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Samenvatting (summary in Dutch) 

Essays over woningaanbod, ruimtelijke ordening en 

regionale arbeidsmarkten 

In landen en steden over de hele wereld hebben hoge huizenprijzen de aandacht gevestigd op 

ruimtelijke ordening en op het mogelijke effect van dit beleid op het functioneren van 

woningmarkten. Zo is de prijs van een appartement in Manhattan door restricties op de hoogte 

van gebouwen ruim twee keer zo hoog als de bouwkosten, en het Britse ruimtelijke 

ordeningsbeleid is recentelijk onder hevige kritiek komen te staan, zowel door het hoge 

niveau van huizenprijzen, als door hun instabiliteit. Desalniettemin is de economische 

literatuur over ruimtelijke ordening in beschrijvende en in normatieve zin beperkt, hetgeen 

verrassend en onwenselijk lijkt in verband met de omvang en het belang van de woningmarkt. 

Wonen is immers voor de meeste huishoudens de grootste kostenpost van hun budget, en voor 

eigenaar-bewoners vormt de eigen woning vaak het grootste aandeel van hun investeringen.  

 Ook in Nederland grijpt de overheid langs verschillende wegen in op de woningmarkt. 

Aan de ene kant wordt de vraag naar woningen bevorderd door de fiscale behandeling van de 

eigen woning en door het huurbeleid, terwijl er anderzijds beperkingen op het aanbod worden 

gelegd door ondermeer de ruimtelijke ordening. In het bijzonder beperkt het ruimtelijke 

beleid het aanbod van woningbouwgrond door aan te geven waar wel en niet gebouwd mag 

worden. De waardesprong die een stuk landbouwgrond in de Randstad maakt als de 

bestemming ervan gewijzigd wordt in woningbouw is illustratief voor de mate waarin dit 

soort beperkingen  bindend zijn. Daarnaast kan het ruimtelijke beleid eisen opleggen aan het 

type woning dat gebouwd wordt, zoals bijvoorbeeld de bevordering van hoge dichtheden op 

VINEX locaties. Tenslotte kunnen gemeenten via de prijs van bouwrijpe grond impliciete 

belastingen opleggen aan nieuwbouw in de koopsector, waarmee het aanbod van lokale 

voorzieningen en nieuwbouw in de sociale sector gesubsidieerd worden. Dit soort beleid, 

waar we in dit proefschrift naar verwijzen als ruimtelijke ordening in de brede zin (regulering 

van grondgebruik), creëert verschillende baten, zoals in het bijzonder de bescherming van 

waardevolle open ruimte. De combinatie van subsidies op woningvraag en restricties op het 

aanbod maakt wonen echter wel kostbaar. Reële huizenprijzen zijn in dit land dan ook meer 

dan verdrievoudigd sinds het begin van de jaren zeventig.  
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In dit proefschrift dragen we bij aan de beperkte economische literatuur over 

ruimtelijke ordening door ons te richten op de effecten van dit soort beleid in Nederland. Het 

bevat zowel empirisch onderzoek, waarin we trachten om ons inzicht in de aanbodkant van de 

woningmarkt te verdiepen, als normatieve analyse gebaseerd op welvaartseconomische 

theorie. In het normatieve deel richten we ons vooral op twee voor Nederland karakteristieke 

eigenschappen van het ruimtelijke beleid, namelijk het bevorderen van compacte steden en 

gebundelde deconcentratie. Een derde aspect dat in dit proefschrift centraal staat is de 

doorwerking van dit beleid op regionale arbeidsmarkten, die aannemelijk lijkt vanwege de 

bundeling van grondgebruik en locatie. De opbouw van het proefschrift is als volgt. In 

hoofdstuk 3 belichten we de relatie tussen ruimtelijk ordening, woningaanbod en prijzen op 

geaggregeerd niveau. Op de doorwerking van ruimtelijke ordening op regionale 

arbeidsmarkten gaan we in de hoofdstukken 4 en 5 in. We evalueren dit beleid vanuit een 

welvaartseconomisch perspectief in hoofdstuk 6. Een uitgebreide discussie van de relevante 

literatuur wordt aangeboden in hoofdstuk 2. Tenslotte bevatten de hoofdstukken 1 en 7 

respectievelijk een inleiding en conclusies.  

Woningaanbod en ruimtelijke ordening op nationaal niveau 

Woningaanbod blijkt in Nederland nauwelijks gevoelig voor veranderingen in prijzen 

(hoofdstuk 3). In een tijdreeksanalyse van woningaanbod in de koopsector vanaf 1970 vinden 

we dat nieuwbouw met 0.04% toeneemt na een reële prijsstijging van 1% in hetzelfde jaar. 

