grote kostenpost bij (her)
ontwikkelingen. Dit geldt met name voor 
binnensteden omdat parkeercapaciteit 
hier vaak gebouwd (ondergronds en/of 
gestapeld) moet worden gerealiseerd. Het 
verlagen of op termijn afschaffen van de 
parkeernorm biedt daarom mogelijkheden 
om de business case van toekomstige 
stedelijke (her)ontwikkelingen aanzienlijk 
te verbeteren.

Figuur 4

Bron: ‘Urban Mobility System Upgrade: How 
shared self-driving cars could change city traffic’, 
International Transport Forum of the OECD (2016). 

2. Bron: ‘Urban Mobility System Upgrade: How shared self-driving 
cars could change city traffic’, International Transport Forum of 
the OECD (2016). Zie: http://www.itf-oecd.org/sites/default/files/
docs/15cpb_self-drivingcars.pdf.

http://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/15cpb_self-drivingcars.pdf
http://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/15cpb_self-drivingcars.pdf


04

Dit is belangrijk omdat de trek naar 
de (Rand)stad in de toekomst vooral 
binnenstedelijk moet worden opgevangen. 
Waar gemeenten voor de crisis nog 
‘makkelijk’ geld konden verdienen 
met efficiënte, gestandaardiseerde en 
grootschalige productie van bouwrijpe 
grond, is dit steeds minder aan de orde3 
. Nieuwe stedelijke plannen kenmerken 
zich vooral door kleinere volumes, 
hogere inbrengwaarden en intensievere 
planvorming (meer plankosten). Dit 
maakt dat traditionele gemeentelijke 
grondexploitaties niet vanzelfsprekend 
meer sluitend te krijgen zijn. En dat terwijl 
de investeringskracht van gemeenten 
afneemt en marktpartijen worstelen 
met balansverkortingen en gebrek aan 
risicodragend vermogen. 

De markt biedt kansen voor nieuwe 
vormen van gebiedsontwikkeling
Waar verlaging van parkeernorm nog niet 
mogelijk of gewenst is, kunnen gemeenten 
voorsorteren om marktoplossingen 
die in lijn zijn met het gewenste beleid 
te faciliteren door ontheffingen of pilot 
programma’s. Een goed voorbeeld 
hiervan is de herontwikkeling van het 
Timmerhuis in Rotterdam. Hiervoor 
werkten architectenbureau OMA samen 
met Heijmans en BMW om een nieuw 
duurzaam woonconcept te realiseren 
waarbij bewoners beschikking hebben 
over vier gedeelde BMW’s. Het niveau 
van deze autodeelservice is hoger dan 
dat bij bijvoorbeeld Snappcar-voertuigen 
en een deel van de prijs hiervoor is in de 
servicekosten van de appartementen 
opgenomen. Ook is het aantal 
parkeerplaatsen bewust beperkt, waardoor 
er weinig tot geen ruimte is voor een 
tweede auto.
Daarnaast zijn er bovenop het Timmerhuis 
zonnepanelen geplaatst die stroom 
leveren aan hergebruikte accu’s die 
eerder in BMW i3’s waren te vinden en nu 
de elektrische auto’s voeden. Dit soort 

initiatieven dragen dus niet alleen bij aan 
mobiliteitsoplossingen, maar ook aan 
het vergroten van de duurzaamheid in 
bredere zin. Dit biedt kansen en het is aan 
gemeenten om de juiste voorwaarden te 
scheppen om deze kansen optimaal te 
kunnen verzilveren.

Conclusie
Gedeelde, zelfrijdende auto’s worden 
door velen nog gezien als een ver 
toekomstbeeld. Onderzoek van Deloitte 
laat zien dat ze echter binnen een veel 
kortere tijd gemeengoed kunnen worden 
dan algemeen aangenomen. Deze snelle 
ontwikkeling zorgt voor aanzienlijke risico’s 
voor de gemeenten bij projecten die lange 
aanlooptrajecten en een lange vereiste 
economische levensduur kennen. Dit 
geldt voor infrastructurele projecten zoals 
snelwegen, bruggen, tunnels, spoor-, metro 
en tramlijnen, maar ook voor grootschalige 
gebiedsontwikkelingen en combinaties van 
beiden. Zo worden komende jaren enorme 
investeringen gepland of overwogen 
zoals het Zuidasdok en de Sluisbuurt in 
Amsterdam, de mogelijke spoortunnel 
onder het centrum van Eindhoven en de 
bouw van een additionele brug over de 
Maas in Rotterdam. 

