
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Transparantie van de Nederlandse vastgoedvooraad

Smits, M.

Award date:
2008

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/79214846-5f27-45ab-998b-b78622b79d17


Transparantie van 
de Nederlandse 
vastgoedvoorraad 

Ondanks de toenemende transparantie op de Nederlandse 
vastgoedmarkt blijkt, vreemd genoeg, dat inzicht in de 
structuur en omvang van de vastgoedvoorraad ontbreekt 

T U I Technlsthe Unlvusltelt 
ElndhOOHn e Unlverslly ofTechnoiOIV 

MarkSmits 
REMD 
8 april 2008 

08 



Transparantie van de Nederlandse 
vastgoedvoorraad 

April2008 

Technische Universiteit 

Eindhoven 

M.Smits 

Technische Universiteit Eindhoven 

Faculteit Bouwkunde 

Mastertrack: Real Estate Management & Development 

Afstudeercommissie: 

Voorzitter: 

1 e Begeleider: 

2e Begeleider: 

Drs. JJ.A.M. Smeets (TU/el 

Ir. Ing. l.I. Janssen (TU/el 

Dr. Ir. A.D.A.M. Kernperman (TU/e) 



COLOFON 

TU/e 
Technische Universiteit 
EJn dhoven 
Unlverslty or Technology 



Voorwoord 

Het afstudeeronderzoek dat hier voor u ligt heeft twee doelen. Enerzijds sluit ik hiermee mijn 

studie bouwkunde, afstudeerrichting REMD (Real Estate Management and Development). aan 

de Technische Universiteit Eindhoven af. Anderzijds hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan 

de transparantie van de Nederlandse vastgoedvoorraad. Het resultaat van dit onderzoek is een 

(uniform) databestand van de Nederlandse vastgoedvoorraad. Het databestand kan gebruikt 

worden voor de beantwoording van vraagstukken met betrekking tot de vastgoedvoorraad 

welke, tot op heden, onbeantwoord blijven door gebrek aan een dergelijk databestand. De 

relevantie en noodzaak van een transparante vastgoedvoorraad blijkt uit de diverse publieke 

en private toepassingsgebieden die in dit onderzoek naar voren zijn gekomen. ledereen zal 

vreemd opkijken als een winkelier niet weet wat hij in voorraad heeft. Dit zou voor hem enorme 

nadelige financiële gevolgen kunnen hebben. Gaat het echter om een miljarden markt als de 

vastgoedmarkt dan lijkt dit niet te gelden en blijft inzicht in de Nederlandse vastgoedvoorraad 

beperkt. 

De afgelopen maanden hebben in het teken gestaan van mijn afstudeeronderzoek. Naast 

het werken aan mijn afstudeeronderzoek ben ik gestart met een baan bij BIEB (Bouwen In 

Eigen Beheer) en ben ik werkzaam geweest als studentassistent bij zowel projectbegeleiding 

als onderzoek voor Stichting Interface, verbonden aan de leerstoel REMD van de Technische 

Universiteit Eindhoven. Gedurende mijn afstuderen heb ik bij Stichting Interface mee mogen 

werken aan een wetenschappelijk onderzoek naar de vastgoedmanagementsector. Hierdoor 

waren de lijnen naar mijn begeleiders kort en kreeg ik meer inzicht in het uitvoeren van een 

onderzoek. Graag wil ik iedereen bedanken voor dealtijd prettige werksfeer. Ik wil met name lngrid 

Janssen bedanken die me deze kans heeft geboden en me daarnaast, als afstudeerbegeleid ster, 

heeft voorzien van kritische noten op mijn afstudeeronderzoek. Bovendien heb ik van haar zeer 

veel input gekregen welke uiteindelijk in grote mate heeft bijgedragen aan de kwaliteit van het 

onderzoek. 

Tevens wil ik mijn andere begeleidster van de Technische Universiteit bedanken: Astrid 

Kemperman. Zij wist me telkens van positief commentaar te voorzien en continu de structuur 

van mijn gehele onderzoek te waarborgen. Haar kritische, maar vooral ook positieve, kijk op mijn 

afstudeeronderzoek heeft me erg geholpen en gemotiveerd. 

Tot slot wil ik ook mijn directe omgeving, mijn vriendin, ouders en schoonouders bedanken voor 

de steun gedurende mijn gehele studie. Hoewel het niet altijd even duidelijk was waar ik mee 

bezig was, hebben zij altijd achter me gestaan en me de ruimte gegeven me ook naast mijn 

studie in de praktijk te kunnen ontplooien. 

MarkSmits 

Eindhoven, april 2008 



Samenvatting 

Aanleiding 
In dit onderzoek staat de Nederlandse vastgoedvoorraad centraal. Ondanks de toegenomen 

vastgoedinformatie, steeds groter wordend ruimtegebrek en recente technologische 

ontwikkelingen (als het internet) die tot onze beschikking staan, blijkt dat dit niet heeft geleid 

tot meer inzicht in de structuur, omvang en dynamiek van de Nederlandse vastgoedvoorraad. 

Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat betrokken spelers op de vastgoedmarkt niet te koop 

lopen met strategische vastgoedinformatie en anderzijds spelen ook concurrentieoverwegingen 

een rol (Nozeman, 2006). 

Op dit moment is de gehele vastgoedvoorraad van Nederland niet in kaart gebracht. Wel hebben 

private initiatieven geleid tot inzicht in de voorraad van enkele vastgoed categorieën. Het doel van 

deze studies is veelal een betrouwbare inschatting te maken van de totale voorraad uitgesplitst 

naar vastgoedtype of eigendom. Als het gaat om transacties op de markt blijkt de behoefte 

aan transparantie groter. De Nederlandse vastgoedmarkt kenmerkt zicht de laatste jaren door 

toenemende professionaliteit en doorzichtigheid. Aan deze transparantie wordt onder andere 

bijgedragen door invoering van verschillende benchmarks (ROZ/IPD, gemeentelijk vastgoed en 

vastgoedmanagement) maar ook het beschikbaar komen van omvangrijke databestanden, als 

Kadaster, Funda en vastgoeddata van Vastgoedmarkt, speelt hierin een rol. Echter heeft deze 

toegenomen transparantie op de vastgoedmarkt, vreemd genoeg, niet geleid tot meer inzicht in 

de Nederlandse vastgoedvoorraad. 

Doel van het onderzoek 
Om de vastgoedvoorraad transparant te maken moeten gegevens worden verzameld. Hierbij kan 

gebruik worden gemaakt van gegevens bekend bij bestaande bronnen die op uniforme wijze de 

voorraad beschrijven. De volgende doelstelling ligt ten grondslag aan het onderzoek: 

Een bijdrage leveren aan het transparant maken van de Nederlandse vastgoedvoorraad om daarmee 

een antwoord te kunnen geven op een aantal tot op heden onbeantwoorde voorraad gerelateerde 

vraagstukken. 

Om een bijdrage te leveren aan deze transparantie, moeten bronnen in de vorm van data met 

betrekking tot vastgoed worden gezocht voor het in kaart brengen van de voorraad. Essentieel 
hierbij is de uniformiteit en volledigheid van het te vormen databestand. Dit is nodig om 

door middel van aggregatie ook op andere schaalniveaus uitspraken te kunnen doen over de 

vastgoedvoorraad. 

Voor het onderzoek zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 
In hoeverre is de Nederlandse vastgoedvoorraad op dit moment transparant? 
Op welke vraagstukken zou een transparante vastgoedvoorraad antwoord kunnen geven? 
Welke aspecten van de voorraad zijn van belang om een antwoord te kunnen geven op de 
gevonden vraagstukken? 
Welke bronnen kunnen worden gebruikt voor het transparant maken van de voorraad? 
Hoe kunnen ontbrekende gegevens worden aangevuld en een volledig databestand worden 
verkregen? 
Op welke manier kan de data worden gepresenteerd om antwoord te geven op de 

vraagstukken met betrekking tot de vastgoedvoorraad? 



Toepassingsgebieden 
Het gebruik van gebouwgegevens is breed en wijdvertakt en de behoefte hieraan is in de loop 

der jaren alleen maar toegenomen. Niet alleen als gevolg van een groeiende behoefte aan 

transparantie op de vastgoedmarkt, maar tevens onder invloed van de groeiende informatievraag 

vanuit verschillende aanverwante disciplines. Binnen dit onderzoek zijn een viertal disciplines 
onderscheiden: (1)ruimtelijke planning, (2)markt- en locatieonderzoek, (3) recht en (4) milieu. 

Bij ruimtelijke planning kwamen voorraad gerelateerde toepassingen naar voren als het maken 

van voorspelmodellen voor de ruimtebehoefte en het opstellen van beleid ten aanzien van de 
ruimtelijke ordening. Binnen markt- en locatieonderzoek kan een breed scala aan toepassingen 

worden onderscheiden. Hierbij gaat het om het eenvoudig rapporteren over de voorraad in een 

specifiek gebied tot het bepalen van het marktaandeel of optimale locatiekeuze. Ook kan gedacht 
worden aan marktsegmentatie waarbij de voorraad op bepaalde kenmerken wordt ingedeeld. 

Recente affaires binnen de discipline recht versterken de behoefte aan transparantie van 

gebouwgegevens. De recente gebeurtenissen vragen om inzicht en transparantie in de waarde 

van gebouwen zodat het op dezelfde dag kopen en verkopen tegen sterk uiteenlopende waarden 

kan worden voorkomen. Daarnaast zouden de voorraad gegevens kunnen worden gebruikt voor 

de waarde bepaling op basis van de vergelijkingsmethode. Bij milieu speelt met name de C02 
uitstoot een belangrijke rol als het gaat om het in kaart brengen van de voorraad. Ongeveer 

een derde van het energiegebruik en er aan gerelateerde C02 emissie in Nederland is afkomstig 

van gebouwen. Nederland heeft de verplichting te zorgen voor emissiereductie voor 2012. Om 

inzicht te krijgen in de totale emissie van gebouwen kan gebruik worden gemaakt van voorraad 

gegevens. Op basis van geometrie en materiaalgebruik kan de uitstoot worden geschat. Ook 

kan een inschatting van het toekomstig bouwafval worden gemaakt en mogelijk (toekomstige) 
tekorten aan bouwmaterialen en grondstoffen worden bepaald. 

Aspecten van de voorraad 
Vanuit de vier disciplines zijn toepassingen naar voren gekomen waarvoor transparantie van 

de Nederlandse vastgoedvoorraad noodzakelijk is. Een groot aantal aspecten van de voorraad 
moet hiervoor inzichtelijk worden gemaakt. Het gaat hierbij om aspecten als aantal, oppervlakte, 

functie, eigendomsituatie, materiaalgebruik, geometrie, waarde (WOZ), bouwjaar. Daarnaast 

zijn ook omgevingskenmerken en het schaalniveau interessant. Belangrijk bij het in kaart 

brengen van deze aspecten is uniformiteit en volledigheid van de data. Dit is nodig om door 

middel van aggregatie ook op andere schaalniveaus uitspraken te kunnen over de Nederlandse 

vastgoedvoorraad. 

De data 
Dataland, een gemeentelijk initiatief, bleek te beschikken over uitgebreide data van het 

vastgoedbestand van 302 van de 443 Nederlandse gemeenten. Omdat de grootste gemeenten 

(m.u.v. Apeldoorn en Den Bosch) deelnemen, vertegenwoordigt het bestand circa 80% van de 

totale vastgoedvoorraad in Nederland. Er is gekozen de brondata om te zetten naar een 11 tal 

vastgoedcategorieën: 

Gebouwen met woonfunctie 

Gebouwen met winkelfunctie 

Gebouwen met kantoorfunctie 

Gebouwen met bedrijfsfunctie 
Parkeerfunctie 
Gebouwen t.b.v. agrarisch bedrijf 

Gebouwen t.b.v. onderwijs 

Gebouwen t.b.v. gezondheidszorg 

Gebouwen t.b.v. recreatie 

Gebouwen t.b.v. cultuur 

Overige gebouwen 



Omdat aan het gebruik van het Dataland-bestand voorwaarden zijn verbonden zijn alleen 

de volgende per gemeente geaggregeerde gegevens gebruikt: aantallen, oppervlakte, 

gebruikstype en eigendomssituatie. Uiteindelijk is uit het Dataland-bestand gebruik gemaakt 

van adreskenmerken voor het vaststellen van de gemeente en het aantal (adressen), de 

bouwkundige kenmerken voor het vaststellen van het oppervlak en de gebruikskenmerken 

voor het vaststellen van het type en de eigendomssituatie. 

Methodiek 
Het gevormde databestand is niet volledig. Voor 141 gemeenten ontbreken de voorraadgegevens. 

Dataland is op dit moment bezig andere gemeenten in het databestand te betrekken echter blijkt 

dit tot op heden niet mogelijk. Om ook op hoger aggregatieniveau uitspraken te kunnen doen 

zullen andere methoden moeten worden toegepast om de voorraad te bepalen. Allereerst is 

gebruik gemaakt van de beschikbare bronnen: CBS voor woningen, Locatus voor winkels en Bak 

voor Kantoren. Voor de dan nog ontbrekende waarden is gezocht naar een andere oplossing. 

Voor het VL'IIen van de overige ontbrekende waarden is gebruik gemaakt van een drietal imputatie 

technieken (1) meervoudige lineaire regressie, (2) clusteranalyse gevolgd door meervoudige 

lineaire regressie en (3) de hotdeck methode. Bij het schatten van deze modellen is uitgegaan van 

een mogelijke relatie tussen de omvang van de vastgoedvoorraad op gemeente niveau en sociaal 

economische kenmerken van deze gemeenten. De modellen gevormd bij de regressieanalyse 
bleken onvoldoende verklarend en betrouwbaar. Ook na het toepassen van clusteranalyse om 

verschillen met betrekking tot de grootte van de gemeente eruit te halen bleek het regressie model 

nog steeds onvoldoende verklarend. Om toch invulling te kunnen geven aan de ontbrekende 

waarden is gebruik gemaakt de hotdeck methode. Hierbij is op basis van een aantal kenmerken 

die tijdens de regressie significant bleek een referentiegemeente gezocht. Uiteindelijk is deze 

methode dan ook toegepast om de dataset aan te vullen en is hiermee een nagenoeg volledig 

databestand ontstaan van de Nederlandse vastgoedvoorraad. 

Toot 
In het onderzoek is een voorbeeld gegeven van op welke manier een antwoord kan worden 

gegeven op de gestelde vraagstukken. Dit betekent dat het databestand om is gezet in een voor 

de gebruiker bruikbare vorm. Hiervoor is uiteindelijk een tooi ontwikkeld waarmee op een viertal 

schaalniveaus (naast Nederland, provincie en gemeenten is ook een regio-indeling toegevoegd) 

de voorraad in beeld kan worden gebracht. Een drietal aspecten van de vastgoedvoorraad 

kan hierin inzichtelijk worden gemaakt te weten; het aantal adressen; het oppervlak en de 

eigendomssituatie, met daarbij onderscheid in huur-koop waarbij het deel huur nog verder is 
opgesplitst naar het eigendom van corporaties, institutionele beleggers en andere commerciële 

verhuurders (particuliere beleggers). 