Een studie van woningaanbod in de VS die vergelijkbare methoden hanteert, rapporteert een 

elasticiteit die zo’n factor 100 hoger is. Ook de reactie van het aanbod door een verbetering 

van de kwaliteit van nieuwe woningen blijkt beperkt, terwijl de geschatte prijselasticiteit voor 

het volume van investeringen in woningen nog lager is, en voor de totale nieuwbouw zelfs 

negatief. We vinden geen aanwijzingen voor een elastisch woningaanbod op de lange termijn.  

 De internationale literatuur wijst op een negatief verband tussen de prijselasticiteit van 

woningaanbod en de restrictiviteit van ruimtelijke ordeningsbeleid, hoewel het moeilijk blijkt 

om de uitwerking van specifieke maatregelen te identificeren (hoofdstuk 2). Is dit verband 

ook in Nederland van toepassing? De meest directe aanwijzing hiervoor is het verschil tussen 

de prijs van grond met woningbouwbestemming en de prijs van landbouwgrond, dat met 

name in de Randstad substantieel is. Dit verschil kan geïnterpreteerd worden als een 

schaduwprijs van restricties op grondgebruik, die de mate waarin deze restricties bindend zijn 

kwantificeert. Het is equivalent met een schaarstepremie of reguleringsbelasting op 

grondgebruik voor wonen van dezelfde hoogte. In hoofdstuk 6 werd een indicatie gegeven 
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van het economische belang van deze schaarstepremies. In een gestileerd model hebben we 

laten zien dat de geobserveerde schaduwprijs in Amsterdam overeen komt met een belasting 

ter hoogte van 10% van het besteedbaar huishoudinkomen, en dat inwoners van deze stad hier 

gemiddeld bijna twee keer zoveel aan uitgeven als aan de grond exclusief belasting.  

 We hebben in hoofdstuk 2 ook laten zien dat verscheidene andere verklaringen voor 

de lage aanbodselasticiteit geen stand houden. Bijvoorbeeld, als marktverstoringen inherent 

aan het bouwproces zouden zijn, dan zouden hoge prijzen en inelastisch aanbod als regel ook 

in andere landen waargenomen moeten worden. Het woningaanbod is in Nederland echter 

beduidend minder elastisch dan bijvoorbeeld in de VS, en reële huizenprijzen zijn hier in de 

afgelopen decennia ook harder gestegen dan in de meeste andere landen. Als veranderingen in 

huizenprijzen daarentegen gedreven worden door schaarstepremies op woningbouwgrond, 

dan zou onze bevinding dat het volume van investeringen in woningen niet gevoelig is voor 

prijzen in overeenstemming kunnen zijn met een redelijk competitieve bouwsector. Een 

andere falsifieerbare verklaring voor de lage aanbodselasticiteit is dat de schaarste van 

bouwgrond volgt uit het feit dat Nederland een klein en dichtbevolkt land is. Deze 

veronderstelling zou impliceren dat er schaarstepremies betaald moeten worden voor elke 

vorm van grondgebruik, maar het grootste deel van de Nederlandse grond wordt nog steeds 

gebruikt voor landbouw en dit vereist geen substantiële schaarstepremie. Daarnaast is 

gebleken dat de kwaliteit van nieuwbouwlocaties sinds het begin van de jaren 1970 niet veel 

slechter is geworden, dus de stijging van huizenprijzen kan ook niet verklaard worden uit het 

schaarser worden van aantrekkelijke locaties.  

De vertragingen op VINEX locaties, waar grond de facto al voor woningbouw 

bestemd was, tonen aan dat ruimtelijke ordening op nationaal niveau niet de enige 

belemmering op nieuwbouw vormt. Echter, naast restricties op het type woning die niet met 

de marktvraag in overeenstemming waren, hadden deze vertragingen waarschijnlijk ook te 

maken met de impliciete belasting die gemeenten heffen op grond voor woningbouw in de 

private sector, om lokale publieke goederen te financieren en de sociale sector te subsidiëren. 

Het zelfrealisatiebeginsel en de beperkte aanwezigheid van alternatieve nieuwbouwlocaties 

zullen de onderhandelingen tussen gemeenten en ontwikkelaars nog moeizamer gemaakt 

hebben. Deze onderhandelingen zouden veel soepeler verlopen zijn als er geen 

schaarstepremie te verdelen was. Ruimtelijke ordening in de brede definitie heeft dus wel 

degelijk een belangrijke rol gespeeld bij de vertragingen op nieuwbouwlocaties.  

