
 

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum  
 
 
 

1. Ontwikkeling bevolking naar leeftijd  
 
De Primos huishoudensprognose (2011) voor de periode 2010-2040 schetst het volgend beeld: 
 
• Het percentage Hilversumse huishoudens < 30 jaar  bedraagt in 2011: 12% (Nederland: 

13%). Dit Hilversumse percentage stijgt in 2030 naar 14% (Nederland: 12%).  
• Het percentage 30-44 jarige huishoudens  (de ´motor van de economie´) in Hilversum daalt 

van 27% in 2011 naar 25% in 2030 (de overeenkomstige percentages voor Nederland zijn 
respectievelijk 26% en 23%). 

• Het percentage 45-65 jarige huishoudens  (de ´gearriveerden´) in Hilversum daalt van 36% 
in 2011 naar 31% in 2030 (overeenkomstige percentages Nederland: 38% en 32%). 

• Het percentage 65-74 jarige huishoudens (de ´grijze kracht´) in Hilversum stijgt van 12% in 
2011 naar 14% in 2030 (overeenkomstige percentages Nederland: 12% en 17%). 

• Het percentage huishoudens >  75 jaar  (de groep met de grootste zorgvraag) in Hilversum 
stijgt van 14% in 2011 naar 17% in 2030 (overeenkomstige percentages Nederland: 11% en 
17%). 

 
Conclusie:  
De ontwikkeling van de leeftijdsopbouw van de Hilversumse huishoudens in de periode 2011-
2030 wijkt niet veel af van die in de rest van Nederland.  
De vergrijzing heeft hier iets eerder ingezet, maar de vergroening is al gestart (zie ook 4.).   
 

2. Huishoudensprognose 
 
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) telt Hilversum op 1 januari 2011 in totaal 
84.984 inwoners.  
Onder aftrek van intramuraal wonenden (zoals mensen in verpleeghuis) heeft Hilversum in totaal 
40.451 particuliere huishoudens. 
De gemiddelde grootte van Hilversumse particuliere huishoudens bedraagt dan 2,066. 
 
Jaar   aantal   aantal  gemiddelde   
  inwoners  huish.  huishoudensgrootte    
 
2000  82.177  38.228  2,11 
2011  84.984  40.451  2,07    
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Op grond van de prognose “natuurlijke groei” (geboorte minus sterfte) wordt voor Hilversum een 
inwoneraantal voor het jaar 2020 verwacht van ± 86.000.  
Voor wat betreft de verwachte gemiddelde huishoudensgrootte voor dat jaar is de ontwikkeling 
hiervan in de afgelopen circa 10 jaar (van 2,11 naar 2,07) voor ± 50% doorgetrokken: 2,05 in 
2020. Dit betekent, dat naar verwachting het aantal huishoudens in Hilversum in 2020 circa 
42.000 (86.000 : 2,05) zal bedragen. Derhalve een groei van het aantal huishoudens ten 
opzichte van 2011 van ± 1.500 huishoudens. 
 
Conclusie: 
1. De huishoudensgrootte in Hilversum vertoont (net als in de rest van Nederland) al jarenlang 
een dalende trend.  
2. De groei van het aantal huishoudens wordt geraamd op 1.500 huishoudens tot 2020. 
 

3. Woningvoorraad  
 
Jaar   aantal   aantal    
  woningen  huish.     
 
2000  37.154  38.228      
2011  38.841  40.451     
 
In het eerste decennium van deze eeuw nam de woningvoorraad met bijna 1.700 woningen toe. 
De woningvoorraad 2011  bestaat uit 38.827 woningen plus 1.349 (onzelfstandige) 
wooneenheden, wat een totaal geeft van 40.176 (voorlopige cijfers CBS).  
 
Een deel daarvan staat (een deel van het jaar) leeg i.v.m. verhuizing, renovatie etcetera, de 
(noodzakelijke) frictieleegstand;  doorgaans wordt hiervoor met een leegstandspercentage van 
2 tot 3% gerekend. Omgerekend voor Hilversum betekent dat ± 1.000 woningen . 
 
De vraag naar woningen van nog thuiswonende potentiële huishoudens op dit moment wordt op 
basis van de Omnibus- enquête 2011 geraamd op ± 800. Daartegenover staat een (in)direct 
aanbod van woningen als gevolg van sterfte, dat voor 2011 wordt geschat op ± 400. Per saldo 
rest dus een vraag naar woningen van nog thuiswonenden van ± 400 woningen . 
Tussen de vraag naar woningen van (potentiële) huishoudens (40.500 + 400 = 40.900) en het 
aanbod van beschikbare woningen/wooneenheden (40.200 – 1000 = 39.200) zit op dit moment 
(2011) een verschil van ± 1.700 woningen ; oftewel het statistisch tekort  2011). 
 