Conclusies 
Het doel van ditonderzoek betreft het in kaart brengen van de Nederlandsevastgoedvoorraad en in 

te gaan op vraagstukken die door, het huidige, gebrek aan inzicht in deze voorraad onbeantwoord 

blijven. Aan de hand van dit doel en de gehanteerde werkwijze (van dataverzameling, bewerking 

tot uiteindelijk het volledig maken van het databestand en de ontwikkeling van een tooi) kunnen 

de volgende conclusies worden getrokken: 

De vastgoedvoorraad blijkt tot op heden slechts voor enkele vastgoedcategorieën transparant 

te zijn. Zo zijn er volgens het CBS (2007) in Nederland 6,9 miljoen woningen, de winkelvoorraad 

is 26.4 miljoen vierkante meter vloeroppervlak (Locatus, 2007) en er is 43,9 miljoen vierkante 

meter vloeroppervlak (Bak, 2006) aan kantoorruimte. 



Binnen een groot aantal vastgoed gerelateerde en wetenschappelijke disciplines wordt 

gebruik gemaakt van informatie over de omvang, functie en eigendom van de Nederlandse 

vastgoedvoorraad. In het onderzoek is onderscheid gemaakt naar een viertal disciplines 

(ruimtelijke planning, markt- en locatieonderzoek, recht en milieu). Enkele belangrijke 

toepassingen die genoemd kunnen worden zijn: voorspelmodellen voor ruimtebehoefte, 

marktanalyses, bepalen van het marktaandeel, marktsegmentatie, waardebepalingen (d.m.v. 

vergelijking), inschatten van de energie uitstoot. Een groot aantal aspecten van de voorraad 

moet hiervoor inzichtelijk worden gemaakt: aantal, oppervlakte, functie, eigendomsituatie, 

materiaalgebruik, geometrie, waarde (WOZ), bouwjaar. 

Om de totale Nederlandse vastgoedvoorraad in kaart te brengen bleek het Data land- bestand 
meest gedetailleerde en complete bron. Dataland beschikt over uitgebreide data van het 

vastgoedbestand van 302 van de443 Nederlandse gemeenten. Het bestand vertegenwoordigt 

circa 80% van de totale vastgoedvoorraad van Nederland. 

Om invulling te kunnen geven aan de ontbrekende waarde is op zoek gegaan naar een 

methode om de data van de ontbrekende gemeenten te benaderen. Door middel van de 

hotdeck methode zijn aan de hand van significant gebleken variabelen referentiegemeenten 

bepaald. Aan de hand van deze referentiegemeenten is het databestand aangevuld tot een 

nagenoeg volledig gevuld databestand. 

Om een antwoord te kunnen geven op deze vraagstukken is een tooi ontwikkeld waarmee 

op verschillende aggregatieniveaus (Nederland, provincie, regio en gemeente) de 

vastgoedvoorraad in beeld kan worden gebracht. Waarbij een drietal aspecten inzichtelijk 

kan worden gemaakt: aantal adressen, oppervlakte en de eigendomssituatie. 

De resultaten uit het gecreëerde databestand zijn vergeleken met andere bronnen. Hierbij 

kwamen enkele verschillen naar boven die met name veroorzaakt zijn door de verschillen in 

invoering van de data bij de diverse gemeentes. Hierdoor moet bij het gebruik van de data 

voorzichtigheid worden betracht vanwege de vraagtekens die bij de betrouwbaarheid van 

de resultaten worden gezet. Ondanks gevonden verschillen is een databestand gevormd dat 

een goede indruk geeft van de verhoudingen binnen de Nederlandse vastgoedvoorraad. Met 

de ontwikkeling van de tooi is uiteindelijk een bijdrage geleverd aan het transparanter maken 

van de Nederlandse vastgoedvoorraad. 

Aanbevelingen 
De belangrijkste aanbevelingen zijn: 

De methodiek lijkt geschikt voor het schatten van de ontbrekende waarden, echter het is aan 

te bevelen de betrouwbaarheid van de gebruikte methode te controleren. Tot het moment dat 

resultaten van dergelijke controle bekend zijn, zal voorzichtigheid moeten worden betracht 

bij het gebruik van de resultaten. 

Om over te gaan tot het gebruik van een landelijk databestand voor gebouwen en adressen 

(BAG) op basis van bij gemeenten aanwezige gegevens zal de kNaliteit en betrouwbaarheid 

hiervan moeten worden onderzocht. Daarnaast moet worden gezorgd voor een uniforme 

codering en het gebruik van gestandaardiseerde eenheden. 

De verwachte relatie tussen sociaal economische kenmerken en de omvang van de voorraad 

op gemeenteniveau lijkt zwak. Binnen dit onderzoek is gezocht naar een lineaire relatie, 

wellicht dat met behulp van niet lineaire verbanden tot een beter resultaat kan worden 

gekomen. 



Door gebrek aan informatie met betrekking tot andere vastgoedeigenaren (dan corporaties, 

institutionele beleggers en overige beleggers) zou hiervoor het bezit in kaart moeten worden 

gebracht. 

In dit onderzoek is slechts een momentopname te zien van de vastgoedvoorraad. Om ook 
op langer termijn uitspraken te kunnen doen over de Nederlandse vastgoedvoorraad zullen 

gegevens periodiek moeten worden verzameld en in kaart gebracht. 

Voor het beantwoorden van enkele vraagstukken zijn aanvullende stappen nodig of zal 

aanvullende informatie moeten worden verzameld. Zo zal voor het inschatten van de C02 

uitstoot de geometrie en het materiaalgebruik van gebouwen in kaart moeten worden 
gebracht. Voor het gebruik als indicatie van fraude en het bepalen van de waarde door middel 

van de vergelijkingsmethode zal de wetgeving met betrekking tot de privacy moeten worden 

aangepast om ook gegevens als de WOZ waarde voor de markt beschikbaar te kunnen 

stellen. 



Inhoudsopgave 

Voorwoord 

Samenvatting 

Inhoudsopgave 

lijst van figuren 

lijst van tabellen 

Probleemverkenning 

Hoofdstuk 1, 

1.1 

1.2 

1.4 

1.5 

Inleiding: Vastgoedvoorraad: transparant?! 

Aanleiding 

Probleem- en doelstelling 

Onderzoeksopzet 

Leeswijzer 

Deel A: Het belang van transparantie 

Hoofdstuk 2, Behoefte aan een transparante vastgoed voorraad: Behoefte aan 

Pagina 

13 
13 

15 

15 

16 

gebouwinformatie vanuit verschillende disciplines bekeken 21 
2.1 Inleiding 21 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

Definities 

Stand van zaken: transparantie Nederlandse vastgoedvoorraad 

2.3.1 Woningvoorraad 

2.3.2 Winkelvoorraad 

2.3.3 Kantorenvoorraad 

Vastgoedinformatie binnen de overheid 

2.4.1 Dataland 

2.4.3 Stroomlijning basisgegevens 

2.4.4 BAG (Basisadministratie gebouwen) 

Toepassingsgebieden 

2.5.1 Ruimtelijke planning 

2.5.2 Markt- en locatieonderzoek 

2.5.3 Recht 

2.5.4 Milieu 

2.5.5 Overige toepassingen 

Samenvatting en conclusie 

Deel B: Dataverwerking 

Hoofdstuk 3, De data: Beschikbare bronnen 

3.1 Inleiding 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

Algemene kenmerken vastgoed 

Beschikbare bronnen 

Het databestand 

3.4.1 Criteria 

3.4.2 Keuze voor Dataland bestand 

3.4.3 Kwaliteit van de data 

3.4.4 Opzetten databestand 

3.4.5 Verwerking van de brondata (stap 1) 

3.4.6 Opbouw StUF-DL-bestand (stap 2) 

3.4.7 Eigendom (stap 3) 

Samenvatting en conclusie 

21 

23 

23 

24 

25 

25 

25 

25 

26 

26 

26 

28 

29 
30 

31 

31 

37 
37 

37 

48 

40 

40 

40 

43 

43 

43 

44 

45 

46 



Hoofdstuk 4, Ontbrekende gegevens: verklaren van de voorraad 

4.1 Inleiding 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

Imputatie 

Aanvullen van de data met alternatieve bronnen (stap 4) 

Imputatie op basis van expliciete modellen (stap 5) 
4.4.1 Operationalisering 

4.4.2 Regressie imputatie [Methode 1] 

4.4.3 Regressie imputatie op basis van clusters [Methode 2] 

4.4.4 Hotdeck methode [Methode 3] 

4.4.5 Vergelijken van de methodieken 

Samenvatting en conclusie 

Deel C: Onderzoeksresultaat 

Hoofdstuk 5, Resultaten: een weergave 

5.1 Inleiding 

5.2 De Nederlandse vastgoedvoorraad (stap 6) 

5.2.1 Landelijk niveau 

5.2.2 Provinciaal niveau 

5.2.3 Gemeentelijk niveau 

5.3 Betrouwbaarheid van de resultaten 

5.4 Samenvatting en conclusie 

Hoofdstuk 6, Tooi vastgoedvoorraad in beeld 

6.1 Inleiding 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

Van data via informatie naar kennis 

Beantwoording van de vraagstukken 

De Tooi 

Terugkoppeling en toekomstig gebruik 

Samenvatting en conclusie 

Hoofdstuk 7, Conclusie en aanbevelingen 
7.1 Inleiding 

7.2 Conclusie 

7.3 Aanbevelingen 

Literatuurlijst 

Bijlagen 

Bijlage I 

Bijlage 11 

Bijlage 111 

Bijlage IV 

Bijlage V 

Bijlage VI 

BijlageVIl 

Overzicht tabellen Dataland 

scatterplots en correlatiematrix 

Geschikte clusters 

Voorbeeld regressie analyse (cluster 14: winkels m2 bvo) 

Referentiegemeenten 

Vergelijken bronnen 

Achterliggende berekeningen inschattingen voorraad 

Losse bijlage: CD vastgoedvoorraad in beeld 

49 
49 
49 
50 

50 
51 

56 

60 

63 

65 

65 

69 
69 
69 
69 
73 

85 

90 

92 

95 
95 

95 

97 
97 
103 

103 

105 
105 

105 

107 

109 



Lijst van figuren 

Figuur 1.1 Onderzoeksopzet 
Figuur 2.1 De Nederlandse woningvoorraad 
Figuur 2.2 De Nederlandse winkelvoorraad 
Figuur 2.3 De Kantorenvoorraad naar gebouwgrootte 
Figuur 2.4 De Kantorenvoorraad naar locatietype 
Figuur 2.5 Stand van zaken transparantie Nederlandse vastgoedvoorraad 
Figuur 2.6 Aspecten van de voorraad onderverdeeld naar discipline 
Figuur 3.1 Gebouw versus adres 
Figuur 3.2 Vastgoedeigenaren 
Figuur 3.3 Opzet databestand 
Figuur 3.4 Structuur D-tabel 
Figuur 4.1 Schematische weergave: verklaren van de voorraad 
Figuur 4.2 Relatie tussen de versehitlende werkgelegenheids-begrippen 
Figuur 4.3 Voorbeeld regressieanalyse oppervlakte winkelruimte 
Figuur 4.4 Scatterplot ten behoeve van beoordeling heteroscedasticiteit 
Figuur 4.5 Aantal waarnemingen bij uitgevoerde clusters (in%) 
Figuur 4.6 Regressiemodel en bijbehorende coëfficiënten winkels 
Figuur 4.7 Werkwijze referentiegemeente versus regressie 
Figuur 5.1 Nederlandse vastgoedvoorraad naar aantal objecten (A) en oppervlakte (B) 
Figuur 5.2 Verdeling huur-koop naar aantal objecten Nederland 
Figuur 5.3 Eigendomsverdeling woningen 
Figuur 5.4 Eigendomsverdeling winkels 
Figuur 5.5 Verdeling huur-koop naar bruto vloeroppervlakte Nederland 
Figuur 5.6 Eigendomsverdeling kantoren 
Figuur 5.7 Eigendomsverdeling bedrijfsruimten 
Figuur 5.8 Woningvoorraad naar provincie (x1 000) 
Figuur 5.9 Verhouding huur-koop per provincie (Woningen) 
Figuur 5.1 0 Winkelvoorraad naar provincie (oppervlakten) 
Figuur 5.11 Verhouding huur-koop per provincie (Winkels) 
Figuur 5.12 Kantorenvoorraad naar provincie (oppervlakten) 
Figuur 5.13 Verhouding huur-koop per provincie (Kantoren) 
Figuur 5.14 Voorraad bedrijfsruimten naar provincie (oppervlakten) 
Figuur 5.15 Verhouding huur-koop per provincie (Bedrijfsruimten) 
Figuur 5.16 Voorraad parkeerruimten naar provincie (aantal) 
Figuur 5.17 Verhouding huur-koop per provincie (Parkeerruimte) 
Figuur 5.18 Voorraad gebouwn t.b.v. agrarisch bedrijf naar provincie (oppervlakten) 
Figuur 5.19 Verhouding huur-koop per provincie (Gebouwen t.b.v. agrarisch bedrijf) 
Figuur 5.20 Voorraad gebouwen t.b.v. onderwijs naar provincie (oppervlakten) 
Figuur 5.21 Verhouding huur-koop per provincie (Onderwijs) 
Figuur 5.22 Voorraad gebouwen t.b.v. gezondheidszorg naar provincie (oppervlakten) 
Figuur 5.23 Verhouding huur-koop per provincie (Gebouwen t.b.v. gezondheidszorg) 
Figuur 5.24 Voorraad gebouwen t.b.v. recreatie naar provincie (oppervlakten) 
Figuur 5.25 Verhouding huur-koop per provincie (Gebouwen t.b.v. recreatie) 
Figuur 5.26 Voorraad gebouwen t.b.v. cultuur naar provincie (oppervlakten) 
Figuur 5.27 Verhouding huur-koop per provincie (Gebouwen t.b.v. cultuur) 
Figuur 5.28 Voorraad gebouwen naar provincie (oppervlakten) 
Figuur 5.29 Verhouding huur-koop per provincie (overige gebouwen) 
Figuur 5.30 Eindhovense vastgoedvoorraad naar aantal objecten (A) en oppervlakte (B) 
Figuur 5.31 Verdeling huur-koop naar aantal objecten (Woningen) en oppervlakte (andere categorieën) Eindhoven 
Figuur 5.32 Eigendomsverdeling Eindhoven 
Figuur 5.33 Bredase vastgoedvoorraad naar aantal objecten (A) en oppervlakte (B) 
Figuur 5.34 Verdeling huur-koop naar aantal objecten (woningen) en oppervlakte (andere categorieën) Breda 
Figuur 5.35 Eigendomsverdeling Breda 
Figuur 5.36 Brummense vastgoedvoorraad naar aantal objecten (A) en oppervlakte (B) 
Figuur 5.37 Verdeling huur-koop naar aantal objecten (woningen) en oppervlakte (andere categorieën) Brummen 



Figuur 5.38 Eigendomsverdeling Brummen 
Figuur 6.1 DIKW hiërarchie 

Figuur 6.2 Data, informatie en kennis 
Figuur 6.3 Beantwoording van de vraagstukken (Disciplines) 
Figuur 6.4 Structuuropzet tooi 
Figuur 6.5 Beginscherm 

Figuur 6.6 Zoeksysteem 
Figuur 6.7 Schaal niveaus: Landelijk (A), Provincie (B), Regio en gemeente (C) 

Figuur 6.8 Totaaloverzicht vastgoedvoorraad Rotterdam 
Figuur 6.9 Voorraad woningen onderverdeeld naar eigenaren (Rotterdam) 

Lijst van tabellen 

Tabel 2.1 Disciplines 
Tabel 2.2 Disciplines, toepassingen en aspecten van de voorraad 
Tabel3.1 Hoofd en recordsoorten Datalandbestand 
Tabel4.1 Gebruikte imputatietechnieken 
Tabel4.2 Overzicht van de gebruikte variabelen 
Tabel4.3 Multicollineariteit 

Tabel 4.4 Multicollineariteit (2) 
Tabel4.5 Vergelijken van de gebruikte method!eken 
Tabel 5.1 Verdeling Nederlandse vastgoedvoorraad (naar aantal objecten) 
Tabel 5.2 Verdeling Nederlandse vastgoedvoorraad (naar oppervlakte) 
Tabel 5.3 Woningvoorraad en aantal inwoners per adres naar provincie 
Tabel5.4 Winkelvoorraad en oppervlakte winkelruimte naar inwoner en provincie 
Tabel 5.5 Kantorenvoorraad en oppervlakte kantoorruimte naar werkgelegenheid, inwoner en provincie 
Tabel 5.6 Verdeling Eindhovense vastgoedvoorraad (naar aantal adressen) 
Tabel 5.7 Verdeling Eindhovense vastgoedvoorraad (naar oppervlakte) 
Tabel 5.8 Verdeling Bredase vastgoedvoorraad (naar aantal adressen) 
Tabel 5.9 Verdeling Bredase vastgoedvoorraad (naar oppervlakte) 
Tabel 5.10 Verdeling Brummense vastgoedvoorraad (naar aantal adressen) 
Tabel 5.11 Verdeling Brummen se vastgoedvoorraad (naar oppervlakte) 

Tabel 5.12 Vastgoedvoorraad van de vier grootste Nederlandse gemeenten 
Tabel4.13 Vergelijken van de winkelvoorraad uit het Dataland bestand 
Tabel4.14 Vergelijken van de woningvoorraad uit het Datalandbestand 
Tabel 5.15 Vergelijken van de kantorenvoorraad uit het Dataland bestand 
Tabel5.16 Vergelijken van de voorraad van de overige categorieën uit het Dataland bestand 

Afbeelding 2.1 Vastgoedfraude in Nederland 



Probleemverkenning 



"Research is the art of seeing what everyone el se has seen, 

and doing what no-one else has done." 