Er zijn natuurlijk andere institutionele factoren die bijgedragen hebben aan de 

beperkte prijselasticiteit van het woningaanbod in Nederland. Het huurbeleid heeft 
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bijvoorbeeld de prikkels om te investeren in de sociale sector verminderd, en de relatie tussen 

prijzen en aanbod in deze sector is verder verzwakt door allerlei subsidies, waarvan 

sommigen een anticyclisch karakter hadden. Zulke instituties vormen een plausibele 

verklaring voor een zwak of zelfs negatief verband tussen prijzen en nieuwbouw in de sociale 

sector, maar ze kunnen niet verklaren waarom de aanbodselasticiteit in de koopsector zo laag 

is. Bovendien, als ruimtelijke ordening de woningbouw in de koopsector niet zou 

belemmeren, dan zou men verwachten dat achterblijvend woningaanbod in de sociale sector 

gecompenseerd zou worden door productie in deze sector, om zo het verband tussen prijzen 

en het totale woningaanbod te herstellen.  

Ruimtelijke ordening en regionale arbeidsmarkten 

Als ruimtelijke ordening zo’n grote invloed heeft op het functioneren van de woningmarkt op 

nationaal niveau, dan moet dit beleid ook doorwerken op regionale woningmarkten. Als er 

bovendien ook een sterke relatie bestaat tussen uitkomsten op regionale woning- en 

arbeidsmarkten, dan kunnen er repercussies zijn op het functioneren van regionale 

arbeidsmarkten. De samenhang tussen locale woning- en arbeidsmarkten is ondermeer 

gebleken uit de sterke negatieve correlatie tussen werkloosheid en huizenprijzen voor 142 

steden in 12 EU landen uit de Urban Audit. Op basis van deze data hebben we in hoofdstuk 5 

een verband geschat tussen perspectieven op de locale arbeidsmarkt, zoals gemeten door 

werkloosheid en inkomen, en verschillen in locale huizenprijzen, terwijl we het 

voorzieningenniveau bij benadering constant gehouden hebben. Hieruit kwam naar voren dat 

de beroepsbevolking in behoorlijke mate gecompenseerd wordt in woningmarkten, zodat 

regionale verschillen in arbeidsmarkt perspectieven een evenwichtsuitkomst zouden kunnen 

zijn. Deze bevindingen worden ondersteund in een analyse van het Nederlandse Woning 

Behoefte Onderzoek uit 2002, waarin gecontroleerd is voor heterogeniteit van huizen en van 

de beroepsbevolking. Op Europees niveau kan het bestaan van compensatie in 

woningmarkten twee tegenstrijdige observaties met elkaar in overeenstemming brengen, 

namelijk de sterke persistentie van regionale werkloosheidsverschillen en het bestaan van een 

wage curve, een negatief verband tussen regionale werkloosheid en lonen.  

 Een regionale tijdreeksanalyse van de samenhang tussen woningaanbod, binnenlandse 

migratie en werkgelegenheidsgroei in Nederland (hoofdstuk 4) heeft meer licht geworpen op 

de potentieel belangrijke rol van ruimtelijke ordening. Hieruit is namelijk gebleken dat de 

werkgelegenheid zich aanpast aan het regionale arbeidsaanbod, terwijl netto binnenlandse 

migratie vooral bepaald wordt door het regionale aanbod van woningen, en niet door 
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werkgelegenheidsgroei. De groei van de regionale woningvoorraad blijkt niet bijzonder 

gevoelig voor veranderingen in het aantal banen of mensen. Het ligt voor de hand om de 

gebrekkige gevoeligheid van het regionale woningaanbod voor deze vraagfactoren aan 

ruimtelijke ordening toe te wijzen, omdat ook de lage prijselasticiteit van het nationale 

woningaanbod in belangrijke mate verklaard lijkt te kunnen worden door regulering van 

grondgebruik (hoofdstuk 3). Consistent met deze verklaring observeren we dat voor 

woningbouw geschikte landbouwgrond in de Randstad ruimschoots aanwezig is, maar dat 

beleid verhinderd heeft dat het hiervoor aangewend werd in gebieden zoals het Groene Hart 

en de Buffer zones tussen de grote steden (hoofdstuk 1). Dit betekent dat de lage 

werkgelegenheidsgroei in deze regio ten opzichte van omliggende gebieden een indirect 

gevolg is van een door ruimtelijke restricties opgelegd tekort aan woningen.  