Ook op reguliere (her)
ontwikkelingsgebieden is de potentiële 
impact groot. Gemeenten kunnen 
hierop voorsorteren door hun 
beleidsinstrumenten flexibeler te maken en 
ruimte te bieden voor nieuwe oplossingen. 
Veel van deze oplossingen zullen 
gebaseerd zijn op deelconcepten naar het 
model van Uber, maar ook Airbnb. Hun 
snelle opkomst illustreert echter niet alleen 
de potentie van deelconcepten, maar ook 
de kans op ongewenste bijeffecten. Voor 
overheden is het zaak om in een vroeg 
stadium met dit soort partijen samen te 
werken om te verkennen waar de gedeelde 
belangen liggen en waar het publieke 
belang geschaad kan worden. Dit leidt tot 

een snellere en efficiëntere toepassing 
op korte termijn en biedt bovendien 
kansen voor doorontwikkeling op langere 
termijn. De grote hoeveelheid data die met 
Uber- en Car2Go-diensten gegenereerd 
kan worden, biedt namelijk voortdurend 
inzichten op basis waarvan beleid vrijwel 
continue bijgestuurd kan worden. Voor 
gemeenten resulteert dit in de uitdaging 
om het plannings-, reken- en tekenproces 
flexibeler te maken door bindende 
beleidsinstrumenten als parkeernormen 
te vervangen of flexibel in te richten, zodat 
meer ruimte ontstaat voor maatwerk 
oplossingen.

Wouter de Wit MSc
wdewit@deloitte.nl

Maxim Wolters MSc
mwolters@deloitte.nl

Future mobility

3. Zie ook GREXpert nummer 42, ‘De evolutie van de 
planeconomie’.

mailto:wdewit%40deloitte.nl?subject=
mailto:mwolters%40deloitte.nl%20?subject=
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Volkshuisvestelijke efficiency

Volkshuisvestelijke efficiency
Passend Contracteren

1. Passend contracteren, Tijdschrift voor de volkshuisvesting, 
december 2016. P42-47.

Woningcorporaties werken aan een reëel 
perspectief op passend en betaalbaar wonen 
voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. 
De samenleving verwacht dat iedere corporatie 
deze verantwoordelijkheid effectief, efficiënt en 
transparant invult, zodat met de beschikbare 
middelen een zo hoog mogelijke volkshuisvestelijke 
waarde wordt gecreëerd. De maatschappelijke 
waardecreatie van de corporatie komt grotendeels 
tot stand via de exploitatie van het woningbezit. 
De relatie tussen de door de corporatie gevraagde 
huur en het inkomen van de bewoner is een 
belangrijk element in de beoordeling van de 
volkshuisvestelijke effectiviteit van de woning. 
De relatie tussen de gevraagde huur en de 
markthuur is belangrijk voor de beoordeling van 
de financiële efficiency van de woning. Worden 
beiden in samenhang beschouwd dan ontstaat een 
beeld bij de volkshuisvestelijke efficiency van het 
corporatiebezit.

Voor het Tijdschrift voor de Volkshuisvesting schreef Derk Windhausen het artikel ‘Passend contracteren’1 
met als doel om de sturing op volkshuisvestelijke efficiency te verbeteren. Aanleiding voor dit artikel was 
de constatering dat corporaties nog maar weinig actief sturen op de volkshuisvestelijke efficiency van de 
sociale woningvoorraad en de hypothese dat er op dat punt nog veel winst te behalen is. Een hypothese 
die wordt onderschreven in het recente IBO-rapport ‘Prijs van Betaalbaarheid’ over de toekomst van de 
huurtoeslag en die mogelijk ook een rol speelt bij besluitvorming bij gemeenten omtrent de uitgifte van 
gronden op nieuwbouwlocaties. Deze bijdrage geeft een samenvatting van de analyse en aanbevelingen 
in het genoemde artikel en sluit af met enkele overwegingen hoe deze analyse behulpzaam kan zijn voor 
gemeenten. De hier beschreven analyse kan een basis zijn voor gemeentelijk beleid als de woonvisie, de 
prestatie-afspraken, de woningbouwprogrammering en de omgevingsvisie. 

Een nieuwe taal voor vier vormen van 
scheefwonen
De analyse van de volkshuisvestelijke 
efficiency van een corporatie(deel)
portefeuille is gebaseerd op een 
vergelijking op adresniveau van de 
vraagprijs, de geleverde kwaliteit en 
de bestedingskracht van de bewoner. 

3. De markthuur, de huur die in de 
markt wordt gezien als een redelijke 
vergoeding voor de door de corporatie 
geleverde kwaliteit, rekening houdende 
met de kenmerken van de woning, de 
locatie, de spanning op de woningmarkt 
en de geboden dienstverlening. 

Hiervoor worden drie huurbegrippen 
onderscheiden: 
1. De vraaghuur, de huur die de bewoner 

op basis van zijn contract daadwerkelijk 
aan de corporatie verschuldigd is.