Kim Tran (2005) 



1 Inleiding 
Vastgoedvoorraad: transparant?! 

1.1 Aanleiding 

definitie 
transparantie 
vastgoedmarkt 

Voor het dagelijks leven zoals we dat nu kennen is vastgoed noodzakelijk. We willen 's nachts een 

dak boven ons hoofd om te slapen. Overdag gaan we naar ons werk op kantoor of in de fabriek om 

daarna weer naar huis te gaan. In onze vrije tijd doen we inkopen in winkels en bezoeken musea, 

bioscopen en/of andere recreatieve voorzieningen waarbij we onze auto in de nabij gelegen 

parkeergarage willen parkeren. Er is dan ook een grote behoefte aan vastgoed. Maar wat weten 

we nu eigenlijk van onze gebouwde omgeving? 

Ondanks dat het ruimtegebrek in Nederland een steeds prominentere rol gaat spelen in de 

ruimtelijke inrichting van Nederland (SER, 1998; VROM, 2006), blijkt men in Nederland, maar ook 

daarbuiten, weinig geïnteresseerd in de opbouw, omvang en structuur van de gebouwenvoorraad. 

De enorme toename in vraag naar vastgoed heeft de afgelopen tientallen jaren geleid tot een zeer 

grote en heterogene vastgoedvoorraad. Deze voorraad wordt in Nederland, met uitzondering 

van enkele vastgoedtypen, niet in kaart gebracht en is hiermee intransparant. Als het gaat om 

transacties (euro's) op de vastgoedmarkt blijkt de behoefte aan transparantie veel groter. 

De Nederlandse vastgoedmarkt kenmerkt zich de laatste jaren door toenemende professionaliteit 

en doorzichtigheid. Deze transparantie blijkt onder meer uit de invoering van diverse benchmarks 1 

(ROZ/IPD, gemeentelijk vastgoed en vastgoed management) en het ontstaan van een'transparency 

index' opgesteld door Jo nes Lang Lasalle. Deze index2 is voor het eerst opgezet in 1999 en heeft 

betrekking op een studie naar de transparantie van 56 vastgoedmarkten wereldwijd. De studie 

was opgezet als een strategische tooi om de partijen op de markt ondersteuning te bieden bij hun 

strategievorming. In de laatste versie van de transparency index (2006) tag de focus op financiële 

kengetallen en regelgeving. 

Aan de transparantie wordt ook bijgedragen door het beschikbaar komen van omvangrijke 

databestanden, zoals het Kadaster, vastgoeddata van de Vastgoedmarkt, en Funda, die beter 

inzicht geven in de omvang, de structuur en dynamiek van de vastgoedmarkt . Als het gaat om 

transparantie van de vastgoedmarkt definiëren Ma her et al. (2007) deze transparantie als volgt: 

"We defined realest a te "transparency" as any open and c/early organized realest a te marketoperating 

in a /ega/ and regulatory framework that offers a consistent approach to the enforcement of ru/es 

and regulations and that respects private property rights. In addition, rea/ estate transparency is 

characterized by ethica/ and professional conduct by private sector advisors, agents and brokers" 

1 Deze benchmarks worden gebruikt om de kwaliteit van de eigen organisatie te meten alsook deze te vergelijken binnen het 
marktsegment. 
2 De transparency index Is opgezet om met name voor beleggers te kijken welke markt transparant Is, waardoor de risico's om te 
investeren worden beperkt en Inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Aan de hand van vooraf gestelde criteria wordt de transparantie 
in 56 vastgoedmarkten beoordeeld en vergeleken. 
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Criteria 
transparantie 
vastgoedmarkt 

mogelijke 
redenen 
achterblijven 
informatie
voorziening 

In deze definitie wordt niet gesproken over inzicht in de marktstructuur en hoe informatie over 

de gebouwde omgeving hierin een rol kan spelen. Nozeman (2006) geeft dan ook aan dat, als het 
gaat om transparantie, in elk geval betrouwbare en toegankelijke informatie over markten, spelers, 

het spel, de regels en gebruiken aanwezig moet zijn. Hij noemt in zijn artikel "Transparency in 

the real estate sector: achievable goal or fata morgana?" (2004) de volgende twee criteria die van 
belang zijn als het gaat om transparantie van de vastgoedmarkt: 

1. Inzicht in het institutionele raamwerk: Hoe liggen de verschillende belangen op de markt? Is 

de noodzakelijke informatie publiekelijk toegankelijk? 

2. Inzicht in het economisch functioneren. Dit betekent dat betrouwbare informatie toegankelijk 
moet zijn voor iedereen, bij voorkeur op periodieke basis. 

Uit deze criteria kan worden opgemaakt dat met name de beschikbaarheid van voldoende en 
betrouwbare informatie van groot belang is voor een transparante vastgoedmarkt. 

Dit onderzoek richt zich met name op de informatievoorziening met betrekking tot de 

vastgoedvoorraad. Daarbij wordt er gekeken naar de mogelijke bijdrage die deze informatie kan 
leveren bij het beantwoorden van enkele vraagstukken gerelateerd aan de vastgoedvoorraad. 

Te denken valt aan marktrapportages, bepalen van het marktaandeel, marktsegmentatie en 

voorspel modellen voor de ruimtelijke planning. In Nederland ontbreekt, op de woningmarkt na 

(CBS), een overzicht van de vastgoedvoorraad. Naast de gegevens beschikbaar bij het kadaster 

hebben initiatieven op de winkel- en kantorenmarkt echter wel geleid tot meer helderheid ten 
aanzien van de voorraad. De informatievoorziening van andere vastgoedcategorieën blijft echter 
beperkt tot cijfers over de voorraad van enkele grote steden. Wat betreft de voorraad winkel- en 

kantoorgebouwen gaat het hierbij om eigen waarnemingen zoals blijkt uit de verantwoording 

met betrekking tot de voorraadcijfers uit kantoren in cijfers 2005: 

"Er is in Nederland nog steeds geen officiële statistiek voorhanden die de voorraad kantoorruimte 

op uniforme wijze registreert. Als basismateriaal voor de statistiek over de kantorenvoorraad dienen 

dan ook data die zijn verkregen door eigen waarneming, waarbij de grootte van de voorraad 

alsmede de samenstelling ervan jaarlijks door een plaatselijke inventarisatie per woonkern wordt 

vastgesteld. Daarbij worden alleen kantoorpanden met een oppervlakte boven de 500 vierkante meter 

geïnventariseerd." 

Als gekeken wordt naar de vastgoedvoorraad blijkt, vreemd genoeg, dat de toegenomen 

transparantie op de vastgoedmarkt niet heeft geleid tot meer inzicht in deze voorraad. Op dit 

moment wordt door de vastgoedsector de voorraad van Nederland niet in kaart gebracht. Om de 
transparantie van de vastgoedvoorraad te vergroten is het noodzakelijk goede en betrouwbare 

databestanden te raadplegen. Voor het doen van uitspraken op verschillende schaalniveaus is 
volledigheid van de data van essentieel belang. 

Door de komst van nieuwe technologieën en de opkomst van internet is er steeds meer 

informatie tot onze beschikking. Ondanks dat ook de vastgoedsector hiervan heeft geprofiteerd 

blijkt een totaalbeeld van de voorraad moeilijk te vormen. Nozeman (2006) noemt een aantal 

mogelijke redenen waarom deze informatievoorziening achter blijft: 1) de meeste spelers 
op de vastgoedmarkt lopen niet te koop met strategische en financiële informatie. 2) Ook 

concurrentieoverwegingen vormen hiervoor een mogelijke reden. Echter geeft hij ook aan dat, 

vergeleken met 25 jaar geleden, er een enorme vooruitgang is geboekt. Daarom is een praktisch 

onderzoek noodzakelijk om inzicht te geven in mogelijke toepassingen van een transparante 

vastgoedvoorraad en om een eerste aanzet te geven om deze voorraad inzichtelijk te maken. 

14 Inleiding 



1.2 

probleemstelling 

onderzoeks
vragen 

doelstelling 

1.3 

Probleem- en doelstelling 

Nu het probleem in kaart is gebracht kunnen er concrete vraagstukken aan worden verbonden 

waar in dit afstudeeronderzoek een antwoord op moet worden gevonden. 

Probleemstelling 

Hierbij kunnen een aantal onderzoeksvragen worden geformuleerd die nodig zijn om een 

antwoord te geven op deze hoofdvraag. 

In hoeverre is de Nederlandse vastgoedvoorraad op dit moment transparant? 

Op welke vraagstukken zou een transparante vastgoedvoorraad antwoord 

kunnen geven? 
Welke aspecten van de voorraad zijn van belang om een antwoord te kunnen 

geven op de gedefinieerde vraagstukken? 

Welke bronnen kunnen worden gebruikt voor het transparant maken van de voorraad? 

Hoe kunnen ontbrekende gegevens worden aangevuld en een volledig databestand 

worden verkregen? 

Op welke manier kan de data worden gepresenteerd om antwoord te 

geven op de vraagstukken met betrekking tot de vastgoedvoorraad? 

Doelstelling 
De volgende doelstelling kan hierbij worden geformuleerd: 

i·lel ontwikkelen van een tooi om zo een bijdrage te leveren aan l1et transparant maken 
van de Nederlandse vastgoedvoorraad en daarmee een antwoord te kunnen geven op 
een aantal tot op heden onbeantwoorde voorraad gerelateerde vraagstul<ken. 

Onderzoeksopzet 

Het onderzoek is in hoofdlijnen op te splitsen in drie delen (zie figuur 1.1): Het aangeven van 

het belang van het transparant maken van de voorraad en het in kaart brengen van mogelijke 

toepassingen van een transparante vastgoedvoorraad (A). Het verzamelen en verwerken van de 

data (B). Allereerst zal de voorraad aan de hand van de gevonden bronnen zo volledig mogelijk 

in kaart worden gebracht. Vervolgens zullen ontbrekende waarden worden ingevuld. Ten slotte 

zullen de resultaten worden besproken en een antwoord worden gegeven op de vraagstukken 

(C). 
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1.4 

A 

················································································································· 

( 

i'l 

Huidige situatie informatievoorziening met betrekking 
tot de Nederlandse vastgoedvoorraad 

Op basis van expert Interviews en literatuur worden 
mogelijke toepassingen/Vraagstukken aan het licht 
gebracht waardoorgebrekaan transparantie tot op heden 
geen antwoord op kan worden gegeven. Hierbij worden 
de relevante aspecten van de voorraad aangegeven. 

~~--.. -.. -.. -... -.. -... -.. -.. . -.. -... -.. ++ .. -.. -... -.. -... -.. -.. -... -.. -... -.. -.. . -.. -... -.. -... -.. -... -.. -.. -... -.. -... ~ .. -... -.. -... -.. -... -.. -.. -... -.. ~ .... ~. 

B 

c 

3. Oatav.r:zamellng en v.wwerklng 

Gezocht wordt naarmogelijke bronnen voor het vullen van 
een databestand voor de Nederlandse vastgoedvoorraad. 
De verwerking en bewerking hiervan worden besproken. 

4. Aanvullen ontbrekende waarden 

Eerst zal het databestand worden aangevuld met bestaande 
gegevens over de voorraad. Oaama zullen missing value 
analyses worden ingezet om de volledigheid van de dataset 
te vergroten. 

L 

'I 
) 

4bVolldotie 

In hoeverre bieden de gekozen 
methadteken voldoende 
betrouwbaar resultaat 

......................... ·~······· · ·"""' ...................................................................... . 
• • 

Een nagenoeg volledig gevuld databestand is gevormd voor 
de Nederlandse vastgoedvoorraad. Oe resultaten van deze ~ 
voorraad worden toegelicht. 

6. Antwoorden op vraagstukken: opzetter~ tooi 

Aan de hand van de gevonden resultaten zal worden 
teruggekoppeld naar de in hoofdstuk 2 genoemde 
vraagstukken. Welke vragen kunnen worden beantwoord en 
waar Is aanvullende informalle en bewerking noodzakeliJk. 

I 

Sb VergeliJken van de resultaten 

Op basis van reeds bèkende 
informatie over de omvang van 
de voorraad wordt kritisch naar de 
resultaten en de betrouwbaarheid 
hiervan gekeken. 

. 
!! 
:; 

] .. 
0 
!:! .. 
"'C 
1: 
0 

.......................... 1···················"''"'' ' "'''"'''''"''''''''''''''''""" '''''''"""'''""''' 

7. Conclusie 8r aanbe:llngen I ~ 
Conclustes en aanbevelingen ~ 

~ 

Figuur 1.1 I Onderzoeksopzet 

Leeswijzer 

Dit onderzoek is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 zal eerst het begrip vastgoedvoorraad, 
zoals gebruikt in dit onderzoek, worden gedefinieerd. Daarna wordt de huidige positie met 

betrekking tot de informatievoorziening over de Nederlandse vastgoedvoorraad besproken. 

Geconcludeerd wordt dat met name op het gebied van de vastgoedvoorraad er gebrek aan 

transparantie is. Door het ontbreken aan transparantie op dit vlak zal een aantal vraagstukken 
onbeantwoord blijven. Er zal aan de hand van literatuur en interviews gekeken worden naar 

mogelijke toepassingen van een transparante vastgoedvoorraad en welke aspecten van de 

voorraad nodig zijn voor het beantwoorden van de vraagstukken. 

16 Inleiding 



Om een beeld te kunnen geven van de huidige vastgoedvoorraad, het blijft immers een 

momentopname, is het noodzakelijk een goede bron of goede bronnen te vinden die informatie 

verschaffen over de verschillende aspecten van de voorraad zoals in hoofdstuk 2 zijn beschreven. 