Een welvaartseconomisch perspectief op ruimtelijke ordening 

We hebben in hoofdstuk 6 een welvaartseconomisch raamwerk opgezet voor de evaluatie van 

twee kenmerkende eigenschappen van het Nederlandse ruimtelijke ordeningsbeleid, namelijk 

het bevorderen van compacte steden en gebundelde deconcentratie. Hoe groot de rol van dit 

soort beleid is blijkt ondermeer uit het feit dat nieuwbouw in de Randstad voornamelijk 

plaatsvindt in relatief grote aaneengesloten gebieden die aan reeds bestaande stedelijke 

gebieden grenzen (hoofdstuk 1) en uit het voornemen van de overheid om restricties op 

grondgebruik rond Amsterdam grotendeels te handhaven en een substantieel deel van de 

nieuwbouw in de Noordvleugel te accommoderen in Almere. We hebben onze analyse 

toegepast op dit laatste voorbeeld.  

 Het soort marktverstoring dat het compacte steden beleid zou kunnen motiveren is een 

negatieve externaliteit van de omvang van een stad. Zo’n externaliteit zou op kunnen treden 

als mensen het onprettig vinden om door bebouwing omringd te worden, of als ze waarde 

hechten aan open ruimte aan de stadsrand, die immers minder bereikbaar wordt als een stad 

groeit. We hebben laten zien dat er dan een optimaal evenwicht bereikt kan worden door het 

opleggen van groeirestricties. Als de vaste stichtingskosten niet te groot zijn, dan kan het 

bovendien wenselijk zijn om de vraag naar woningen in een nabijgelegen satellietstad te 

accommoderen. Stijgende lonen en dalende transportkosten maken het stichten van een 

satelliet steeds aantrekkelijker, zodat gebundelde deconcentratie vanuit maatschappelijk 

oogpunt te prefereren zou kunnen zijn boven ongereguleerde groei van steden. Toch moeten 

groeibeperkingen in de satelliet alleen minder restrictief zijn dan in de moederstad voor zover 

de negatieve externaliteit van stadsgrootte minder belangrijk is voor mensen in kleine steden 
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dan inwoners van een grote stad. In het bijzonder kan dit type externaliteit nooit een motivatie 

zijn voor het subsidiëren van grondgebruik in de satelliet, zoals nu in Almere lijkt te 

gebeuren.  

 Men moet hierbij echter wel bedenken dat de welvaartseconomische motivatie voor 

het compacte steden beleid en gebundelde deconcentratie cruciaal afhangt van hoe deze 

externaliteit geformuleerd is. Een volstrekt ander soort ruimtelijk beleid zou bijvoorbeeld 

gevoerd moeten worden onder andere plausibele specificaties van open ruimte externaliteiten, 

zoals de aanname dat huishoudens locale parken waarderen in plaats van open ruimte aan de 

stadsrand (hoofdstuk 2). Bovendien vonden we in een gekalibreerde versie van het model dat 

het optimale ruimtelijke beleid bijzonder gevoelig is voor de grootte van de negatieve 

externaliteit van stadsgrootte, en dat de maatschappelijke kosten van het implementeren van 

suboptimaal beleid op zouden kunnen lopen tot enkele procenten van het besteedbaar 

huishoudinkomen.  

Implicaties voor beleid 

Het beeld dat de empirie in de hoofdstukken 3 en 4 van dit proefschrift ten aanzien van 

nationale en regionale woningmarkten schetst, is dat deze voornamelijk aanbodgestuurd zijn. 

Hoewel dit resultaat geen formele welvaartsanalyse omvat, doet het toch vragen rijzen ten 

aanzien van de wenselijkheid van de huidige mate van restrictiviteit van de ruimtelijke 

ordening. Een bijna volstrekte afwezigheid van gevoeligheid voor marktcondities betekent dat 

het aanbod niet beantwoordt aan de vraag, zoals die blijkt uit prijzen. Het is moeilijk om 

factoren te bedenken die de nationale en locale vraag naar woningen zo verstoren, dat 

ruimtelijke ordening ze volledig zou moeten negeren om een maatschappelijk optimum te 

bereiken. Op zijn minst is de sterke negatieve externaliteit van stadsgrootte die we in 

hoofdstuk 6 geanalyseerd hebben niet voldoende, want de inkomenselasticiteit van het totale 

residentiële grondgebruik is bij benadering gelijk aan 1 in een evenwicht waarin optimaal 

beleid gevoerd wordt, terwijl deze elasticiteit gelijk aan 0 lijkt te zijn in het huidige beleid. 