2. De inkomenshuur, de huur die het 
huishouden (de bewoner) redelijkerwijs 
kan betalen zonder dat de woonlasten 
de overige primaire levensbehoeften 
wegdrukken (acceptabele huurquote)
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Wanneer er grote verschillen bestaan 
tussen de drie huurbegrippen is er sprake 
van een onevenwichtigheid. De gewoonte 
is om een eventuele onevenwichtigheid 
langs twee dimensies apart te bezien. 
Enerzijds de prijs-kwaliteit relatie die zo 
redelijk mogelijk moet zijn en anderzijds 
de huur-inkomensrelatie die sinds de Nota 
Heerma in de jaren 90 als scheefwonen 
bekend staat: te goedkoop of te duur. Het 
inzicht in de volkshuisvestelijke efficiency 
neemt echter toe als beide dimensies in 
samenhang worden bezien. Afhankelijk van 
de verhouding tussen de drie grootheden 
inkomenshuur, markthuur en vraaghuur 
kan een individuele situatie worden 
aangeduid met één van de volgende  
vijf kwalificaties:
1. Balanswonen (inkomenshuur ≈ 

vraaghuur ≈ markthuur) 
De vraaghuur past zowel bij het 
inkomen als bij de geleverde kwaliteit. 
Geen inefficieny.

2. Overwonen2 (inkomenshuur ≈ 
vraaghuur ≠ markthuur) 
De vraaghuur past bij het inkomen, 
maar niet bij de geleverde kwaliteit. 
Inefficiency komt tot uitdrukking in aan 
hogere woningkwaliteit gerelateerde 
kosten (investering, onderhoud, 
verhuurdersheffing).

3. Scheefwonen (vraaghuur ≈ markthuur 
≠ inkomenshuur)  
De vraaghuur past bij de geleverde 
kwaliteit, maar niet bij het inkomen van 
de bewoner. Inefficiency komt (in geval 
van schaarste van woonproduct) bij 
een te hoog inkomen – er is dan sprake 
van goedkoop scheefwonen - tot 
uitdrukking in een grotere inefficiency 
op andere adressen, omdat deze 
woning niet beschikbaar is voor een 
andere woonvraag. Of inefficiency 
komt bij een te laag inkomen - duur 
scheefwonen – tot uitdrukking in 
een verhoogde kans op huurderving 
vanwege een betaalbaarheidsrisico.

4. Systeemwonen (markthuur ≈ 
inkomenshuur ≠ vraaghuur) 
De geleverde kwaliteit past bij inkomen 
bewoner, maar vraaghuur sluit daar 
niet bij aan. Inefficiency komt tot 
uitdrukking in verstrekte huurkorting. 
Er is sprake van een onbenut 
huurverhogingspotentieel.

5. Verstoordwonen (vraaghuur ≠ 
markthuur ≠ inkomenshuur) 
Prijs, kwaliteit en inkomen passen 
niet bij elkaar. Inefficiency komt tot 
uitdrukking in de combinatie van 
bovengenoemde inefficiënties.

Volkshuisvestelijke efficiency

Onderstaande figuren (figuur 1 en 2) laten 
zien dat er in de voorbeeldportefeuille veel 
onevenwichtigheden bestaan. Voor dit 
voorbeeld is verondersteld dat er sprake is 
van een passende verhouding tussen twee 
grootheden als de afwijking niet groter is 
dan 10 procent. 

In de voorbeeldportefeuille is bij 16 procent 
van de adressen sprake van balanswonen 
(figuur 2). Dat wil zeggen dat de vraaghuur 
minder dan 10% afwijkt van zowel de 
markthuur als de inkomenshuur. In 24% 
is er sprake van verstoordwonen (meer 
dan 10% verschil tussen ieder van de 3 
grootheden). In 15% van de gevallen is 
er sprake van overwonen (vraaghuur en 
inkomenshuur wijken minder dan 10% af, 
markthuur verschilt meer dan 10%  
van beide).

Wanneer de kwalificaties worden 
gespecificeerd naar categorie vraaghuur 
(zie figuren), dan wordt duidelijk dat 
in alle prijssegmenten verschillende 
woonsituaties voorkomen. In dit 
voorbeeld kunnen bijvoorbeeld 163 van 
de 703 woningen met een vraaghuur 
tussen € 520 en € 586 worden 
gekwalificeerd als balanswonen, terwijl 
er bij 130 adressen sprake is van 
verstoordwonen en bij 163 adressen van 
scheefwonen3. 

2. Term geïntroduceerd in Vooruit naar de Kerntaak (2013); Rohde, 
Wijbenga, Windhausen,
3. Om deze toepassing te faciliteren zijn de hierboven getoonde 
figuren opgenomen in het dashboard ‘waardesturing’ dat Deloitte 
momenteel voor de corporatiesector ontwikkelt.
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Figuur 1: Actuele huurstatus portefeuille Figuur 2: Status allocatie per vraaghuurcategorie
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Balanswonen als leitmotiv voor de 
efficiënte huisvester?
Door te sturen op het 
creëren van balanswonen 
(inkomenshuur≈vraaghuur≈markthuur) 
zorgen corporaties voor betaalbare 
kwaliteit die aansluit bij de financiële 
draagkracht van de doelgroep. 