In hoofdstuk 3 worden de beschikbare bronnen in Nederland bekeken. Er kunnen een tweetal 

belangrijke partijen worden genoemd: Overheid (CBS en Kadaster) en private partijen (Locatus 

en Bak). Omdat hiermee geen volledig databestand kan worden verkregen is het van belang om 

te bepalen hoe ontbrekende gegevens toch kunnen worden ingevuld. In hoofdstuk 4 worden 

technieken besproken en toegepast voor het zo volledig mogelijk maken van gegevens van de 

Nederlandse vastgoedvoorraad. Beargumenteerd wordt welke methode het meest geschikt is 

om de ontbrekende gegevens in te vullen. In hoofdstukS worden de resultaten gepresenteerd 

van het gemaakte databestand. Gekeken wordt naar de betrouwbaarheid van deze gegevens. 

In hoofdstuk 6 wordt de informatie die uit de data kan worden verkregen teruggekoppeld naar 

de vraagstukken en er zal een voorbeeld worden gegeven hoe de data in een bruikbare vorm, 

als informatie, kan worden ingezet. Het onderzoek wordt in hoofdstuk 7 afgesloten met een 
conclusie en aanbevelingen. 
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DEEL A 

Het belang van transparantie 



20 

"We do nothave accurate information 
on the intra-urban, urban or regionol 

changes in land uses, nor can we learn 

what changes have taken pi ace in the 
stock ofbui/dings by age, type or u se . 

... For whatever reason we seem to be 

remarkably ignorant a bout the physica/ 
structure of the cities within which we 

live out our Jives. This is sarnething which 

should be addressed in the planning of 
the Government's statistica/ activities and 
in deciding future research priori ties." 

FothergUl & Gudgin, in Fielding & 

Harford (1990) 

Behoefte aan een transparante vastgoedvoorraad 



2.1 

2 
Inleiding 

Behoefte aan een transparante 
vastgoedvoorraad 
Behoefte aan gebouwinformatie vanuit verschillende 
disciplines bekeken. 

De gebouwenvoorraad kan zowel fysiek als financieel gezien worden als één van de grootste 

bezittingen die we hebben. Echter inzicht in de omvang, structuur en dynamiek is relatief 

beperkt. Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de opbouw van de Nederlandse 

vastgoedvoorraad en te kijken naar vraagstukken die met behulp van een transparante 

voorraad beantwoord kunnen worden. Eerst is het van belang het begrip vastgoedvoorraad 

te definiëren. 

In een groot aantal vastgoed gerelateerde en wetenschappelijke disciplines wordt 

gebruik gemaakt van informatie over de omvang, functie en eigendom van de Nederlandse 

vastgoedvoorraad. Vaak is er onvoldoende inzicht in deze voorraad en goede en volledige 

bronnen zijn beperkt. Zoals in het voorgaande hoofdstuk al is aangegeven is er de laatste 

jaren steeds meer aandacht voor het verzamelen van vastgoedinformatie. Dit blijft op het 

niveau van de vastgoedvoorraad echter zeer beperkt. 

In dit hoofdstuk zal eerst het begrip vastgoedvoorraad worden toegelicht. 

Vervolgens wordt de huidige situatie met betrekking tot de transparantie van de Nederlandse 

vastgoedvoorraad besproken. Op welke vlakken is deze voorraad reeds transparant en op 

welke juist niet? Het hoofdstuk wordt vervolgd met ontwikkelingen die betrekking hebben 

op de vastgoed-informatievoorziening binnen de overheid. Belangrijke stappen die zijn 

gezet in het bevorderen van deze informatievoorziening en daarmee bij te dragen aan een 

transparante vastgoedvoorraad zijn: Dataland en BAG (Basis Administratie Gebouwen). 

Tenslotte worden enkele toepassingsgebieden besproken waarin informatie met betrekking 

tot de vastgoedvoorraad gebruikt wordt of interessant is. Inzicht in mogelijke toepassingen zal 

zowel uit literatuur worden gehaald als ook uit gehouden expert-interviews. De verschillende 

disciplines die in dit hoofdstuk worden besproken hebben deels gemeenschappelijke problemen, 

maar kennen vaak ook specifieke knelpunten en vragen in relatie tot de vastgoedvoorraad 

Belangrijke disciplines in dit verband zijn: ruimtelijke planning, markt- en locatieonderzoek, 

recht en milieu. De aspecten met betrekking tot de vastgoedvoorraad die hiervoor inzichtelijk 

moeten worden gemaakt zullen worden besproken. 

2.2 Definities 

De literatuur met betrekking tot de vastgoedvoorraad is beperkt. Een duidelijke definitie van de 

vastgoedvoorraad is dan ook niet te achterhalen. Om duidelijk te krijgen wat in dit onderzoek 

wordt bedoeld met vastgoedvoorraad zal eerst in worden gegaan op de definiëring van het 

begrip vastgoedvoorraad. Het begrip vastgoedvoorraad bestaat eigenlijk uit twee delen: 

vastgoed en voorraad. 
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definitie vastgoed 

definitie voorraad 

Vastgoed 

Vastgoed is een synoniem voor onroerend goed. Vastgoed omvat de grond en de gebouwen 

(opstal) op deze grond. De term vastgoed of onroerend goed verwijst naar het niet-verplaatsbare 
karaktervan dezegoederen (de Kousemaeker, 2002). In dezedefinitie wordt het begrip gebouwen 

genoemd. In dit onderzoek gaat het om deze gebouwen, de grond wordt in dit onderzoek niet 

meegenomen. Om een duidelijk beeld te krijgen van wat nu wordt verstaan onder gebouwen 

volgt nu eerst een verklaring van wat in dit onderzoek wordt verstaan onder gebouwen. 

Gebouwen 

Wat betekent het als we spreken over gebouwen. Een gebouw omvat ruimte welke bereikbaar 

en bruikbaar is voor menselijke activiteiten. Dus elektriciteitsmasten gelden niet als gebouw. Een 

gebouw is relatief permanent en gebonden aan een bepaalde locatie. Een gebouw moet een 

dak hebben, echter hoeft het geen wanden te hebben. Dus een schuur met een dak behoort wel 

tot een gebouw. Parkeerplaatsen worden alleen meegenomen als het gaat om parkeergarages. 
Parkeerterreinen of te wel grond beschikbaar gesteld voor het plaatsen van voertuigen behoort 

niet tot de gebouwen. Hierbij staan activiteiten los van de vormgeving van het gebouw of de 
originele activiteit behorende bij het gebouw of de gebouwde vorm. 

Voorraad 

Het begrip voorraad kan volgens verschillende definities worden omschreven. Voorraad kan 

onder andere worden gedefinieerd als de hoeveelheid van een product dat men in huis heeft 
en waar men gebruik van kan maken (van Dale woordenboek, 2007). Een andere veel gebruikte 

algemene beschrijving is het geheel aan goederen die bestemd zijn voor de verkoop dan wel 

bestemd zijn ter bewerking voor zodanige verkoop dan wel bij eerste aanwending economisch 

geheel in een voor de verkoop bestemd goed opgaan, ook al zijn zij technisch hierin niet meer 
terug te vinden (Kiaassen et al., 2004). Deze algemene omschrijving van voorraad voldoet 
niet aan wat in dit onderzoek wordt verstaan onder voorraad als gesproken wordt over de 

vastgoedvoorraad. 

Een andere benadering moet dan ook worden gezocht. Het voorraadbegrip is geen statisch 

begrip en wijkt dan ook af als het gaat over de vastgoedvoorraad: er gaat van de voorraad af 

bij sloop, maar door in die voorraad te investeren kan de voorraad op peil worden gehouden of 
groeien. Zo wordt geïnvesteerd in onze gebouwde omgeving om de kwaliteit en de kwantiteit 
van onze gebouwenvoorraad op peil te houden en - zo nodig - uit te breiden (Van Gooi et al. 

1999). Binnen dit onderzoek is vastgoedvoorraad alsvolgt gedefinieerd: 

Het geheel aan gebouwen dat op een bepaald moment binnen een bepaald gebied aanwezig is 

waarbij het gebouw wordt ontsloten met tenminste een dak om zo een bruikbare ruimte te vormen 

voor menselij ke activiteit( en). 

Zoals uit deze definitie blijkt gaat het in dit onderzoek over de voorraad aan gebouwen en is de 

grond er omheen buiten beschouwing gelaten. 
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2.3 Stand van zaken: transparantie Nederlandse vastgoedvoorraad 

Voonaadgegevens 

Vastgoed ontleent zijn bestaansrecht aan de behoefte van de mens om zich te beschermen 

tegen klimatologische invloeden. Het primaire doel van vastgoed is dan ook het huisvesten 

van de mens, van sociale groepen en organisaties (bedrijven). Deze behoefte bestaat al vele 

eeuwen, maar vooral de laatste 50 jaar is er een enorme financiële impuls gekomen in het 

vastgoed en is de vastgoedvoorraad sterk gegroeid. Rond 1900 bestond zo'n 90 procent van alle 

gebouwen nog uit woningen en multifunctionele huizen. Tot het begin van de 20e eeuw vonden 

de meeste bedrijfsmatige activiteiten dan ook plaats in en rondom deze woning, op pleinen en 

markten. Pas in een later stadium (midden 19e eeuw) ontstaan winkels en daarna ook kantoren 

zoals we die nu kennen. Tijdens de industriële revolutie zijn ook de eerste grote fabrieken 

en bedrijfsterreinen ontwikkeld (van Driel, 2003; Smeets en Appei-Meulenbroek, 2007). Deze 

enorme groei in gebouwsoorten heeft geleid tot grote heterogeniteit, echter de omvang per 

soort is nooit inzichtelijk gemaakt. 

De gebouwenvoorraad binnen enkele deelmarkten (woningen, winkels en kantoren) wordt wel 

al enige tijd onderzocht en in kaart gebracht. Het doel van deze studies is veelal een betrouwbare 
inschatting te maken van de totale voorraad uitgesplitst naar vastgoedtype of eigendom. Zo zijn 

er 6,9 miljoen woningen 1, de winkelvoorraad is 27,7 miljoen vierkante meter vloeroppervlak2 en 

er is 43,9 miljoen vierkante meter vloeroppervlak3 aan kantoorruimte. Daarnaast zijn er enkele 

onderzoeken uitgevoerd naar de gebouwenvoorraad gebaseerd op eigendom (uitgedrukt in 

euro's): 

Institutionele beleggers: 50 miljard euro (CBS, 2007) 

Particuliere beleggers: 35-45 miljard euro (schatting Troostwijk, 2005) 

Vastgoed CV's: 4,2 miljard euro (Boom & van den Brink, 2007) 

Het Kadaster beschikt daarnaast over de gegevens van alle registergoederen in Nederland. De 

kadastrale gegevens kunnen, tegen betaling, bij het kadaster worden opgevraagd. Daarnaast 

zijn gegevens over het aantal vestigingen waar werk wordt verricht in Nederland ondergebracht 

in een databestand genaamd LISA4
• Per vestiging zijn de volgende gegevens beschikbaar: 

Naam, vestigingsadres, correspondentieadres, activiteitencode (standaardbedrijfsindeling, SBI 

1993), aantal mannen fulltime, vrouwen fulltime, mannen parttime, vrouwen parttime, Kamer 

van Koophandelnummer, telefoonnummer en gemeentecode (www.Lisa.nl, 2007). 

Door de sterke overheidsbemoeienis op de woningmarkt (regulering van de sociale 

woningbouw) is de voorraad op dit segment behoorlijk transparant en zijn gegevens hiervan 

verkrijgbaar via het CBS en VROM. In andere segmenten ontbreekt dit en hebben slechts enkele 

private initiatieven geleid tot enige mate van transparantie. 

2.3.1 Woningvoorraad 
Met betrekking tot de Nederlandse woningvoorraad blijkt dat de overheid over zeer 
gedetailleerde informatie beschikt. Er kan onderscheid gemaakt worden naar een groot aantal 

kenmerken van deze voorraad. Als gekeken wordt naar de samenstelling van de voorraad, 

kan deze worden onderverdeeld naar leeftijd, aantal kamers, type en eigendom (huur-koop). 

In figuur 2.1 is een overzicht gegeven van een indeling van de Nederlandse woningvoorraad. 

Daarnaast beschikt het CBS op verschillende aggregatieniveaus over een groot aantal gegevens 

van de woningvoorraad. 

1 Centraal bureau voor de statistiek (CBS); VROM, cijfers over wonen 2007 
2 Locatus, Retail Handboek 2007 
3 Bak, R.L., Kantoren In cijfers 2006 
4 USA staat voor Stichting Landelijk Informatiesysteem Arbeidsplaatsen en vestigingen en is een regionaal samenwerkingsverband, 
voorheen verbonden aan het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid, en inmiddels een onafhankelijk organisatie. 
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2.3.2 

Zowel uit figuur 2.1 als de grote hoeveelheid informatie beschikbaar via het CBS met betrekking 

tot de woningvoorraad, kan gesteld worden dat de woningvoorraad grotendeels transparant 

is. 

vooroorloos 

1 • 2 kom~rs 

3 kamers 

.J I<Jtmers 

5 kamers 

Figuur 2.1 I De Nederlandse woningvoorraad 

(VROM, 2007) 

Winkelvoorraad 

1945 - 1970 

aantal 

woningen 

6.913.588 

vanaf 1'>71 

Huur 

Koop 

Ook de winkelvoorraad is redelijk transparant. Zo is bekend dat de totale winkelvoorraad 27,7 

miljoen m2 (winkelvloeroppervlak: wvo) groot is. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt naar 

branches, type winkelcentra (hoofdwinkelcentra: kernwinkelapparaat, stadsdeelcentrum; 

ondersteunende winkelcentra: wijkwinkelcentra, buurtwinkelcentral en winkelgrootte. De 

informatie is ook op gemeentelijk niveau beschikbaar. In figuur 2.2 is het aantal verkooppunten 
in Nederland naar type winkelgebied te zien (Locatus, 2008). 
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2.3.3 Kantorenvoorraad 
De heer R.L. Bak is een autoriteit op het gebied van de kantorenmarkt en publiceert jaarlijks 

cijfers over deze markt. Hierbij wordt voor een groot aantal gemeenten de voorraad inzichtelijk 

gemaakt en worden cijfers gegeven over de voorraad kantoorruimte naar gebouwgrootte 

(figuur 2.3). Daarnaast worden ook gegevens gepubliceerd over de voorraad naar locatietype 

waarbij onderscheid wordt gemaakt naar centrum, woonwijk, bedrijfsterrein, kantorenwijk, 

en buitengebied (figuur 2.4). Bak (2006) geeft aan dat er in 2005 een totale vloeroppervlak 

aan kantoorruimte was van circa 43,9 miljoen m2, waarvan 61 o/o te huur werd aangeboden. 

2006 

m2 
- 500·1 0110 
- 11100-25110 
D 2500-50110 
D 51100-101100 
D 10oooen~ 

Figuur 2.3 1 De kantorenvoorraad naar gebouwgrootte 

(Bak, 2006) 

2% 

2006 

D Cenlrum 
WUGnwljk 

D Bed11JIIIIarratn 
Kantore~k 

C]Bullllngebled 

Figuur 2.4 I De kantorenvoorraad naar locatletype 

(8ak,2006) 

2.4 Vastgoedinformatie binnen de overheid 

2.4.1 

2.4.2 

Er zijn de laatste jaren een aantal belangrijke ontwikkelingen geweest op het gebied van de 

informatievoorziening binnen de overheid met betrekking tot het Nederlandse vastgoed. 

