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Bijlage 2 Primaire doelgroep en goedkope voorraad 
 

De primaire doelgroep bestaat uit de mensen die vanwege hun inkomen, op wettelijke gronden, 

aanspraak kunnen maken19 op een woning met huurtoeslag. Dat zijn woningen met een huurprijs 

onder de zogeheten bovenste aftoppingsgrens20. De goedkope voorraad definiëren wij het geheel van  

corporatiewoningen onder die grens én particuliere huur- en koopwoningen met een WOZ-waarde 

onder € 122.000 (waarde in 2014, taxatie een jaar eerder). Deze WOZ-grenswaarde is afgeleid van de 

(medio 2015) maximaal door een meerpersoonshuishouden uit de primaire doelgroep te financieren 

koopwoning, op één inkomen en indien men geen eigen vermogen inbrengt. 

 

Omvang doelgroep 
De economische situatie speelt een grote rol in het inkomen van huishoudens. Aangezien de 
economie schommelt, varieert ook de omvang van de primaire doelgroep. Eind 2013 (het meest 
recente cijfer) behoorden 125.600 huishoudens in Rotterdam tot de primaire doelgroep. Dat is vrijwel 
gelijk aan de omvang vijftien jaar eerder21. Van de doelgroep woont het overgrote deel in een 
huurwoning van corporatie of particuliere verhuurder, een betrekkelijk klein deel (18.000 huishoudens) 
woont in een koopwoning. 

 

Het aandeel van de primaire doelgroep in Rotterdam is groter landelijk gemiddeld (32%) en in andere 

gemeenten binnen de voormalige stadsregio. Daar varieert het aandeel tussen 37% (Schiedam) en 

19% (Albrandswaard), met een gemiddelde van 28%. Rotterdam heeft dus van de regiogemeenten 

het hoogste aandeel primaire doelgroep. In vergelijking met de gemeenten uit de G5 heeft Rotterdam 

ook de grootste doelgroep, maar zijn de verschillen kleiner. Het aandeel primaire doelgroep in 

Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven is respectievelijk 41, 41, 32 en 35%. Zie figuur 1. 

 
Betrouwbare voorspellingen over de te verwachten ontwikkeling van het aandeel primaire doelgroep 
zijn moeilijk te maken. In het verleden is de doelgroep in omvang afgenomen en toegenomen, en is nu 
per saldo gelijk aan vijftien jaar geleden. De verwachting is dat de doelgroep tussen nu en 2030 rond 
het hierboven genoemde aantal blijft schommelen. Natuurlijk zal Rotterdam haar aantrekkingskracht 
op huishoudens met een lager inkomen en jongeren houden en is in ieder geval op korte termijn de 
instroom van statushouders van invloed. Tegelijkertijd zetten we als gemeente stevig in op een 
verdere stijging van het opleidingsniveau en de arbeidsmarktparticipatie van Rotterdammers alsmede 
de verdere versterking van de Rotterdamse economie. 

 

Figuur 1  Omvang goedkope voorraad vs. doelgroep in G5, als aandeel van resp. totale voorraad en huishoudens, 2013 
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19 In 2016 gaat het over de volgende inkomens: € 30.050 voor 65plus-meerpersoonshuishoudens, € 22.100 voor 65plus-

eenpersoonshuishoudens, € 30.000 voor 65min-meerpersoonshuishoudens en € 22.100 voor 65min-eenpersoonshuishoudens. 
20 Een woning onder deze grens (€ 629 per maand in 2016) is door de werking van de huurtoeslag ook voor de lagere 

inkomens betaalbaar. De grens van € 629 per maand geldt overigens voor huishouders van 3 of meer personen. Voor 1- of 2-
persoonshuishoudens geldt de laagste aftoppingsgrens, die in 2016 € 587 per maand bedraagt.  
21 Studenten en Rotterdammers wonend in een instelling zijn niet meegerekend. 
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Omvang voorraad 

Rotterdam heeft veel goedkope woningen, ongeveer 56% van de totale woningvoorraad. Hoezeer dit 

gegeven afwijkt van andere gemeenten, blijkt wel als we de vergelijking met de G5 maken, zie 

wederom figuur 1. In alle gemeenten zijn omvang van de primaire doelgroep en de goedkope 

voorraad min of meer in overeenstemming zijn. 

 

Figuur 2 laat zien dat de Rotterdamse goedkope voorraad in absolute aantallen even groot is als die in 

Amsterdam, terwijl de totale woningvoorraad daar veel groter is. Rotterdam is de enige gemeente met 

een grote overmaat aan goedkope woningen. Dit maakt onze woningmarkt fundamenteel anders en is 

de reden waarom vergroten van het aandeel middelduur/duur al jaren inzet van beleid is.  