Uit oogpunt van efficiency (geen extra 
kosten of onnodige huurkorting) en 
dynamiek in de woningmarkt zou het 
streven naar balanswonen het vertrekpunt 
van denken kunnen zijn. Het zou 
corporaties stimuleren om samen met de 
bouwers, bewoners en partners nieuwe 
concepten te ontwikkelen die bewoners 
in staat stellen om binnen de grenzen van 
hun eigen financiële mogelijkheden hun 
eigen woonsituatie te organiseren. 

Maar er zijn ook situaties dat het wenselijk 
is het uitgangspunt van balanswonen 
los te laten en bewust bepaalde 
onevenwichtigheden tussen prijs, kwaliteit 
en inkomen te accepteren of zelfs op  
te zoeken:

 •  Overwonen, kan huishoudens met 
bijzondere woonbehoeften de kans 
bieden op een passende woning. Denk 
bijvoorbeeld aan grote gezinnen die 
de marktwaarde van de benodigde 
extra ruimte niet kunnen opbrengen 
of ouderen die extra voorzieningen 
nodig hebben om langer zelfstandig te 
blijven wonen. De woonkwaliteit kan ook 
verband houden met de locatie, zodat 
in dure woongebieden een huurkorting 
noodzakelijk is om een basiskwaliteit 
te kunnen bieden voor betaalbare 
huurprijzen. 

 •  Scheefwonen, kan een positief effect 
hebben op de sociale structuur in 
de woonomgeving. Voornamelijk in 
gebieden met weinig differentiatie in de 
samenstelling van de bebouwing (de 
voorraad) kan scheefwonen zo bijdragen 
aan het doorbreken van te eenzijdige 
woonstructuren. Dit geldt in principe 
zowel voor goedkoop scheefwonen 
als voor duur scheefwonen, waarbij 
de situatie van duur scheefwonen 
(vraaghuur is hoger dan inkomenshuur) 
vanuit de invalshoek betaalbaarheid 
echter tot grote risico’s kan leiden. 

Volkshuisvestelijke efficiency

 • Systeemwonen, kan een impuls geven 
aan bewoners om door de corporatie 
gewenste veranderingen te accepteren. 
Denk bijvoorbeeld aan het verleiden 
van bewoners om met behoud van 
huurprijs te verhuizen naar een andere 
corporatiewoning of in te stemmen 
met een door de corporatie gewenste 
woningverbetering. 

Van inzicht naar actie: sturen op 
passend contracteren
Als de analyses leiden tot het inzicht dat 
er onevenwichtigheden zijn in de huidige 
aanwending van de portefeuille, dan zijn er 
drie mogelijke routes om deze weg  
te nemen:

 • Aanpassing van de huurprijs, naar 
boven of naar beneden afhankelijk 
van de richting van de geconstateerde 
onevenwichtigheid;

 • Aanpassing van de geleverde 
kwaliteit, door het serviceniveau 
en/of onderhoudsniveau van de 
gehuurde woning te verlagen of 
door een verhuisbeweging naar een 
andere huurwoning te bewerkstelligen 
(doorstroom);
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 • Aanpassing van de bewoner, door 
de bewoner te bewegen de overstap 
te maken naar de koopmarkt of de 
duurdere particuliere huurmarkt.

Interveniëren in de bestaande relatie 
tussen corporatie en huurder is vooralsnog 
alleen mogelijk binnen de wettelijke en 
contractuele kaders. Dat betekent echter 
niet dat het sturen op een goede match 
tussen prijs, kwaliteit en inkomen alleen 
mogelijk is op het moment van verhuring. 
En gelet op de onderliggende toon in het 
politieke debat en de recente wetgeving is 
het niet ondenkbaar dat de Rijksoverheid 
met nieuwe maatregelen zal komen om de 
huurtoeslag te beperken en ongewenste 
verstoringen in de woningmarkt tegen te 
gaan als corporaties hun portefeuilles niet 
efficiënter gaan inzetten voor hun kerntaak.

Wij sluiten daarom af met drie 
oplossingsrichtingen die kansen bieden 
om ook voor zittende huurders de relatie 
tussen prijs, kwaliteit en inkomen mee te 
laten wegen in de vormgeving van de relatie 
tussen corporatie en bewoner. 