Initiatieven die de vastgoedinformatievoorziening binnen de overheid moet bevorderen. In dat 

kader is het zinvol te verwijzen naar een aantal basisregistraties die moeten zorgen voor een 

betere gegevenshuishouding bij de overheid. 

Dataland 
Gemeenten registreren binnen hun vastgoedinformatiehuishouding diverse gegevens 

betreffende gebouwen. Belangstellenden voor deze vastgoedgegevens moeten elke gemeente 

afzonderlijk benaderen, waardoor het verkrijgen van de gewenste informatie erg lastig en 

bewerkelijk wordt. Als oplossing voor deze problemen is, mede op initiatief van de VNG, in 2001 

Dataland opgericht. Dataland heeft als functie de landelijke loketfunctie te verzorgen voor 

gemeentelijke vastgoedinformatie met betrekking tot gebouwgegevens. Deze ontwikkeling 

maakt het eenvoudiger data te verkrijgen als het gaat om de Nederlandse vastgoedvoorraad. 

Stroomlijning basisgegevens 
In maart 2003 is de eindrapportage gepubliceerd van het programma "Stroomlijning 

basisgegevens" 5• Doelstelling van dit programma is het stimuleren van het op orde brengen 

van de gegevenshuishouding van de overheid door middel van een aantal basisregistraties: 

zogenaamde "authentieke registraties". Hierbij moeten de gegevens eenmalig worden 

verzameld waarbij het gebruik door verschillende afdelingen verplicht is en waarover afspraken 

zijn gemaakt met betrekking tot de verantwoordelijkheid, inhoud en kwaliteit van de data. Zes 

basisregistraties zijn onderscheiden: 
Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. 
Basisbedrijvenregister. 
Gebouwenreg i ster. 
Kadaster (onroerende zaken). 
Basisregister adressen. 

Geografisch kernbestand (1 :1 0000). 

Het gebouwenregister, de kadastrale registratie, het basisregister adressen en het geografisch 

kernbestand zijn vastgoedregistraties en hebben betrekking op de gebouwde omgeving. 

5 VROM, 2007: Eindrapportage stroomlijning basisgegevens ; Kamerstukken 11, maart 2003 
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2.4.3 BAG ( Basisadministratie gebouwen) 
In mei 2004 heeft het Kabinet besloten dat uiterlijk 2009 wetgeving van kracht wordt over een 

Basis Gebouwen Registratie (BGR), in combinatie met een Basis Registratie Adressen (BRA) met 

als combinatienaam: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Sinds 2005 is de overheid 

bezig met het samenstellen van een landelijke database over adressen en gebouwen (BAG). 
Dit betekent dat alle gemeenten verplicht worden gesteld om gegevens over de gebouwde 
omgeving op uniforme wijze te verzamelen (Vrom, 2007). Verwacht wordt dat door de komst 

van het nieuwe BAG systeem van de overheid de transparantie van de vastgoedvoorraad ook op 

de andere segmenten zal verbeteren. 

2.5 Toepassingsgebieden 

2.5.1 

In de volgende paragrafen wordt dieper ingegaan op toepassingen, van informatie met 

betrekking tot de vastgoedvoorraad, in de praktijk en de context waarin dit zich afspeelt. Ter 

wille van het inzicht in het belang van gebouwgegevens, wordt in deze paragraaf een korte 

schets gegeven van het gebruik van deze gegevens in de private en publieke sector. Het gebruik 
van gebouwgegevens is breed en wijdvertakt en de behoefte aan goede gebouwgegevens is 

in de loop van de jaren alleen maar omvangrijker geworden (RaviNNG, 2000). Niet alleen als 

gevolg van een groeiende behoefte aan transparantie op de vastgoedmarkt, maar tevens onder 

invloed van de groeiende informatievraag in verschillende vastgoed gerelateerde sectoren. Het 

publieke en private gebruik van gebouwgegevens kan het beste worden toegelicht aan de hand 
van een aantal korte beschrijvingen van disciplines met daarbij concrete voorbeelden. 

Aan de hand van literatuur en gehouden interviews6 kunnen binnen enkelevastgoedgerelateerde 

disciplines een aantal toepassingen worden onderscheiden. In dit onderzoek wordt onderscheid 

gemaakt naar een viertal disciplines (zie tabel 2.1 ). Hierbij gaat de aandacht onder andere 

uit naar beleggers, gebruikers, beheerders I makelaars, taxateurs, projectontwikkelaars, de 

wetenschap, onderzoek en de overheid. Maar ook de toeleverende bedrijven hebben veel 
baat bij gegevens over de vastgoedvoorraad met ook voor hen relevante informatie voor 

marktanalyses, mogelijkheden voor het bepalen van het marktaandeel, trendbepalingen en 

concurrentie-analyses. Hierna zullen de verschillende disciplines en bijbehorende toepassingen 

kort worden besproken om zo tabel 2.1 te kunnen invullen. 

Tabel 2.1 I Disciplines 

Ruimtelijke planning 
Ter afbakening van het terrein van de ruimtelijke planning kunnen de volgende definities 

worden gegeven: 
Alle activiteiten die dienen ter voorbereiding van de inrichting of herinrichting van een 

plangebied (Bak, 1983); Dit kan ook wel met de term ruimtelijke planvorming aangeduid 

worden. 

De systematische, inzichtelijke en wetenschappelijke voorbereiding van de ruimtelijke 

ordening (Alexander & Faludi, 1989). 

6 Een viertal interviews zijn gehouden met experts van verschillende disciplines dit om toepassingen van een transparante voorraad 

te achterhalen (zie litereatuurlijst). 
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Ruimtelijke planning betreft dus de voorbereiding van plannen ten behoeve van het 

ruimtelijk beleid. Volgens Bak (1983) omvat de ruimtelijke planning het formuleren en 

selecteren van doelstellingen en uitgangspunten, het opstellen van een programma van 

eisen, de stedebouwkundige vormgeving, de samenstelling van een exploitatie-overzicht 
en de regeling van de financiering, de verwerving van gronden, het voeren van overleg met 

belanghebbenden in formele zin en via inspraakprocedures, alsmede het uitvoering geven 

aan de bij wet voorgeschreven procedures. De ruimtelijke planning bestrijkt dan ook een zeer 

groot veld van activiteiten. Het is een discipline met een specifiek karakter dat zich niet beperkt 

tot de vormgeving van de ruimte, maar ook ingaat op de sociale, economische en politieke 

relaties hiermee. Het werkveld heeft vaak betrekking op de combinatie van maatschappelijke 
ontwikkelingen en de ruimtelijke consequenties ervan. Met name de overheid speelt een 

belangrijke rol in de ruimtelijke planning. Ruimtelijke planning is daarnaast ook niet beperkt tot 

één schaal niveau. Op elk schaalniveau wordt nagedacht over de gebouwde omgeving en alles 

wat daarmee in verband staat. 

Simulatie en voorspelmodellen (Koppeling met GIS) 
Naar verwachting zal de inrichting van Nederland de komendedecennia fors veranderen. Tegelijk 

blijft de mobiliteit sterk toenemen. De vraag hoe we bestemmingen bereikbaar én leefbaar 

kunnen houden, is daarom actueler dan ooit. Zeker is dat er grote winst valt te behalen door 

de gebouwde omgeving en verkeers- en vervoersstromen optimaal op elkaar af te stemmen. 

Om hier antwoorden op te kunnen geven is het van belang over data te beschikken van de 

gebouwde omgeving (Lörzing, 2008). Hierdoor kunnen de consequenties van gemaakte keuzes 

in beeld worden gebracht met behulp van voorspel- en simuleringsmodellen. Het gaat dan om 

aspecten als ligging, ontsluiting, aantal en oppervlak van de vastgoedvoorraad. Bij voorkeur 

maakt men gebruik van data over specifieke deelmarkten om deze daarna te kunnen koppelen 

aan sociaal economische kenmerken (Hagen, 2007). 

Ook Timmermans (2007) geeft aan dat een voldoende gevuld databestand opgesplitst naar 

verschillende segmenten (deelmarkten) een goede bijdrage zou kunnen leveren aan de kwaliteit 

van bijvoorbeeld modellen die de ruimtebehoefte voorspellen. Gekoppeld aan GIS biedt een 

dergelijk databestand zeer veel mogelijkheden voor simulaties op verschillende schaalniveaus. 

De data moet dan wel zijn voorzien van coördinaten of gekoppeld kunnen worden met behulp 

van postcode of adres. Er zou gedacht kunnen worden aan koppeling met verkeerskundige data 
zodat simulaties en stromingen van en naar specifieke typen vastgoed in kaart kunnen worden 

gebracht. Daarnaast kan hiermee mogelijke file vorming in kaart worden gebracht. Door deze 

bewegingen monitoren kan hier door de overheid op worden ingespeeld. De aspecten van de 

voorraad die hiervoor in kaart gebracht moeten worden zijn: ligging, oppervlak . Aanvullende 

informatie als vervoersbewegingen en economische gegevens zullen hiervoor in kaart gebracht 

moeten worden. 

In het buitenland is onderzoekgedaan naar hetgrondgebruik op regionaal en stedelijk vlak. Hierin 

wordt de enorme stijging in transformatie van landbouwgrond naar bouwgrond besproken. De 

grond is een beperkt goed en er moet dan ook een balans worden gevonden tussen bebouwd 

en onbebouwd gebied. De dynamische relatie tussen beiden is onderdeel van de ruimtelijke 
planologie discussie (Finke et al., 2000). Tot op heden worden modellen hiervoor voornamelijk 

gebaseerd op grondoppervlak en bebouwd gebied. Door het ontbreken van geschikte data met 

betrekking tot de gebouwenvoorraad ontbreken gegevens over de (materialistische) massa en 

dynamiek (Kohier & Hasler, 2002). 
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2.5.2 Markt- en locatleonderzoek 
Binnen het markt- en locatieonderzoek kan een breed scala aan toepassingen worden 

onderscheiden. Hierbij gaat het om het eenvoudig rapporteren over de voorraad in een specifiek 

gebied tot het bepalen van het marktaandeel of keuze voor een bepaalde locatie of omgeving. 

Een groot aantal partijen maakt gebruik van deze onderzoeken. Zo zijn ontwikkelaars op zoek 
naar locaties waar voldoende vraag is naar een bepaald vastgoedsegment (dit zou kunnen 

worden bekeken door de voorraad hiervan in bepaalde gebieden met elkaar te vergelijken) en 

zijn eigenaren en makelaars geïnteresseerd in de lokale marktomstandigheden en de mogelijke 

toekomstige ontwikkeling hiervan. 

Marktonderzoek 
Bij marktonderzoek gaat het om het in kaart brengen van het spanningsveld tussen vraag en 

aanbod. Dit kan op verschillende schaalniveaus (landelijk, provinciaal, regionaal en gemeenten). 

Daarnaast kunnen gebieden met elkaar worden vergeleken. Belangrijk bij marktonderzoek is 

de totale voorraad van de verschillende typen vastgoed. Ontwikkelingen op verschillende 

deelmarkten binnen de vastgoedmarkt kunnen worden geanalyseerd. Door periodiek gegevens 
te verzamelen zou de dynamiek van de vastgoedvoorraad in kaart kunnen worden gebracht. 

Aspecten als aantal, oppervlakte, eigendomssituatie en bouwjaar voor verschillende typen 

vastgoed moeten hiervoor inzichtelijk worden gemaakt. 

Factsheets 
De meest voor de hand liggende toepassing van 
een transparante voorraad is het rapporteren van de 

voorraad statistiek in een bepaald gebied (Nederland, 

provincie, gemeente) Aangevuld met andere 

vastgoeddata als opname en leegstand kunnen 

hiermee op eenvoudig manier tactsheets worden 
verkregen. Het gaat dan met name om gegevens 
als aantal objecten, eigendomsverhoudingen 
en het vloeroppervlak, bij voorkeur naar functie 

uitgesplitst. 

Bepalen marktaandeel 

Voorbeeld Canada 

Historlcallnventories of buildings in Canada would be 
useful fora number of research and commercial purposes. 
No inventory Is available trom known sources. 8ecause 
collectlng lnformadon about the exlstlng building 
stock by aerial photography is expenslve, lnterpretatlon 
would be dlflicult and the age of buildlngs could not 
be determined. 8ecause there are many records about 
the activity of constructing buildings the bullding stock 
stalistics are basedon models from these sources. (Steel, 
1983). 

Steel (1 983) also discusses the posibility of using 
data from tax assessment records. Provindal revenue 
departments updat every two years property assessment 
records of all taxabie and tax·exempt properties located 
within !heir jurlsdktlon. Accordlng toSteel (1 983) those 
records would prOVIde a good base tor an accurate and 
constandy updated inventory of !he existlng building 
stock. 

Doordat, met behulp van een transparante voorraad, bekend is wat de totale marktomvang is (in 

oppervlakte, inhoud of eigendomssituatie), kan door het er naast leggen van eigen gegevens, 

worden gekeken naar het marktaandeel van partijen in een bepaald gebied of binnen een 

bepaald segment. Deze "marktscan" zou bij het periodiek verzamelen van de gegevens kunnen 

worden herhaald zodat een continue monitoring van de marktpositie/ concurrentiepositie kan 
worden gedaan. De volgende voorraad gerelateerde aspecten moeten hiervoor in kaart worden 

gebracht: omvang (in oppervlak, inhoud of aantal), eigendom, bouwjaar en ook de kwaliteit van 

de voorraad is interessant. Met name het eigendom naar type eigenaar kan hierbij van belang 

zijn. 

Vestigingsbeleid 
Door inzicht te krijgen in de huidige locat ies van een specifiek bedrijf en of aanverwante of 

vergelijkbare bedrijven kan een inschatting worden gemaakt voor de beste vestigingslocatie. 

Hierbijzou de data met betrekking tot de gebouwen, als ligging, functie, aantal. eigendomssituatie 

en oppervlakte, aangevuld moeten worden met gegevens over de omgeving en infrastructuur 

(Timmermans, 2007; Lörzing, 2008). 
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2.5.3 

Marktsegmentatie 

Als een bedrijf een bepaald product wil aanbieden aan bijvoorbeeld mensen met een eigen 

woning (eventueel nog specifieker een duurdere woning) kan door middel van een overzicht 

van de vastgoedvoorraad specifieke gebieden worden aangewezen waar men zich het beste op 

kan richten. Dit geldt natuurlijk ook voor andere bedrijven of organisaties die producten willen 

verkopen. Bij deze toepassing is het van belang zowel over kenmerken als aantal, oppervlakte of 

inhoud te weten, maar ook over de (WOZ) waarde en type eigenaar van het pand. 

Recht 
De recente affaires rond de bouwfraude en recente liquidaties in het criminele circuit hebben 

het imago van de vastgoedwereld aangetast. Een gestructureerde vorm van toezicht ontbreekt, 

er is sprake van een sterke mate van intransparantie. ABC-constructies, hypotheekfraude en 

belastingontduiking zijn hierbij de belangrijkste verschijningsvormen. Ook ·vastgoedcarrousels; 

waarbij panden regelmatig van eigenaar wisselen en via executieveilingen weer op de markt 
komen, komen voor. (Ferwerda et al., 2007). 

Deze recente ontwikkelingen vragen om inzicht en transparantie in de waarde van gebouwen, 

zodat het op dezelfde dag doorverkopen van de woning voor een veel hoger bedrag dan de 

normale waarde, niet meer mogelijk is. Dit betekent wel dat met betrekking tot de privacy wet 

aanpassingen moeten worden gedaan die het mogelijk maken deze gegevens openbaar te 

maken. Door voor alle vastgoedtransacties de WOZ-waarde van een gebouw te vergelijken met 

de bij het Kadaster registreerde verkoopprijs kunnen vreemde transacties systematisch worden 

gesignaleerd (Eichholtz, 2006). 