 

Figuur 2  Omvang goedkope voorraad en doelgroep in G5, in absolute aantallen woningen en huishoudens, 2013 
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Figuur 3 op de volgende pagina illustreert dat de primaire doelgroep en de goedkope voorraad binnen 

Rotterdam niet evenredig verdeeld zijn. Vooral in de stadswijken is het aandeel goedkope voorraad 

erg groot, wat tot uitdrukking komt in de gebieden Charlois, Delfshaven en Feijenoord. Dit zijn ook de 

gebieden, waar de absolute marge tussen primaire doelgroep en goedkope voorraad het grootst is. 

Opvallend in de grafiek is verder dat in het gebied Charlois, veroorzaakt door de focuswijken Carnisse, 

Oud-Charlois en Tarwewijk, het aantal particuliere woningen in de goedkope voorraad zeer omvangrijk 

is. Ook het gebied Delfshaven kent een grote goedkope particuliere voorraad, in belangrijke mate 

gelegen ten westen van de Schie. Het gebied Prins Alexander is een uitschieter in de andere richting, 

met een grotendeels middeldure en dure woningvoorraad. 

 

Figuur 3  Aantal huishoudens in primaire doelgroep en opbouw totale woningvoorraad, per gebied van Rotterdam 
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Onderstaande tabel en grafiek tonen de (verwachte) omvang van de goedkope voorraad en doelgroep 

van Rotterdam in de jaren 2000, 2014 en 2030.22 Voor deze berekening zijn dezelfde aannames 

gehanteerd als in de tabel op pagina 16 in Deel 1 van deze woonvisie. 

 

Figuur 4  Ontwikkeling woningvoorraad 2000, 2014 en 2030 

 2000 

(won) 

 

(%) 

 2014 

(won) 

 

(%) 

 2030 

(won) 

 

(%) 

Totaal 

 

289.500   299.800   316.000  

Middelduur/duur 94.800 32,7  132.200 44,1  168.000 53,2 

Goedkoop 194.700 67,3  167.600 55,9  148.000 46,8 

 waarvan corporatie 149.000 76,5 *) 

51,5 **) 

 118.600 70,8 *) 

39,6 **) 

 ≥ 94.800 64,2 *) 

30,0 **) 

*) van goedkope voorraad 

**) van totale voorraad 

        

Bronnen: OBI, CBS, CFV en Maaskoepel, bewerking en prognose door Stadsontwikkeling 

 

Figuur 5  Omvang goedkope voorraad vs. doelgroep in Rotterdam 
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22 Voor het bepalen van de voorraad in het jaar 2000 zijn toenmalige huurprijsgrenzen gehanteerd. De WOZ-waardegrens is 

met terugwerkende kracht verlaagd conform de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS en vervolgens gecorrigeerd 
voor andere woz-waarderingssystematiek. Gehanteerde grenzen in 2000 zijn respectievelijk € 425 huur en € 49.000 woz.  
Voor 2030 zijn geen aannames gedaan over woz-waardeontwikkeling. 
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Nota bene: prijsgrenzen 

Er zijn enkele verschillen tussen de gehanteerde prijsgrenzen voor de berekening van de 

woningvoorraad en de grenzen die gebruikt wordt in het nieuwbouwprogramma. Onderstaand 

overzicht toont de beide indelingen. Huur- en nieuwbouwgrenzen gelden per 1-1-2016 en worden 

jaarlijks aangepast. Voor doeleinden van monitoring zal ook de woz-grens jaarlijks met de CBS 

prijsindex voor bestaande koopwoningen in Rotterdam worden herijkt. 

 

berekening opbouw bestaande voorraad 
    

      

 

huur corporaties 
 

woz particuliere voorraad 
huur en koop 

   
goedkoop < 629 < 122.000    

onderkant middelduur 629 - 711 122.000 - 140.000 
   

bovenkant middelduur 711 - 1.000 140.000 - 180.000 
   

duur > 1000 > 180.000 
   

      

      
bouwprogramma 

     

      

 

huur koop 
   

goedkoop < 629 < 140.000 
   

onderkant middelduur 629 - 711 140.000 - 180.000 
   

bovenkant middelduur 711 - 1.000 180.000 - 250.000 
   

duur > 1000 > 250.000 
   

      

  

Koopgrenzen zijn bij nieuwbouw hoger in relatie tot huurprijzen i.v.m. ander rendement 
en hogere woningkwaliteit dan in bestaande voorraad. 

 

  

Rendementseisen zijn hoger in laagste huurprijssegment dan in duurdere segmenten. 

 