I.  Beleidsoptimalisatie: verkleinen van 
bestaande onevenwichtigheden door 
de aanwezige beleidsruimte optimaal  
te benutten. 
Na de inkomensafhankelijke 
huurverhoging biedt nu de 
huursombenadering de mogelijkheid 
om de prijs, kwaliteit en inkomen beter 
op elkaar aan te laten sluiten. Omdat in 
de huursomstijging zowel de jaarlijkse 
huurverhoging als de harmonisatie 
bij mutatie wordt betrokken, hebben 
corporaties, mede door de effecten 
van passend toewijzen, de mogelijkheid 
om binnen de bestaande wettelijke 
kaders substantiële veranderingen 
te realiseren in de efficiency van 
de aanwending van de bestaande 
portefeuille. 

II. De bewonersvraag als vertrekpunt: 
opheffen van bestaande 
onevenwichtigheden door samen met 
bewoners op zoek te gaan naar een 

beter woonperspectief. 
In veel gevallen waarin de corporatie 
stelt dat er sprake is van een 
ongewenste onevenwichtigheid, zal ook 
de bewoner zelf de eigen woonsituatie 
laag waarderen: omdat de woning 
niet voldoet aan de wensen (te weinig 
kwaliteit) of de huur moeilijk is op 
te brengen (prijs te hoog). Door via 
bewonersgesprekken, onderzoek en 
data analyse meer zicht te krijgen op de 
(latente) verhuiswensen van individuele 
bewoners en daar actief aanbod op 
te ontwikkelen, ontstaat doorstroom 
die zowel goed is voor de bewoner als 
onevenwichtigheden in de portefeuille 
wegneemt. In deze oplossingsrichting 
past ook het begeleiden van bewoners 
bij het verkrijgen van huurtoeslag of 
het verkopen van de woning aan de 
bewoner. 

III.  Passend contracteren: voorkomen 
van nieuwe onevenwichtigheden 
door introductie van flexibele 
huurcontracten. 
Deze bewegingen zouden uiteindelijk 
moeten neerslaan in een vernieuwde 
contractuele verhouding tussen 
de gebruiker (de bewoner) en de 
eigenaar (de corporatie) van de woning. 
Beredeneerd vanuit het hierboven 
beschreven allocatievraagstuk zou het 
huurcontract erin moeten voorzien 
dat beide contractpartijen, bewoner 
en corporatie, op basis van vooraf 
bepaalde criteria (zoals inkomen, 
leeftijd, samenstelling huishouden etc) 
en spelregels (planning, perspectief 
op woningmarkt) het recht hebben 
om de verhoudingen tussen beide 
aan te passen. Dat kan zich vertalen 
in een flexibele huur die zich aanpast 
aan veranderingen in het inkomen, 
maar ook in de plicht c.q. recht om 
bij bepaalde omstandigheden door 
te stromen naar een andere sociale 
huurwoning of de huur op te zeggen 
danwel de gehuurde woning te kopen. 

Waardevolle inzichten voor  
de gemeente
Ook voor gemeenten kan de analyse van de 
actuele huurstatus van het corporatiebezit 
van betekenis zijn, zoals bij gronduitgifte. 
Gemeenten hebben voor hun woonvisie, 
jaarlijkse prestatieafspraken, de 
omgevingsvisie, omgevingsplannen (nieuwe 
Omgevingswet) en grondexploitaties 
doorlopend inzicht nodig in de behoefte 
aan nieuwbouw. Hoeveel woningen 
moeten waar nieuw gebouwd worden en 
voor welke doelgroep? Waar moeten de 
nieuw te bouwen woningen aan voldoen? 
Gaat het om koopwoningen, sociale huur, 
middeldure of dure huur? Grondgebonden 
woningen of gestapelde bouw? 
Binnenstedelijk of in uitleggebieden? 

Het is van belang om zo duidelijk mogelijk 
aan te kunnen geven waar de behoefte 
aan nieuwbouw uit bestaat. Anders bouwt 
men straks wellicht niet waar de grootste 
behoefte aan is, en leidt dit opnieuw tot 
nog verder scheefwonen of zelfs leegstand 
(door te hoge huurprijzen) enerzijds en 
tekorten aan goedkopere woningbouw 
anderzijds. Of andersom. 

Voor gemeenten is het derhalve van belang 
om de behoefte aan nieuwbouw goed 
in beeld te brengen. Wij onderscheiden 
daarvoor vier stappen. 

1. Een analyse van de bestaande 
woningvoorraad als uitgangspunt. 

2. Aangevuld met de behoefte aan extra 
woningen door demografie en migratie.

3. Gecorrigeerd voor mogelijke 
verschuivingen in de bestaande 
woningvoorraad als we de effecten van 
scheefwonen elimineren.