Notariaat bez d 
org over vastgoedfraud . e . l"~~ 
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. h eze malafide prakrijke h t ~erna . 1 geste · . 1-\oorn. 
rn et onroerend goed h n goede richt~an e_ t'le op non-actie en woning In 
aldus . een alt toe te roepen' ganlsa ~an e 

B 
Renee Albers van Koninklijke Notariële, or bii de ~erl<ooP deeld doOl 

eroepsorganisarr·e, KNB. belang e\atie be~oor nder de 
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bben een teerd - bO . hllis is 

;nwaarschijnlijke manier stijgt. Notarissen 
renen volgens het rapport I 
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Afbeelding 2.1 1 Vastgoedfraude In Nederland 

Waardebepalingen 

Een belangrijloe twee ne \a ter geacceP 'tbrengen. Olt 0 
n een - d \aten lll l<ocht. e 
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Naast de voor de overheid interessante toepassing van informatie over de waarde van het 

gebouw, kan dit voor de eigenaar of gebruiker ook interessant zijn. Men kan kijken of de 

taxatie waarde reëel is door het vergelijken van WOZ waarden. Wanneer in een bepaald gebied 

verschillende type bebouwing voorkomt zou aan de hand van vergelijkbare panden alsnog een 

indicatie kunnen worden gegeven van de waarde van het objecC. Aspecten als gebouwtype 

(geometrie), oppervlakte, inhoud, indeling, ligging, WOZ-waarde en materiaalgebruik aangevuld 

met omgevingskenmerken zijn hierin belangrijk. 

7 zie voor meer Informatie met betrekking tot taxatie door middel van de vergelljkingsmethode Ten Have (2002). 
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2.5.4 Milieu 

Ongeveer een derde van het energiegebruik en de er aan gerelateerde (02 emissie in Nederland 

worden veroorzaakt door de gebouwde omgeving. Nederland heeft, na ondertekening van 

het Kyoto-protocol, de verplichting om een C02-emissiereductie van 6% te bereiken in 2008 

tot 2012. Nederland heeft per sector streefwaarden voor maximaal toegestane (02-emissies 

gesteld. Het Ministerie van VROM is verantwoordelijk voor het onder deze streefwaarde blijven 
van de gebouwde omgeving. Het gaat om een maximale uitstoot van 28 Mton (02 per jaar. 

Daarvan is volgens Lulofs & Hoppe (2007) het grootste gedeelte afkomstig uit de bestaande 

gebouwenvoorraad (voornamelijk gebouwen die gebouwd zijn in de periode voordat de EPC 

in het Bouwbesluit werd opgenomen) (Lulofs & Loppe, 2007). Voor het bepalen van de totale 

energieuitstoot zou de geometrie en het materiaalgebruik van verschillende type gebouwen in 

kaart kunnen worden gebracht. Dit betekent dat naast de geometrie en het materiaalgebruik, 
ook het oppervlakte en inhoud moeten worden gespecificeerd. Ook de kwaliteit (duurzaamheid) 

en bouwjaar zijn belangrijke milieu gerelateerde aspecten van de voorraad die hierbij interessant 

zijn. 

De laatste jaren zijn er met name op het gebied van milieu vraagstukken enkele buitenlandse 

studies geweest waarbij gekeken werd naar de vastgoedvoorraad in bredere zin. De specifieke 
onderwerpen die in de verschillende onderzoeken naar voren kwamen zijn in het artikel "Building 

stock as a research object" (Kohier & Hassler, 2002) besproken. De volgende onderwerpen werden 

in het onderzoek besproken: energie vraagstukken, gebouw afval, en reserve bouwmaterialen. 

Energie 
Het gaat hierbij om zowel warmte, elektriciteit als ook 

C02 uitstoot. Het besef om energie verbruik binnen de 

vastgoedsector te beperken heeft geleid tot onderzoeken 

naar de energie consumptie van gebouwen. Bij onderzoek 

naar energie gebruik wordt de vastgoedvoorraad vaak 

ingedeeld in leeftijdsgroepen welke worden gerepresenteerd 

door typische gebouwen van die tijd en de jaarlijkse energie 

consumptie per m2. Het oppervlak van elke leeftijdsgroep 

wordt vermenigvuldigd met de jaarlijkse consumptie om 
de totale consumptie te kunnen schatten. Zeker gezien de 
invoering van het energielabel in Nederland zou eenzelfde 

manier de energieconsumptie kunnen worden bepaald en 
daarnaast ook hoe in de toekomst gestelde targets (vanuit 
Europa) kunnen worden behaald. 
De Energie gerelateerde typologieën van gebouwen en 
gebruikte beschrijvingen van gebouwen wijken af van de in 
dit onderzoek gehanteerde indelingen. Bij deze onderzoeken 
gaat het met name om de architectonische vormgeving. 
Specifieke informatie over gebouwtypologieën is hiervoor 

noodzakelijk. 

Bouwafval 

Voorbeeld EngNnd 

Si nee 1991 a tearn rrom the Resources Research Unit 
at Sheffield Hallam Unlwrsity under the directton 
or Professor Nigel Mortimer have been carrying out 
surveys of energy uw In l)on-domestic bulldlngs 
(see Mortimer et al :lQOO}. The majority of these 
surveys have been made in a sub-sample ofthe 
6000 premises covered In the four towns [4 towns]. 
Other surveys have been made in different dtles. 
About 700 premises had been covered by late 2000. 
From these statistles lt Is posslble to extrapolale to 
the nationallevel, uslng floor areas categorlsed by 
actlvity for the complete stock. The data they used 
for the research of energy u se was colleeled In an 
database. 

The NOBS database camprises summary data on 
floor ar~ and actlvltle5 for the rnajorlty of non
domestic premises In England and Wales, trom the 
Valuallon Ofllce Agency and other sources; and 
much more complete data fof a relatlvely small 
sample of pmnlses 111 the four towns. The latter 
include de$afpllons of built forms lncluding plan 
shapes, nUJnbefs of storeys and roof geornetrfes; 
materialsof walls and roofs; structural systems (load
bearlng or fr.lrned); and detailed measurements 
made In a GIS of exposed wall areas and roof areas. 
Fora sub-sample or some 180 bulldingsin the 
four towns, ~surements have also been made 
-working trom photographs - of the areas of all 
wlndows, doors and other openlngs (Gakovtc 2000). 
The intention here has been to establish statistica I 
relatlonships, wlthin the four towns data, between 
floor areas for different actlvities on the one hand, 
and built form and constructional characterlstlcs on 
theother. 

In de toekomst zal de hoeveelheid bouwafval voor problemen kunnen zorgen. De stortplaatsen 

komen steeds voller te liggen en de regels met betrekking tot grond(water)vervuiling worden 

steeds strenger. Bouwafval is afkomstig van nieuwbouw, herstructurering en sloopwerk. De 

hoeveelheid afval wordt tot op heden vaak geschat aan de hand van trends. Dit blijkt echter 

moeilijk, mede vanwege de grote onbetrouwbaarheid van de beschikbare data. Het volume 

aan toekomstig afval is afhankelijk van toekomstige herstructurering en de compositie van de 

vastgoedvoorraad. Georg (1996) en Wüest (1996) geven aan dat gedetailleerde modellen voor het 
schatten van de hoeveelheid bouwafval enkel kan worden gedaan met behulp van data over de 

compositie van de voorraad en herstructureringsopgaven. 
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2.5.4 

Voorbeeld Duitsland 

The committee for proteetion of Man and 
Environment of the German parliament 
commissioned a combined study a bout mass, 
energy and monetary flows in the bullding 
seáor. The objective was to consfder the 
availible lnformation, quantify the present flows, 
estlmate the evafution up to 2030 and identify 
areas for more detailed research (Kohier et al., 
1999). 

The study encompassed all buildlngs (housing 
and non-housing) existfng In Germany. Al ready 
the establishment of the total number of 
buifdings proved very diflicult. Knowledge 
about the lndustrial building stock is very poor. 

Overige toepassingen 

Reserves en voorraden van bouwmaterialen 
Bouwmaterialen kunnen worden onderverdeeld in twee 

groepen. Ten eerste de bulk materialen (steen, zand, klei 

etc.) gebruikt voor de constructie en infrastructuur en ten 

tweede de bekleding, en isolatie. Met name de eerste groep 

heeft grote invloed op het totale materiaalgebruik en kan 

tekorten veroorzaken of zelfs het ecosysteem beschadigen 

(bijvoorbeeld door erosie). Alleen met behulp van inzicht in de 

ontwikkeling (dynamiek) van de jaarlijkse gebouwenvoorraad 

kunnen modellen worden ontwikkeld die de totale vraag 

naar materialen kan schatten. Hierbij moeten dan wel 

verschillende scenario's voor recycling worden opgenomen 

(Fieckenstein et al., 1998). 

Nozeman (2007) gaatzelfs nog verder en geeftaan dat waarschijnlijkalle bedrijven en organisaties 

direct of indirect gerelateerd aan vastgoed baat hebben bij inzicht in de vastgoedvoorraad. Zij 

kunnen hiermee bijvoorbeeld hun marktpositie in kaart brengen maar ook de locatiekeuze 

kan hiermee worden bepaald of worden beïnvloed. Zo kan een vloerbedekking leverancier 
bijvoorbeeld bepalen hoeveel vierkante meter kantoorruimte er in een bepaalde regio 

(gemeente) is om zo de potentie met betrekking tot afname van vloerbedekking te bepalen 

(bouwjaar). Bij gebouwgebonden activiteiten kan gedacht worden aan: 

Schoonmaakbedrijven 

Bouw en onderhoudsbedrijven 

Toeleveranciers van gebouwgebonden producten en diensten 

Vastgoedmanagement organisaties 

Naast de genoemde disciplines kan onderwijs en onderzoek nog als specifieke discipline worden 

gezien met betrekking tot afname van informatie over de vastgoedvoorraad. Dit met name voor 

het in kaart brengen van de statistiek van de voorraad en het ontwikkelen van modellen die met 

behulp van monitoring de dynamiek van de voorraad in kaart kan brengen. Ook in relatie met 

ruimtelijke planning is de data voor onderzoek erg interessant omdat gespecificeerde data over 

de voorraad, van verschillende deelmarkten, ook binnen deze discipline ontbreekt. Met name 

data op object niveau is hiervoor erg interessant (Timmermans, 2007; Arentze, 2008). 

Uit de grote diversiteit aan toepassingen van informatie over de vastgoedvoorraad komt 
het belang van transparantie hierin duidelijk naar voren. Zowel voor publieke als private 

organisaties kan een gedetailleerd overzicht van de vastgoedvoorraad op verschillende niveaus 

van toegevoegde waarde zijn . 

2.6 Samenvatting en conclusie 

In dit hoofdstuk zijn verschillende vraagstukken naar voren gekomen waarbij het interessant 

of zelfs noodzakelijk is inzicht te hebben in de Nederlandse vastgoedvoorraad. De 

toepassingsmogelijkheden en bijbehorende aspecten van de voorraad die hierbij interessant zijn 

om in kaart te brengen, kunnen worden onderverdeeld in een viertal disciplines: 1) ruimtelijke 

planning, 2) markt- en locatieonderzoek. 3) recht en 4) milieu. Het gaat hierbij om inzicht in de 

lokale, regionale of nationale voorraadgegevens. 

Aangegeven is dat ondanks dat de vastgoedvoorraad zo'n essentieel deel uit maakt van 

ons dagelijks leven het vreemd is dat er geen inzicht bestaat in de structuur, omvang en eigendom 

hiervan. Enkele ontwikkelingen hebben er toe bijgedragen dat inzicht in de voorraad bestaat of in 

de nabije toekomst zal gaan toenemen. 
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'-<bou~n 
actMtellt!n 

Belang rijkste ontwikkeling hierbij is het opzetten van een landelijkedata ba se metgebouwgegevens 

(BAG). Vanaf 2009 zal de overheid dan ook beschikken over zeer gedetailleerde informatie van 

de gebouwde omgeving. Tegelijkertijd blijkt dat op dit moment inzicht in de voorraad alleen 

voor woningen zeer gedetailleerd is. Dit komt door de grote overheidsbemoeienis op de sociale 
woningmarkt. Binnen andere deelmarkten, als de winkel en kantorenmarkt, blijken enkele 

particuliere initiatieven te hebben geleid tot meer inzicht in de voorraad (zie figuur 2.5). Echter 
gaat het hier met name om data verkregen door observaties. Dit beperkt de controleerbaarheid 

sterk. Geconcludeerd kan worden dat slechts voor een klein deel van de vastgoedvoorraad 

gegevens beschikbaar zijn. 

HUIDIGE SITUATIE 
Overige 

vastgoed 

typen 

Kantoren Winkels Woningen 

Niet transparanr- o-~f------------1-~-~~--~f-O volledig transparant 

Figuur 2.5 I Stand van zaken transparantie Nederlandse vastgoedvoorraad 

Dit ondanks het feit dat de aandacht voor gebouwinformatie is gegroeid en er binnen verschillende 

vastgoed gerelateerde disciplines een groot aantal vraagstukken liggen waar in de markt 

antwoord op gezocht wordt. In tabel 2.2 zijn de verschillende disciplines te zien met daarbij de 

behoefte aan inzicht in de verschillende daarbij behorende aspecten van de voorraad. Duidelijk is 
dat er grote behoefte is aan gebouwinformatie met betrekking tot een groot aantal toepassingen. 
Zowel voor diegenen die zich direct met de gebouwen bezig houden als ook de toeleveranciers 

van aanverwante diensten en activiteiten. Beschikbare literatuur heeft uitgewezen dat er, in het 

buitenland, met name op het vlak van milieu en energie ook verschillende vraagstukken liggen 

waarbij een transparante voorraad input is. 

Tabel 2.2 1 Disciplines, toepassingen en aspecten van de voorraad 

• Met niet transparant wordt bedoeld dat geen enkel aspect van de voorraad op gemeente niveau bekend is en met volledige 
transparantie wordt hier bedoeld dat de voorraad op de volgende aspecten, tenminste op gemeente niveau, Inzichtelijk Is: aantal, 
oppervlakte, elgendomssltuatie, ligging, geometrie, waarde en bouwjaar 
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Marktonderzoek 

Factsheets 
(marktrapportage) 

Marktaandeel 

Vestigingsbeleid 

Marktsegmentatie 

Bouwafval 

Reserves en 

voorraden 

Relatie tussen vraag 
en aanbod met als 
uitgangspunt de huidige 
voorraad naar functie. 

Statistiek van de 
vastgoedvoorraad in een 
bruikbare en eenvoudig te 
interpreteren vorm. 

Wat is het marktaandeel 
van een specifieke 
organisatie. Door het eigen 
bezit af te zetten tegen 
de totale voorraad kan 
het marktaandeel worden 
bepaald. 

Behoeften van de klant/ 
onderneming uitgedrukt in 
kenmerken van de voorraad 
(grootte, ligging etc.) 
kunnen worden vergeleken 
met kenmerken van 
bestaande bebouwing of 
locatie. 

Door gebouwen op 
verschillende aspecten 
te segmenteren kunnen 
specifieke groepen in kaart 
worden gebracht en indien 
mogelijk worden benaderd. 

basis van de geometrie en 

materiaalgebruik. 