Conclusie: 
Het statisch tekort aan woningen in Hilversum bedraag in 2011 circa 1.700 woningen.  
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4. Vestiging en vertrek 
 
    1982     2008     2010   

  Vestiging 
uit 

Vertrek 
naar 

Saldo Vestiging 
uit 

Vertrek 
naar 

Saldo Vestiging 
uit 

Vertrek 
naar 

Saldo 

                    

Gooi en 
Vechtstreek 

1.011 1.960 -949 1.073 1.103 -30 1.023 1.062 -39 

Almere, 
Z.IJ. 
Polders, 
Dronten 

63 302 -239 156 190 -34 141 193 -52 

Amersfoort 68 59 9 104 155 -51 91 156 -65 

Amsterdam 327 320 7 490 406 84 500 446 54 

Utrecht 119 148 -29 298 236 62 257 241 16 

                    

Andere 
gemeenten  

1.725 1.748 -23 2.077 1.787 290 1.717 1.607 110 

                    

TOTAAL 3.313 4.537 -1.224 4.198 3.877 321 3.729 3.705 24 

                    

Buitenland 336 393 -57 916 813 103 847 549 298 

 
Waar in de jaren tachtig Hilversum nog een vertrekoverschot kende, is de afgelopen jaren een 
vestigingsoverschot te zien. 
In 2010 kende Hilversum een zeer klein vertrekoverschot naar de rest van de regio, naar Almere 
en naar Amersfoort. 
Daarentegen leverden Amsterdam, Utrecht, “andere gemeenten” en “het buitenland (onder 
andere expats)” Hilversum nieuwe inwoners op.  
Per saldo gaat het daarbij op jaarbasis om ± 300 personen (ruim 100 huishoudens). 
 

Hilversum 
2010 

Binnenlands 
migratiesaldo  

Buitenlands 
migratiesaldo  

Totaal 
migratiesaldo  

    
Totaal 24 298 322 
       
0 tot 5 jaar -26 19 -7 
5 tot 10 jaar 1 34 35 
10 tot 15 jaar 27 31 58 
15 tot 20 jaar -52 27 -25 
20 tot 25 jaar 148 37 185 
25 tot 30 jaar 9 77 86 
30 tot 40 jaar -60 45 -15 
40 tot 50 jaar 54 46 100 
50 tot 65 jaar -37 -17 -54 
65 tot 85 jaar -41 -2 -43 
85 jaar of ouder 1 1 2 

 
 
Conclusie: 
Vertaling van het migratiesaldo voor Hilversum leidt tot een equivalent van circa 900 woningen. 
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5. woningbehoefte 
 
Samengevat  (2. en 3. en 4.) is de woningbehoefte tot 2020 te begroten op: 
 
Tekort 2011                             :  ± 1.700 woningen  
Groei huishoudens 2011-2020: ± 1.500 woningen 
Migratie-effect 2011-2020       :  ±    900 woningen 
 

6. Woningbouwcapaciteit : aantallen 
 
Uit de Rigo-monitor 2011 blijkt de plancapaciteit van Hilversum:   
 
De totale bruto plancapaciteit  in Hilversum bestaat uit  3947 woningen   
Dit is de optelsom van alle ons nu bekende plannen. 
Daarvan vallen er onder de noemer ´boterzacht´                350 woningen 
Onder de resterende capaciteit ligt een sloopopgave van   500 woningen  
 
Er resteert een netto plancapaciteit  van ruim                   3000 woningen   
 
Grofweg is: 
een derde van deze totale netto plancapaciteit in aanbouw (of vergund),  
een derde van de plannen r.o.-technisch hard, 
een derde van plannen r.o.-technisch zacht, maar toekomstige realisatie wel aannemelijk. 
 
In de verstedelijksafspraken in MRA-verband is voor de regio Gooi en Vechtstreek een netto 
bouwopgave afgesproken van 5000 woningen tot 2020. Globaal genomen (maar niet bestuurlijk 
vastgelegd) is het aandeel van Hilversum hierin een kleine helft van de totale opgave. 
 

• De netto plancapaciteit is kwantitatief voldoende en r.o.-technisch in voldoende mate 
hard voor de realisatie van de verstedelijksafspraken.  

• De netto plancapaciteit dekt grotendeels maar niet volledig de ontwikkeling van de 
woningbehoefte. 

• Of en in hoeverre plancapaciteit ook daadwerkelijk leidt tot bouwplanrealisatie hangt o.a. 
af de kwalitatieve invulling van het programma én van economische ontwikkelingen, 
consumentenvertrouwen etcetera. 