4. Dit resulteert in de nieuwbouwopgave 
naar segmenten en type.

Bij 1: naast een analyse van de scheefte 
in het corporatiebezit als uiteengezet in 
dit artikel, vergt dit een analyse van de 
scheefte in de particuliere woningvoorraad. 
Voor veel gemeenten is dit een ‘blind 
spot’. Vaak wordt verondersteld dat de 
huidige woningvoorraad past bij de huidige 
bewoners en hun woonwensen. Uit 
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voorbeelden die wij kennen van waar dit 
wordt geanalyseerd blijkt dat de huidige 
woningvoorraad qua samenstelling vaak 
niet optimaal is. Dit werpt een andere 
blik op de nieuwbouwopgave dan indien 
enkel vanuit huishoudensgroei wordt 
geredeneerd.

Het Rijk, provincies en gemeenten in 
het westen van het land gaan er op 
basis van de huidige verdeling van de 
bestaande voorraad van uit dat vooral in 
de middeldure huursector moet worden 
bijgebouwd. Door de volkshuisvestelijke 
efficiency in de analyse te betrekken 
zou er in bepaalde gevallen echter een 
andere bouwopgave aan de orde kunnen 
zijn. Met name het terugbrengen van het 
hierboven genoemde ‘overwonen’ en 
‘systeemwonen’ zou ertoe kunnen leiden 
dat sociale huurwoningen in de middeldure 

huursector terecht komen en er dus 
minder middeldure huur bijgebouwd moet 
worden, maar juist meer sociale huur om 
de doorstroming en het tegengaan van het 
scheefwonen te versnellen. 

Wij zien voor gemeenten en corporaties 
kansen om, met inbreng van ieders 
gegevens en kennis, de handen ineen 
te slaan bij het maken van een integrale 
woningmarktanalyse. Een analyse 
die beiden helpt om tot een optimale 
verhouding tussen financieel en 
maatschappelijk rendement te komen, 
in de bestaande voorraad en in de 
nieuwbouwopgave.

drs. Derk Windhausen 
dwindhausen@deloitte.nl

mr. Marisa Kes 
makes@deloitte.nl

mailto:dwindhausen%40deloitte.nl?subject=
mailto:makes%40deloitte.nl?subject=
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Dossier Vpb
Uitgangspunt SVLO over vermogensverhouding 
gemeenten blijkt onjuist1 

1. Dit artikel is deels in een zelfstandige publicatie op de website 
van Deloitte eerder beschikbaar geweest.

De plicht om aangifte te doen voor de vennootschapsbelasting 
treft sinds 1 januari 2016 ook overheden, voor zover zij één of 
meer ondernemingen drijven. Een ingewikkeld vraagstuk, zowel 
principieel als inhoudelijk. Om hier enige richting aan te geven 
hebben koepelorganisaties en de Belastingdienst zich verenigd 
in de Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden 
(SVLO). Specifiek voor de grondexploitatie-activiteiten heeft 
de SVLO eind 2015 een handreiking doen verschijnen, waarin 
nadere uitgangspunten zijn geschetst voor toepassing van de 
Vpb-wetgeving in dit domein. Nu, bijna anderhalf jaar na dato, is 
het een mooi moment om enkele van die uitgangspunten nader 
te beschouwen tegen de achtergrond van de praktijk. In dit artikel 
kijken we naar de verhouding eigen vermogen: vreemd vermogen 
(EV:VV) van de gemeenten. Deloitte deed onderzoek en kwam tot 
een verrassend inzicht.

Voor het bepalen van de disconteringsvoet 
bij de openingsbalanswaardering is onder 
meer de verhouding eigen vermogen: 
vreemd vermogen (EV:VV) binnen een 
gemeente van cruciaal belang. Het SVLO 
gaat in haar rekenvoorbeelden uit van 
het landelijke gemiddelde (cijfers 2013) en 
stelt de verhouding EV:VV op gemiddeld 
34%:66%. Gemeenten mogen volgens 
de handreiking uitgaan van de werkelijke 
verhouding, indien het EV zich binnen de 
bandbreedte van 30-40% van het totaal 
vermogen beweegt.

In het document ‘Vragen en antwoorden 
bij de Handreiking Vpb en het gemeentelijk 
grondbedrijf’ (SVLO, d.d. 14 december 
2015) wordt nader toegelicht: 

“De handreiking is bedoeld 
om algemene kaders te geven 
gebaseerd op deze gemiddelden. 
We zijn er daarbij van uitgegaan 
dat het overgrote deel van de 
gemeenten binnen de genoemde 
bandbreedte zouden vallen.”
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4. Het gemiddelde EV ligt het hoogst voor gemeenten in de provincie Flevoland (43,5%) en 
het laagst in de provincie Zeeland (24,3%). Zie tabel 2.