Op basis van periodieke 

gegevens verzameling kan 

de hoeveelheid toekomstig 

bouwafval worden bepaald 

Inzicht in de dynamiek van 

de gebouwvoorraad kan 

helpen bij het schatten van 

gebruik van voorraden voor 

constructie en infrastructuur 
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aantal, oppervlakte, 
inhoud, functie, 
eigendom, ligging 
(adres), schaal niveau, 
bouwjaar 

aantal, oppervlakte, 
inhoud, eigendom, 
functie, schaalniveau 

aantal, oppervlakte, 
functie, eigendom, 
bouwjaar 
eigen bezit (in aantal 
of oppervlakte) 

aantal, oppervlakte, 
functie, eigendom, 
bouwjaar, 
ligging, omgeving 

aantal, oppervlakte, 
functie, eigendom, 
bouwjaar, 
schaalniveau, ligging 
(adres of postcode) 

functie, geometrie, 

materiaalgebruik 

aantal, oppervlakte, 

materiaalgebruik, 

bouwjaar, gegevens 

over herstructurering 

en sloop 

aantal, oppervlakte, 

materiaalgebruik, 

infrastructuur 
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Een groot aantal aspecten (eigenschappen) van de voorraad zijn interessant in kaart te brengen 

om zo een antwoord te kunnen geven op de vraagstukken zoals beschreven in dit hoofdstuk. 

De in tabel 2.2 genoemde toepassingen van een transparante voorraad zijn niet bedoeld om zo 

volledig mogelijk te zijn met betrekking tot mogelijke toepassingen, maar juist indicatief om de 

relevantie van het transparant maken van de vastgoedvoorraad aan te geven. In figuur 2.6 is een 

overzicht te zien van de voorraad gerelateerde aspecten per discipline, die binnen dit onderzoek 

van belang zijn, in kaart te brengen. Wellicht is het niet voor al deze aspecten mogelijk informatie 

te verzamelen. Dit is mede afhankelijk van de beschikbare bronnen en de verwerking die hieraan 

verbonden is. 

Ruimtelijke 

planning 

Markt- en locatie 

onderzoek 

Figuur 2.6 I Aspecten van de voorraad onderverdeeld naar discipline 

Naast de genoemde disciplines zou een databestand van de Nederlandse vastgoedvoorraad ook 

gebruikt kunnen worden binnen het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Het ontbreekt 

ook hier met name aan gedetailleerde bestanden van de voorraad verdeeld over verschillende 
vastgoedcategorieën en gespecificeerd naar geografisch schaalniveau. 

Geconcludeerd kan worden dat voor slechts enkele vastgoedtypen de voorraad inzichtelijk is. Dit 

terwijl binnen een aantal disciplines er grote behoefte is aan vastgoedinformatie ten behoeve van 

de beantwoording van verschillende vraagstukken. Er is dus een groot aantal aspecten waarvoor 

het interessant is informatie te verzamelen en de informatie kan op verschillende manieren 

worden verkregen. In het volgende hoofdstuk zal verder in worden gegaan op bronnen de te 

gebruiken zijn voor het verschaffen van informatie over de Nederlandse vastgoedvoorraad. Bij 

een aantal te onderscheiden bronnen kunnen gegevens worden verzameld. De beschikbaarheid 

en betrouwbaarheid van de informatie varieert sterk en zal verder worden toegelicht. 
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DEELB 

Dataverwerking 



"Collecting data is only the first step to wisdom, butsharing 

data is the first step to community" 

Gates (2003) 

- - -- - -



3 .1 

3 De Data 
Beschikbare bronnen 

Inleiding 

In hoofdstuk 2, bleek dat inzicht in de Nederlandse vastgoedvoorraad beperkt is. Duidelijk is 

geworden dat inzicht in de Nederlandse vastgoedvoorraad essentieel is voor het beantwoorden 

van een groot aantal vraagstukken. Vanuit verschillende disciplines zijn toepassingen naar 

voren gekomen waarvoor transparantie van de Nederlandse vastgoedvoorraad noodzakelijk is. 

Een groot aantal aspecten van de voorraad moet hiervoor inzichtelijk worden gemaakt. Om de 

vastgoedvoorraad transparant te kunnen maken en een databestand te kunnen maken van de 

Nederlandse vastgoedvoorraad is het noodzakelijk data over deze voorraad te verkrijgen. Zoals uit 

hoofdstuk 2 al bleek zijn er op de markt slechts een beperkt aantal bronnen die data verschaffen 

over de vastgoedvoorraad. Na inzicht te hebben gekregen over de huidige stand van zaken met 

betrekking tot een transparante vastgoedvoorraad en welke ontwikkelingen op het vlak van 

informatievoorziening hier een rol in spelen, is de belangrijke vraag: hoe komen we aan deze 

gegevens over de voorraad? Zijn er bronnen beschikbaar die op verschillende schaalniveaus de 

voorraad inzichtelijk kunnen maken? 

Dit hoofdstuk gaat in op deze vragen. Aan de hand van beschikbare bronnen zal gezocht worden 

naar een manier om de Nederlandse vastgoedvoorraad transparant te maken. In de volgende 

paragraaf zal in worden gegaan op enkele algemene kenmerken van het vastgoed. Daarna zullen 

de beschikbare bronnen worden besproken en zal de betrouwbaarheid hiervan worden aangegeven. 

Vervolgens zal een toelichting worden gegeven voor de uiteindelijke bronkeuze voor het opzetten 

van een databestand. Tot slot zal de verwerking en bewerking hiervan worden besproken en zal de 

kwaliteit van de gekozen data worden toegelicht. Uiteindelijk is een databestand gevormd van de 

Nederlandse vastgoedvoorraad op basis van bestaande bronnen. 

3.2 Algemene kenmerken van vastgoed 

Met betrekking tot het vastgoed worden in verschillende literatuur (Beukering, 2005; Keeris, 2001; 

Van Gooi et al., 1999) de volgende, voor dit onderzoek relevante eigenschappen, aan het vastgoed 

verbonden waardoor het zich onderscheidt van producten op andere markten. 

Locatiegebonden 

Lange levensduur 

Lange productieperiode 

Diversiteit aan functies 

Locatiegebonden 

Het vastgoed heeft een aantal kenmerken. Ten eerste is het plaatsgebonden. Als gevolg van de 

plaatsgebondenheid is het vastgoed immobiel. Een gebouw kan niet verplaatst worden zonder de 

waarde ervan te vernietigen. De waarde wordttevens bepaald door de absolute en relatieve ligging 

van een gebouw. Hierdoor kan het gebouw met behulp van adres, postcode en of coördinaten 

worden geplaatst in de ruimte. 

Levensduur 

Een tweede kenmerk is de lange levensduur. In de praktijk hebben de samenstellende delen een 

verschillende levensduur, variërend van kort (bijvoorbeeld verfwerk) tot zeer lang (beton). De 

levensduur van vastgoed is over het algemeen erg lang waardoor er een grote voorraad ontstaat. 
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De toename en of afname van de voorraad is jaarlijks relatief gezien beperkt. Dit zorgt er voor 

dat ondanks dat het bij het bespreken van de voorraad vaak gaat om een moment opname er 

toch een goede indruk bestaat over de structuur, omvang en opbouw van de voorraad in andere 

jaren. 

Productieperiode 

Tenslotte wordt vastgoed gekenmerkt door een lange ontwikkelingstijd. De periode tussen 

initiatief en ingebruikname is vaak zeer lang (soms zelfs tot 10 jaar). Deze lange ontwikkelingstijd 

zorgt ervoor dat er jaarlijks maar een geringe toename is van het vastgoed ten opzichte van 

de bestaande voorraad. Dit betekent dat er op jaarbasis geen grote verschuivingen zijn te 

verwachten. 

Vastgoedtypen 

Het vastgoed in Nederland is sterk heterogeen waardoor het niet eenvoudig is te spreken van "de 

vastgoedvoor raad': Volgens van Beukering (2005) kan hetvastgoed dan ook worden onderverdeeld 

in een aantal typen vastgoed opgedeeld naar functie. Veelal wordt hierbij onderscheid gemaakt 

tussen woningen en het commercieel vastgoed (winkels, kantoren en bedrijfsruimten). 

Schaalniveaus 

Naast deze specifieke kenmerken van hetvastgoed is er nog een ander begrip dat in dit onderzoek, 

in relatietot het in kaart brengen van devastgoedvoorraad, van belang is namelijk het schaal niveau. 

De volgende schaalniveaus zijn, gezien de in hoofdstuktwee genoemde vraagstukken, interessant: 

landelijk, regionaal (provincie of regio), lokaal (gemeente) en objectniveau. De uiteindelijke keuze 

van schaalniveaus is afhankelijk van de beschikbare data. De voorraad zal tenminste op het niveau 

van Nederland, provincie en gemeente inzichtelijk worden gemaakt. 

3.3 Beschikbare bronnen 

Om een databestand van de Nederlandse vastgoedvoorraad te kunnen maken is het noodzakelijk 

hier een geschikte bron voor te vinden. In Nederland zijn, zoals in hoofdstuk 2 al is aangegeven, 

alleen voor de woningvoorraad gedetailleerde gegevens beschikbaar bij de overheid. Daarnaast 

beschikt men bij het Kadaster over een kadastraal bestand voor alle uitgegeven kavels in Nederland. 

Voor een enkele vastgoedcategorie zijn alternatieve bronnen voorhanden. Kenniscentra zoals 

bijvoorbeeld de vastgoedmonitor van ASRE maakt gebruik van deze bronnen. Ook de grotere 

makelaarskantoren als DTZ en Jones Lang Lasalle publiceren cijfers over de Nederlandse 

vastgoedvoorraad op basis van deze gegevens. Niet elke bron is daarbij even volledig. Zo is het 

CBS voor woningen en Locatus voor de winkels zeer volledig, terwijl er voor de kantoren slechts 

een indicatie is. De verantwoording van de voorraadcijfers uit Kantoren in cijfers 2005 illustreert 

dat: 

"Er is in Nederland nog steeds geen officiële statistiek voorhanden die de voorraad op uniforme wijze 

registreert. Als basismateriaal voor de statistiek dienen dan ook data die zijn verkregen door eigen 

waarneming, waarbij de grootte van de voorraad alsmede de samenstelling ervan jaarlijks door een 

plaatselijke inventarisatie per woonkern wordt vastgesteld. Daarbij worden alleen kantoorpanden met 

een oppervlakte boven de 500 vierkante meter geïnventariseerd (Bak, 2006)." 

Het CBS beschikt daarnaast over een WOZ- bestand. Hierin staan totalen van WOl-objecten per 

gemeente. Een WOZ-object is een onroerende zaak (bijvoorbeeld een pand of een stuk grond) 

met één eigenaar en één gebruiker. De indeling die gebruikt wordt is zeer beperkt en daarom 

niet geschikt om als basis te dienen voor het gehele onderzoek. De objecten worden ingedeeld 

in woningen, recreatie- en overige woningen, bedrijfsgebouwen gedeeltelijk bewoond en 

bedrijfsgebouwen niet bewoond. Wel heeft het CBS voor woningen een complete lijst per 

gemeente beschikbaar. 
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Kadaster (meerdere vastgoedtypen) 

Het Kadaster verzamelt gegevens over registergoederen in Nederland, houdt deze bij in openbare 

registers en op kadastrale kaarten en stelt deze gegevens tegen een vergoeding beschikbaar aan 

particulieren, bedrijven en andere belanghebbenden in de samenleving. 

Tot'registergoederen'behoren niet alleen onroerende zaken, zoals huizen en appartementen, maar 

ook roerende zaken als schepen en luchtvaartuigen. Op grond van de wet houdt het Kadaster 

openbare registers bij. Deze registers bestaan onder meer uit notariëleakten die betrekking hebben 

op de registergoederen. In de meeste gevallen gaat het om overdrachtsakten (bij overdracht van 

koper naar verkoper) en hypotheekakten. De openbare registers bevatten feiten die aangeven 

welke rechten op de registergoederen rusten (rechtstoestand). Echter het nadeel van het Kadaster 

is dat hierbij niet het onderscheid gemaakt kan worden tussen koop en huur en dat aan elke 

informatievraag kosten zijn verbonden .. 

CBS (woningen) 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft tot taak het verzamelen, bewerken en 

publiceren van statistieken ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap. Het CBS heeft een 

zeer gedetailleerd overzicht van de Nederlandse woningvoorraad per gemeente. Om de integratie 

van de verschillende vastgoedgegevens te bevorderen gaat het CBS, in afwachting van de 

authentieke gebouwenregistratie, een basisbestand van gebouwen samenstellen. Daarbij wordt 

alleen gebruik gemaakt van bestaande registraties. Deze worden op adresniveau gekoppeld, 

waardoor de kwaliteit van de statistieken en met name de gegevenslevering ten behoeve van 

de uitkeringen uit het provincie- en gemeentefonds, zal verbeteren. Het CBS zal hierdoor ook de 

informatie over bedrijfsgebouwen en andere, niet voor bewoning bestemde gebouwen kunnen 

verbeteren. Vooralsnog zijn deze gegevens echter niet beschikbaar en informeert het CBS op 

gemeente niveau enkel over woningen. 

Locatus (winkels) 

Locatus houdt landelijk de voorraad winkels bij. Locatus telt hierbij alleen in winkelcentra van 

bepaalde omvang. Kleine winkelstrips en solitaire winkels worden niet opgenomen in de database. 

Ook verricht Locatus geen tellingen voor woonplaatsen met minder dan 5.000 inwoners. De 

winkels worden gerangschikt naar woonplaats. Per winkel wordt geregistreerd of het gaat om 

dagelijkse artikelen of niet dagelijkse artikelen. In de tellingen van winkels wordt gewerkt met 

wvo (winkel vloeroppervlak). Het wvo is daar waar je als klant komt, dus de daadwerkelijke winkel 

plus eventuele etalage. Het bvo is de winkel inclusief magazijn, toiletblokken, kantine e.d. Volgens 

berekeningen is hetwvozo'n 75% van het bvo 8• De kwaliteit van een databestand wordt bepaald 

door de actualiteit, volledigheid, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en de manier van verzamelen 

van de gegevens. 

Minimaal één keer per jaar controleert Locatus de gevestigde activiteiten in alle winkelgebieden in 

Nederland en België. In die gebieden waar Locatus leveringsverplichtingen is aangegaan geldt dat 

ook voor de verspreide bewinkeling. Voor de dan nog resterende verspreide bewinkeling geldt dat 

deze activiteiten minimaal één keer in de drie jaar gecontroleerd worden. 

Voor winkels heeft Locatus op gemeenteniveau een goed gevuld databestand. De betrouwbaarheid 

hiervan is niet na te gaan, echter mag worden aangenomen dat deze betrouwbaar is. 

Bak (kantoren) 

Net als Locatus haalt Bak (2006) de gegevens uit observaties. Als basismateriaal voor de statistiek 

over de kantorenvoorraad dienen dan ook data die zijn verkregen door eigen waarneming, 

waarbij de grootte van de voorraad evenals de samenstelling ervan jaarlijks door een plaatselijke 

inventarisatie per woonkern wordt vastgesteld. 

8 Berekend door VSO (Vereniging voor statistlek en onderzoek) handboek benchmarking gemeenten, 2007 
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3 .4 

3.4.1 

Volledigheid 

Categorie indeling 

Compatible 

Alleen kantoorpanden met een oppervlakte boven de SOOvierkante meterworden geïnventariseerd. 
Als oppervlakte-eenheid wordt het verhuurbaar vloeroppervlak (vvo) gebruikt. Globaal is bvo het 

vvo vermeerderd met het constructieoppervlak, vertikale verkeersruimte (trappenhuizen) en 

installatieruimten. In het algemeen wordt ervan uitgegaan dat 85% van het bvo verhuurbaar is. 