Hoewel de huidige welvaartseconomische literatuur over ruimtelijke ordening in Nederland te 

beperkt is om sterke beleidsconclusies te trekken, suggereert dit wel dat de samenleving beter 

af zou zijn als zowel het nationale als het locale aanbod van woningen meer op 

marktcondities zouden kunnen reageren. Dit betekent natuurlijk niet dat de overheid niet in de 

grondmarkt zou moeten interveniëren, omdat dit soort beleid ook substantiële baten genereert 

(hoofdstuk 2). Waarschijnlijk is ruimtelijke ordening daarentegen wel te beperkend aan de 

marge, zo dat het op bepaalde manieren of op sommige plaatsen soepeler zou moeten worden 
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om een maatschappelijk optimum te bewerkstelligen. Dit vraagt om evaluaties die op 

specifieke aspecten van dit soort beleid focussen. 

 Voor zover het bevorderen van compacte steden en gebundelde deconcentratie de 

huidige beleidsvoornemens motiveren om restricties rond Amsterdam te handhaven en een 

groot deel van de woningvraag in Almere te accommoderen, kunnen we dit beleid evalueren 

met het gekalibreerde model dat in hoofdstuk 6 van dit proefschrift ontwikkeld is. Het 

optimale karkater van het huidige niveau van restrictiviteit rond Amsterdam vereist hierin een 

negatieve externaliteit van stadsomvang die zo groot is, dat huishoudens in deze stad 

gemiddeld zo’n 10% van hun besteedbare inkomen aan een ontwikkelingsbelasting moeten 

uitgeven, of aan de toename in prijzen die het gevolg is van directe regulering van 

grondgebruik. In een comparatief statische analyse vinden we dat zelfs voor deze keuze van 

parameters zo’n 75% van de nieuwe huishoudens in Amsterdam gehuisvest zou moeten 

worden. Als de verwachte inkomensgroei in de analyse wordt betrokken, dan wordt het 

wenselijk om meer huishoudens in Almere te accommoderen, maar Amsterdam zou dan toch 

significant in omvang moeten groeien, omdat de vraag naar woningoppervlak per huishouden 

toeneemt. Bovendien maken bevolkings- en inkomensgroei het steeds aantrekkelijker om 

nieuwe huishoudens in nieuwe satellieten te vestigen, als het stichten hiervan is toegestaan. 

Het is daarom moeilijk om de huidige overheidsplannen voor restrictief beleid rond 

Amsterdam en expansie van Almere in overeenstemming te brengen met het optimale beleid 

dat uit een negatieve externaliteit van stadsgrootte zou volgen.  

 Deze analyse onderschat de maatschappelijke kosten van het handhaven van 

groeibeperkingen rond Amsterdam ook nog eens omdat we geen rekening gehouden hebben 

met het bestaan van agglomeratievoordelen. Immers, groei van deze stad zou dan tot een 

toename van de productiviteit kunnen leiden. Hetzelfde geldt voor groeibeperkingen rond de 

andere grote steden in de Randstad en de bescherming van het Groene hart. Middels een 

hogere groei van de werkgelegenheid zou een meer ontspannen ruimtelijke ordeningsbeleid 

waarschijnlijk bijgedragen hebben aan de productiviteit in deze regio, die minder snel groeit 

in termen van arbeidsproductiviteit dan andere metropolitane gebieden in de OESO 

(hoofdstuk 4).  

 Misschien is de belangrijkste beleidsimplicatie die uit dit proefschrift naar voren komt 

de noodzaak om een beter begrip te ontwikkelen van open ruimte externaliteiten en de manier 

waarop beleid hier idealiter mee om zou moeten gaan. De empirische literatuur laat zien dat 

zowel de kosten als de baten van ruimtelijke ordening groot kunnen zijn, zo dat er veel te 

winnen is bij dit soort beleid, maar ook veel te verliezen (hoofdstuk 2). Het optimale beleid in 
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ons gekalibreerde model voor Amsterdam en Almere hangt in sterke mate af van het karakter 

en de omvang van open ruimte externaliteiten, en we hebben laten zien dat de samenleving 

een hoge prijs zou betalen voor een verkeerde inschatting ervan. Ook in een studie van 

ruimtelijke ordening in de Britse stad Reading werd gevonden dat de baten van een minder 

restrictief beleid de kosten konden overstijgen met zo’n 4% van het netto huishoudinkomen in 

termen van equivalente variatie. Dit is een veelvoud van de maatschappelijke kosten van de 

hypotheekrenteaftrek, die in Nederland recentelijk geschat zijn op maximaal 0.4% van het 

BBP. Echter, terwijl de gevolgen van de huidige fiscale behandeling van de eigen woning 

veel aandacht krijgen van economen en van de bredere samenleving, worden de 

welvaartseffecten van ruimtelijke ordening nog steeds slecht begrepen en grotendeels 

genegeerd.  