Dossier Vpb

Onderzoek
Deloitte heeft onderzocht of deze aanname 
van de SVLO juist is. Daarvoor zijn de 
jaarrekeningen 2015 van alle gemeenten 
geanalyseerd, een compleet beeld dus. 
Voor de afbakening van vreemd vermogen 
en eigen vermogen is aangesloten op de 
definitie volgens het BBV, zoals die ook 
wordt gehanteerd bij het bepalen van 
het toerekenbare rentepercentage voor 
grondexploitaties. Voorzieningen zijn 
daarbij aangemerkt als vreemd vermogen2.

Deze data analyse (met peildatum ultimo 
2015) leidt tot de volgende conclusies:

1. Het gemiddelde aandeel eigen 
vermogen t.o.v. totaal vermogen van 
gemeenten is 34,5%3. Dat is in lijn met 
het gemiddelde, zoals de SVLO in haar 
handreiking stelde (gebaseerd op 
cijfers 2013).

2. Van 230 gemeenten (59%) is het EV-
aandeel lager dan het gemiddelde, 163 
gemeenten (41%) hebben een hoger 
EV-aandeel.

3. Er zijn 81 gemeenten die met hun 
verhouding EV:VV daadwerkelijk binnen 
de SVLO bandbreedte (30-40% EV) 
vallen. Dat staat gelijk aan slechts 
20,6% van alle gemeenten. De stelling 
van de SVLO, dat het merendeel van 
de gemeenten binnen de gestelde 
bandbreedte zou vallen, blijkt daarmee 
onjuist te zijn.

Figuur 1: Percentage gemeenten verdeeld naar aandeel eigen vermogen
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Figuur 2: Gemiddeld aandeel eigen vermogen per provincie

43.5% 41.2% 38.2% 36.0% 35.3% 34.8% 34.4% 34.0%
28.8% 28.2% 25.8% 24.3%

Fl
ev

ol
an

d

Li
m

bu
rg

N
oo

rd
-B

ra
ba

nt

N
oo

rd
-H

ol
la

nd

Zu
id

-H
ol

la
nd

U
tr

ec
ht

G
el

de
rla

nd

D
re

nt
he

O
ve

rij
ss

el

Fr
ie

sl
an

d

G
ro

ni
ng

en

Ze
el

an
d

2. Vanuit fiscale optiek zou gesteld kunnen worden dat (delen van) sommige voorzieningen het karakter kunnen hebben van eigen vermogen. Om dit te 
onderbouwen zou per gemeente elke voorziening moeten worden geanalyseerd. Dit valt buiten de scope van dit onderzoek.

3. Dit betreft het ongewogen gemiddelde, zijnde het gemiddelde van alle EV percentages van individuele gemeenten. Epe telt daarbij even hard door als Amsterdam. 
Voor de verdiepende analyse in dit document wordt verder uitgegaan van het gewogen gemiddelde (34,2%), zijnde het totale EV / het totale vermogen.
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5. Gemiddeld genomen ligt het EV in krimpgemeenten marginaal hoger dan in 
groeigemeenten (afhankelijk van de uitgangspunten zit er 3,0% tot 5,7%  
verschil tussen). 

Een nadere analyse op de dataset waarbij we de omvang van de balansposities hebben 
betrokken, wat tot uitdrukking komt in het gewogen aandeel EV, geeft de volgende 
inzichten. In eerste plaats is gekeken naar een verdeling per inwonersklasse. Daaruit blijkt 
het volgende beeld:

Figuur 3: gewogen gemiddeld EV% per inwonersklasse gemeenten

Inwonersklasse Gemeenten Gewogen

0–5.000 5 39,7%

5001–10.000 20 38,5%

10.001–20.000 100 39,4%

20.001–50.000 192 31,8%

50.001–100.000 45 24,5%

100.001–300.000 27 27,5%

>300.001 4 48,2%

393 34,2%

Figuur 4: gewogen gemiddeld EV% per inwonersklasse gemeenten
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Figuur 5: gemeenten naar categorieën EV%Wat opvalt, is ten eerste de dip bij 
gemeentes in en rond de klasse 50-100K. 
Mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat het 
hier veelal gemeentes betreft die in enige 
mate een verzorgingsfunctie voor een regio 
hebben. Deze gemeenten hebben een 
relatief hoog voorzieningenniveau in stand 
te houden.

Een tweede constatering is dat de 300K+ 
cohort een grote uitschieter laat zien. 
Dit wordt met name veroorzaakt door 
de gemeente Amsterdam. Deze kent 
een relatief groot eigen vermogen (circa 
60,5%), aanmerkelijk hoger dan de andere 
gemeenten in de G4 (gewogen gemiddelde 
van Utrecht, Rotterdam en Den Haag is 
30,4%). Oorzaak is dat Amsterdam haar 
reserve erfpachtgronden als EV op de 
balans heeft staan. Indien Amsterdam 
buiten de berekening zou worden 
gehouden, dan bedraagt het gewogen 
gemiddelde % EV van de overige 392 
gemeenten nog 29,6%. 