 

7. Kwaliteit: betaalbaarheid 
 
A. de vraag 
Mede op basis van de CBS - inkomensstatistiek (2009) kan naar schatting ruim 40% van alle huishoudens 
(circa 17.000) in Hilversum op grond van hun inkomen aanspraak maken op een sociale huurwoning 
(conform Europawetgeving tot € 650,-). 
Voor nog eens ± 6.000 huishoudens staat de toegang tot de sociale huursector op een kier. Zij kunnen in 
aanmerking komen voor de duurdere sociale huurwoningen (tussen € 550,- en € 650,-) afhankelijk van de 
vraag in hoeverre corporaties aan de 90%-eis voldoen (% verhuurd aan doelgroep tot € 33.000,-). 
Daarbuiten zijn zij aangewezen op de particuliere huur- en koopwoningenmarkt. 
De circa 18.000 huishoudens met een inkomen boven € 43.000,- moeten hun huisvestingsmogelijkheden 
volledig zoeken in de vrije sector huur en in de koopsector.  Zij kunnen volgens de regels van de 
woonruimteverdeling op geen enkele wijze aanspraak maken op een woning in de sociale huursector.  
 
B. het aanbod 
Voor de sociale huursector en de huishoudens die daarop zijn aangewezen wordt de betaalbaarheid van 
hun woning gedefinieerd in de wet op de Huurtoeslag. De (financiële) toegankelijkheid tot de woningmarkt 
kan daarmee voor de laagste inkomens worden gelegd bij de een huurgrens van  € 650,-.  
In de koopsector spelen naast inkomen bijvoorbeeld ook de hypotheekrente en de maximaal te 
financieren hypotheeksom een rol. Daarnaast kunnen door bepaalde koopproducten als de Starterslening, 
Sociale Koop en Koopgarant woningen betaalbaar worden gemaakt voor bepaalde inkomensgroepen. 
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Ruim de helft (55%) van alle woningen in Hilversum bevindt zich in de koopsector, 45% in de huursector.  
Van alle koopwoningen hebben ruim 2.000 woningen een woz-waarde onder de < €180.000,- en 
ongeveer evenveel tussen < € 180.000,- en € 210.000,-. Circa 20% van de koopwoningen (oftewel ruim 
4.000 woningen) hebben daarmee een woz-waarde onder de sociale koopgrens. Daarboven heeft 40% 
een woz tussen  € 210.000,- en € 350.000,- en 20% hoger dan € 350.000,- (bron: gemeente Hilversum). 
Van alle huurwoningen is bijna driekwart in eigendom van woningcorporaties en de rest van particuliere 
verhuurders. Van deze woningen hebben respectievelijk 90% en ruim 65% oftewel in totaal circa 16.000 
woningen een huurprijs tot € 650,- (bron: respectievelijk gegevens woningcorporaties en raming op grond 
van WOZ-gegevens en Omnibus enquête).  
 

 
In bovenstaande figuur is in grote lijnen aangegeven hoe vraag en aanbod zich verhouden: 
wie mag (wetgeving) en kan (betaalbaarheid/financierbaarheid) kiezen uit welke woningen. 
Dat hier alleen een globale lijn is aangegeven heeft te maken met a) het ontbreken van 
gegevens én met b) de veranderende betekenis van de gegevens: 
a) Sommige gegevens zijn niet of lastig te achterhalen; zo geeft het CBS wel gemiddelde 
inkomensgegevens, maar geen verdeling ervan (bijvoorbeeld naar leeftijdcategorie) . Ook de 
vraag of een (huishoudens)inkomen uit één of meer inkomens bestaat is niet te achterhalen 
b) De woningmarkt is qua betaalbaarheid / financierbaarheid volop in beweging: 
• de aanwijzing tot ´schaarstegebied´ van de regio door het rijk (toekenning extra 

kwaliteitspunten) heeft een potentieel prijsopdrijvend effect. 
• ook extra kwaliteitspunten als gevolg van isolatiemaatregelen leiden tot huurverhogingen 
• voorwaarden voor hypotheken zijn en worden aangescherpt; aftrek hypotheekrente staat 

onder druk  
• waar voor de huursector alle inkomens achter de voordeur worden meegeteld, geldt voor het 

aangaan van hypotheek dat het tweede inkomens juiste slechts ten dele meetelt. 
 
• lagere inkomens hebben minder kans op een woning dan hogere inkomens 
• 1/3 deel betaalbaar als opgave in de nieuwbouw lijkt (gezien de vraag) aan de lage kant 

 

8. Kwaliteit: toegankelijkheid 
 
In de (harde) plancapaciteit tot 2015 staat circa tweederde deel uit 0-tredenwoningen. Gezien de 
conclusies uit het classificatiesysteem is de focus op toegankelijke woningen een juiste. Van 
belang daarbij is dat ook bijbehorende voorzieningen en de toegankelijkheid van de buitenruimte 
voldoende aandacht krijgen. 

 


