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Wonen in Midden-Delfland 



Doel van vandaag → een bijdrage leveren aan de thematiek door mijn gedachten en ideeën te 
delen over wat en hoe bouwen in Midden Delfland, welke oplossingen ik zie vanuit mijn rol en op welke 
manier wij elkaar kunnen versterken om de beoogde doelen te bereiken.



De toekomst lijkt 
niet te 
voorspellen en 
de aarde is moe





Woningtrends in Nederland 
• DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELING

• Groei bevolking

• Immigratie

• Vergrijzing

• Gezinsverdunning

• Van 17 naar 18 miljoen inwoners in 2028

• DE WONINGMARKT

• Target 100.000 nieuwe woningen is utopie

• Inschatting 2023: 60.000

• Achterstand woningbouw 300.000

• Meer ruimte claimers (rood/blauw/groen/grijs) 

• Een stad/dorp stopt nooit met groeien (bijvoorbeeld annexaties 
Den Haag)

• Jongeren willen naar de stad, gezinnen willen het dorp

• Kwantitatieve opgave (voorheen VINEX) wordt kwalitatieve opgave

• Mismatch planvorming & aanbod

• PLANOLOGIE/VERGUNNINGEN

• Doorlooptijden bestemming / vergunningstrajecten van 5 naar 7/10 
jaar 

• stuwmeer bezwarenprocedures Raad van State (oa Stikstof)

• capaciteit gemeenten

• Infrastructuur in projecten loopt vaak vast



• BOUWTRENDS

• Te late implementatie industrialisatie bouw

• Standaardisatie en fabricage, bieden slechts een deel van de oplossing

• Modulair en flexbouwen

• Circulaire bouw (o.a. houtbouw)

• Capaciteit sector (Schiphol corona effect bouwsector crisis 2012)

• Verduurzaming wordt de norm

• VERANDERDE ROL WONINGCORPORATIES

• Beperking rol na debacle Vestia en vermogensverlies

• Slechte aankopen verwerving posities

• Governance bestuurders

• Beperking investeringsruimte door verhuurdersheffing en Vennootschapsbelasting

• Private partijen/ institutionele instanties  mengen zich vaker in huursector

• (ON)BETAALBAARHEID WONINGBOUW

• Hoge grondprijzen

• Stijgende bouwprijzen, tekort aan arbeid en materialen

• Stijgende energie kosten

• Hogere kosten door langere doorlooptijden

• Kosten door voortdurende aanscherping bouwregelgeving 

• Rente omhoog

• Leencapaciteit lager 

• Koopkracht vermindering door inflatie

• Afschaffing jubelton 2024



Wonen in Midden-Delfland 
• Een voorrecht om hier te wonen en te leven
• Wonen in een groene oase met een provinciaal groen landschap in de achtertuin 
• Alle infrastructuur om steden, kust en achterland te bereiken 
• Luchthaven op steenworp afstand 
• Kleinschalig met een dorpsidentiteit
• Hoge sociale cohesie 
• Voldoende voorzieningenniveau (winkels, scholen en sportclubs) 

Het is hier goed vertoeven 



Bouwen voor gezinnen, ouderen EN jongeren 
met nadruk op ouderen vanwege doorstroming

Masterplan 2023-2033

• 75 woningen conform coalitieakkoord 

• 20/20/35 

• Meten is weten 
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Triple Helix
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Laat de loper op alle vlakken het werk doen dus schaak op 6 velden tegelijk