In onderstaande tabel is weergegeven 
hoeveel gemeenten per inwonersklasse 
zich beneden, binnen of boven de SVLO-
bandbreedte bevinden met hun  
aandeel EV.

Inwonersklasse
Aantal 

gemeenten
<30% 30–40% >40%

0–5.000 5 20,0% 40,0% 40,0%

5001–10.000 20 35,0% 20,0% 45,0%

10.001–20.000 100 42,0% 18,0% 40,0%

20.001–50.000 192 46,4% 21,4% 32,3%

50.001–100.000 45 60,0% 26,7% 13,3%

100.001–300.000 27 70,4% 7,4% 22,2%

>300.001 4 25,0% 50,0% 25,0%

Totaal 393 47,3% 20,6% 32,1%

Daarbij valt op dat gemeenten in de cohorten 50-100K en 100-300K in merendeel duidelijk 
onder de bandbreedte vallen. Dat is in enige mate ook in de klasse 20-50K te zien, waarbij 
moet worden opgemerkt dat het daar wel om een relatief grote groep gemeenten gaat 
(192). In de overige categorieën is de spreiding een stuk gelijkmatiger.

Dossier Vpb
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Wat betekent dat nu?
Niet alle gemeenten gaan met hun 
grondexploitatieactiviteiten door de 
spreekwoordelijke ‘poort’ en worden 
Vpb-plichtig. Dat maakt het lastig om de 
impact van met name de derde conclusie 
concreet te duiden. In zijn algemeenheid is 
de verwachting echter legitiem dat de druk 
op de Belastingdienst, om in individuele 
gevallen uitspraken te doen, verder 
toeneemt. In het eerder aangehaalde 
document ‘Vragen en antwoorden…’ 
d.d. 14 december 2015 wordt over de 
bandbreedte namelijk het volgende 
gesteld: “Indien een gemeente niet binnen 
de bandbreedte valt kan niet automatisch 
worden uitgegaan van de (uitkomst) van de 
berekening. Voor het bepalen van de waarde 
van de openingsbalans zult u zich moeten 
baseren op de feiten en omstandigheden 
zoals die zich in uw gemeente voordoen. Op 
dit punt is, in voorkomende gevallen, nadere 
afstemming met uw competente inspecteur 
noodzakelijk.”

Het merendeel van de gemeenten kan 
op het punt van EV:VV-verhouding dus 
niet steunen op de relatieve veiligheid 
die de handreiking lijkt te bieden. Voor 
hen is uitsluitsel van de Belastingdienst 
noodzakelijk. Nog los van alle andere 
uitgangspunten betekent dit in 
voorkomende gevallen onzekerheid over 
de hoogte van de WACC en daarmee over 
de openingsbalanswaardering. Met het 
einde van het eerste belastingjaar in zicht, 
is dat geen gelukkige positie.
Tijdens het najaarscongres van de 
Vereniging van Grondbedrijven in Ede heeft 
de Belastingdienst hierover het volgende 
aangegeven. Het zou onwerkbaar zijn voor 
de Belastingdienst om hierover met elk van 
de gemeenten die het betreft in overleg te 
treden en een uitspraak te moeten doen. 
Daarom zou zij ernaar streven om hiervoor 
een werkbare oplossing te vinden die 
mogelijk in een handreiking opgenomen 
zou worden. Tot op heden (eind maart 
2017) is deze er echter nog steeds niet.

WACC
Met de EV:VV verhouding van gemeenten 
in beeld, is de eerste stap gezet 
richting inzicht in de feitelijke WACC die 
gemeenten moeten hanteren om de 
openingsbalanswaarde te kunnen bepalen. 
Om die WACC daadwerkelijk te berekenen 
is nog een tweede gegeven nodig: inzicht in 
de werkelijke gemiddelde rentepercentages 
per gemeente (ultimo 2015).

Deze gegevens zijn helaas niet sluitend 
op te maken uit de gemeentelijke 
jaarrekeningen 2015. Ook de IV3 registratie 
(een verplichting voor gemeenten om 
specifieke gegevens gestructureerd aan 
het CBS te leveren) biedt geen uitkomst. 
De beschikbare IV3-lijsten blijken op dit 
punt niet voldoende betrouwbaar dan wel 
niet volledig genoeg gevuld om de analyse 
te kunnen maken. Van enkele individuele 
gemeenten kregen wij spontaan hun 
rentegegevens toegestuurd, waarvoor 
wij hen zeer dankbaar zijn. Echter om 
uitkomsten te kunnen presenteren zijn 
meer gegevens benodigd. 

ing. Arnold Joost
ArJoost@deloitte.nl

drs. Hakan Celik MRICS
HCelik@deloitte.nl
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