Het databestand voor kantoren is niet volledig gevuld op gemeenteniveau. Ook hier is de 

betrouwbaarheid niet te controleren, 

Dataland 

Zoals in hoofdstuk twee al is aangegeven is Dataland een gemeentelijk initiatief om te komen 

tot een centraal distributiepunt voor gemeentelijke vastgoedinformatie (www.vng.nl, 2007). 
Dataland beschikt over uitgebreidedata van het vastgoedbestand van 302 van de 443 Nederlandse 

gemeenten. Omdat de grootste gemeenten (m.u.v. Apeldoorn en Den Bosch) deelnemen, 

vertegenwoordigt het bestand circa 80% van de totale vastgoedvoorraad in Nederland. In 

aantallen uitgedrukt omvat het Dataland-bestand 6,2 miljoen adressen. De data worden door 

gemeenten aan Dataland geleverd en hebben de volgende kenmerken: 
A. Adres (straatnaam, postcode, huisnummer, huisnummer toevoeging, buurt, wijk, gemeente, 

woonplaats) 

B. Bouwkundig (inhoud, oppervlak, bouwjaar, aantal bouwlagen per adres) 
G. Gebruik/bestemming (soort gebouw, soort woning, huur/eigendom, monumentaanduiding 

per adres) 

0 . Omgeving (demografische gegevens per 6PPC) 
F. Financieel (WOZ in klassen per adres, peildatum, OZB vrijstelling) 

Het databestand 

Criteria 

Om te komen tot een databestand van de Nederlandse vastgoedvoorraad is gezocht in bestaande 
bronnen die informeren over de Nederlandse vastgoedvoorraad. Voor het opzetten van een 

dergelijk databestand zijn volgens Bruhns et al. (2000) de volgende criteria van belang: 

1. Het bestand zou zo volledig mogelijk moeten zijn. Bij een bottorn-up benadering kan alleen 

dan op verschillende aggregatieniveaus de voorraad inzichtelijk worden gemaakt. 

2. Het zou moeten bestaan uit duidelijk begrijpbare definities zodat onduidelijkheden 
en dubbeltellingen worden voorkomen. Een heldere categorie-indeling is hiervoor 
noodzakelijk. 

3. Het zou geschikt moeten zijn om data van verschillende bronnen te kunnen combineren. Het 

zou dus hetzelfde moeten zijn of in elk geval compatible met andere bronnen. Dit betekent 

dat in elk geval gelijke eenheden dienen te worden gebruikt of moeten deze naar eenzelfde 

eenheid worden omgezet. 
4. Het moet flexibel zijn in gebruik, zodat een grote diversiteit aan optellingen en groeperingen 

mogelijk is voor een groot aantal mogelijke toepassingen. Het data bestand moet zo zijn 

Flexibel opgebouwd dat op een groot aantal van de in hoofdstuk twee genoemde vraagstukken de 

database als input kan worden gebruikt, zonder hier nog al te grote bewerkingen aan vooraf 

te moeten laten gaan. 

3.4.2 Keuze voor Dataland bestand 

Omdat de meeste bronnen zich beperken tot slechts een enkele vastgoedcategorie en 

Dataland vanuit gemeenten is opgezet om een centraal punt te zijn voor de verspreiding van 

de vastgoedgegevens van gemeenten, en dus het meest volledig, is voor deze bron gekozen. 
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Binnen het datalandbestand zijn gegevens van woningen, kantoren, winkels bedrijfspanden en 

een groot aantal andere te onderscheiden vastgoedobjecten aanwezig. Hierdoor is het mogelijk 

een willekeurige, voor dit onderzoek meest geschikte, categorie indeling te kiezen. Daarnaast 

kan daardoor voor de verschillende vastgoedcategorieën op relatief uniforme wijze over de 

voorraad worden gerapporteerd. Het Datalandbestand beschikt over zeer uitgebreide data met 

betrekking tot het vastgoedbestand van 302 van de 443 Nederlandse gemeenten. Hierdoor is het 

databestand flexibel te gebruiken en kan voor verschillende toepassingen de aspecten inzichtelijk 

worden gemaakt. Omdat de grootste gemeenten (met uitzondering van Apeldoorn en Den Bosch) 

hierin aanwezig zijn, vertegenwoordigd het bestand circa 80% van het totale vastgoedbestand in 

Nederland. 

Het is binnen dit onderzoek niet mogelijk voor alle, in hoofdstuk 2 genoemde aspecten, gegevens te 

vinden en deze te verwerken in een databestand. Enerzijds door de grote bewerkelijkheid hiervan. 

Inzicht krijgen in een deel van de genoemde aspecten, als bijvoorbeeld de geometrie van de 

gebouwen, behoeft aanvullend onderzoek. Anderzijds zijn met Dataland afspraken gemaakt over 

het gebruik van het Datalandbestand. Dataland stelt de volgende voorwaarden aan het gebruik 

van de geleverde data: alleen geaggregeerde gegevens (dus niet op objectniveau) mogen worden 

gebruikt. Daarnaast mogen alleen de volgende per gemeente geaggregeerde gegevens worden 

gebruikt: aantallen, oppervlakte, gebruikstype en eigendomssituatie. Uit het Dataland-bestand 

is daarom gebruik gemaakt van de adreskenmerken (voor het vaststellen van de gemeente), de 

bouwkundige kenmerken (voor het vaststellen van de oppervlakte) en de gebruikskenmerken 

(voor het vaststellen van het soort gebouw of woning en de eigendomssituatie). De 

omgevingskenmerken en de financiële kenmerken zijn, vanwege de met Dataland gemaakte 

afspraken, buiten beschouwing gelaten. Hierna zullen deze aspecten kort worden toegelicht. 

Aantallen 

Bij woningen is het gemakkelijk te spreken van eenheden, het gaat dan om één woning of in 

dit onderzoek één adres. Voor andere vastgoedtypen is dit een stuk lastiger. Vandaar dat in de 

meeste andere gevallen het best gesproken kan worden over het oppervlak. Ook hier zal het 

oppervlak per adres worden gegeven. Dit omdat het kan voorkomen dat één gebouw meerdere 

eigenaren en soms meerdere functies heeft. Ter illustratie, figuur 3.1 geeft één gebouw weer op 

hetzelfde moment gerealiseerd in één homogene vorm .. Het gebouw is echter opgesplitst in twee 

kleinere winkelunits elk met een aparte eigenaar, voordeur en elk met een eigen adres. Met name 

in binnensteden is dit geen vreemd verschijnsel. Daarom zal er in dit onderzoek worden gekeken 

naar adres in plaats van architectonisch object (gebouw). 

Figuur 3.1 I Gebouw versus adres 

Dit sluit aan bij de methode die Bruhns et al. (2000) gebruiken in hun onderzoek naar de voorraad 

niet woningen in Engeland en Wales. Zij onderscheiden daarbij premises naar eigenaren en/of 

gebruikers in plaats van te kijken naar de architectonische eenheid. 
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Oppervlakte 

In het Dataland bestand wordt onderscheid gemaakt tussen bruto oppervlakten en netto 

oppervlakten. Op gemeente niveau is dit geen probleem, echter als geaggregeerde data, naar 

bijvoorbeeld provinciaal of landelijk niveau wordt gebruikt zal een uniforme eenheid moeten 
worden gebruikt. Dit betekent dat de gegevens worden omgezet naar bruto oppervlakten. 

Gebruikstype (functie) 

Om uitspraken te kunnen doen over de vastgoedvoorraad zal deze worden ingedeeld in een 

11-tal categorieën. Wellicht zou het voor dit onderzoek zinvol zijn ook in te gaan op specifieke 

vastgoedcategorieën als bijvoorbeeld hotels en gemeentelijk vastgoed. Echter vanwege de 
grote bewerkingsslag die hiervoor nodig is, is er voor gekozen deze indeling aan te houden. De 

gehanteerde indeling is als volgt: 

Gebouwen met woonfunctie 

Gebouwen met winkelfunctie 

Gebouwen met kantoorfunctie 

Gebouwen met bedrijfsfunctie 
Parkeerfunctie 

Gebouwen t.b.v. agrarisch bedrijf 

Gebouwen t.b.v. onderwijs 

Gebouwen t.b.v. gezondheidszorg 

Gebouwen t .b.v. recreatie 
Gebouwen t.b.v. cultuur 

Overige gebouwen 

Met deze indeling is aansluiting gezocht bij op de markt gebruikte indelingen . Hier wordt over 

het algemeen alleen onderscheid gemaakt naar woningen, winkels, kantoren en bedrijfsruimten. 

Deze indeling is voor dit onderzoek echter onvoldoende om goede uitspraken te doen over 
de vastgoedvoorraad. Daarom is de indeling uitgebreid naar 11 vastgoedtypen. Met de in dit 

onderzoek gebruikte typen, is niet getracht zo specifiek mogelijk te zijn maar is gezocht naar een 

indeling die voldoende onderscheidend is, en daarnaast niet te specifiek zodat elk type vastgoed 

een eigen categorie vormt. 

Eigendomssituatie 
Naast inzicht in de vastgoedvoorraad zelf is het ook van belang te kijken hoe het eigendom is 

verdeeld over de voorraad. Hiervoor is een indeling gemaakt naar de verschillende eigenaren (zie 

figuur 3.2). Hierbij is onderscheid gemaakt naar eigenaar-gebruikers en eigenaar-niet gebruikers. 

De volgende eigenaren kunnen worden genoemd: 1) particulier eigenaren; 2) Overheidsinstanties; 

3) Institutionele beleggers; 4) Particuliere beleggers; 5) Corporaties. Daarnaast kan nog een 

specifieke groep eigenaren worden onderkend namelijk de VVE's. 
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3 .4 .3 

3.4.4 

Individuele 
eigenaar 

we·s 

Figuur 3.2 I Vastgoedeigenaren 

Kwaliteit van de data 

Rijksoverheid 

Provincie 

Gemeente 

Waterschappen 

Individuele 
beleggers 

Cv's 
Maatschappen 

De vulling van de gegevens is gemiddeld ca 90% met uitzondering van de xy coördinaten (deze 

zijn voor ca 30% gevuld) en het aantal woonlagen (voor ca 1 Oo/o). Voor dit onderzoek zijn deze 

laatste twee soorten gegevens niet relevant, de beperkte vulling heeft dan ook geen invloed. De 

betrouwbaarheid van de data is afhankelijk van de kwaliteit van de input die door de gemeenten 

wordt geleverd aan Data land. Aangezien gemeenten de, voor dit onderzoek belangrijke, gegevens 

ook gebruiken voor de WOZ mag verondersteld worden dat er sprake is van voldoende kwaliteit. 

Dataland voert jaarlijks een kwaliteitsmonitor uit. De gemeenten ontvangen een individuele 

benchmark waarbij de kwaliteitvan hun eigen gegevens is afgezettegen dievan andere gemeenten. 

Daardoor is het een instrument om direct en gericht actie te kunnen ondernemen wanneer blijkt 

dat de kwaliteit van de vastgoedgegevens, of een gedeelte hiervan, onder het nagestreefde niveau 

komt. De parameters die worden gebruikt in de benchmark zijn; het aantal gebouwkenmerken dat 

wordt geleverd, volledigheid, actualiteit en gebruikte definitie per gebouwkenmerk. 

Opzetten databestand 

Voor het opzetten van een databestand om hiermee de Nederlandsevastgoedvoorraad transparant 

te maken waarbij op verschillende schaalniveaus uitspraken kunnen worden gedaan over deze 

voorraad, kunnen de zes stappen zoals beschreven in figuur 3.3 worden onderscheiden. 

~ t-: ~r ' o I 1 I. J• 1 Ir I I (] ll I '• .~I !I t 

4. Aanvullen data met mogelijk andere beschikbare bronnen 

Bewerken 

I S.lmputatie m.b.v. schattingen 

Omzetten 6. Resultaten en maken van een bruikbare tooi 

Figuur 3.3 I Opzet databestand 
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Allereerst moet de brondata van Dataland worden ingelezen (stap 1) om deze vervolgens te 

kunnen verwerken en hercoderen naar de 11 vastgoedcategorieën en de benodigde informatie 

eruit te halen (stap 2). Vervolgens zal het eigendom verder in kaart worden gebracht. Omdat 

in het databestand enkel informatie aanwezig is over koop of huur en hieraan geen eigenaren 

zijn gekoppeld, zal deze informatie door middel van deskresearch worden verzameld (stap 3). 

Het databestand dat zo ontstaat is nog niet volledig (slechts voor 302 van de 443 gemeenten 

is het bronbestand gevuld) en zal eerst op basis van informatie van de beschikbare bronnen 

worden aangevuld (stap 4). Voor het krijgen van een nagenoeg volledig gevuld data bestand is 

dit onvoldoende en zal door middel van imputatietechnieken de ontbrekende waarden worden 

geschat (stap 5). Ten slotte zullen de resultaten worden omgezet in een bruikbare tooi (stap 6). 

3.4.5 Verwerking van de brondata (stap 1) 
Het bronbestand9 bevatte maarliefst 6,2 miljoen adressen en had een omvang van maar liefst 1.3 

GB. De gegevens die door gemeenten geleverd worden aan Dataland worden gedistilleerd uit het 

zogenaamde StUF-TAX-bestand. Dit bestand wordt gebruikt voor de uitwisseling van gegevens 

tussen taxatiebureaus en de gemeenten in het kader van de WOZ. Met behulp van een speciaal 

ontwikkeld programma kunnen de gegevens vanuit een StUF-TAX-bestand door Dataland 

geconverteerd worden. Een aantal type coderingen zijn hierin reeds als standaard aanwezig 

(waaronder DUWOZ en STUF-TAX). De diverse gemeenten kunnen er voor kiezen de data op 

een van deze manieren te laten inlezen, 'Naarbij wijzigingen in dit "standaard format" kunnen 

worden aangebracht en coderingen kunnen worden toegevoegd. Een gemeente kan er echter 

ook voor kiezen een geheel eigen codetabel in te lezen. Dit betekent dat er een grote diversiteit 

aan coderingen kan worden gebruikt. Na bestudering van de data bleek maar liefst 70% van de 

gemeenten een afwijkende codering aan te houden voor de onderverdeling naar typen vastgoed. 

Deze complexiteit zorgde ervoor dat er veel extra bewerkingen moesten worden uitgevoerd om 

de totalen per type vastgoed te kunnen genereren. 

3.4.6 Opbouw StUF·Dl·bestand (stap 2) 
Het aangeleverde databestand bestaat uit 4 delen. De objectgegevens (zogenaamde D-records), 
informatie over gegevensdefinities (M-records), rapportgegevens over de conversie (C-records) 

en informatie over het geconverteerd bestand zelf (A-records). Voor dit onderzoek wordt 
alleen gebruik gemaakt van de D-records, met de daadwerkelijke data van de gemeenten, en 

de M-records, waarin staat uitgelegd hoe de D-records voor de verschillende gemeenten zijn 

opgezet. Een overzicht van de hoofd- en recordsoorten dat wordt onderscheiden is in tabel 3.1 

weergegeven. 

9 Het bronbestand is door Dataland aan Stichting Interface aangeleverd en mag worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden 
binnen de Technische Universiteit Eindhoven. 
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Het databestand is geïmporteerd in Ex cel. Omdat Ex cel beperkingen heeft ten aanzien van het aantal regels, 

en om de data bewerkelijk te houden, is het bestand in kleinere stukken verdeeld. 

De volgende stappen zijn doorlopen: 

Eerst is in de aangeleverde M 1 tabel voor elke gemeente afzonderlijk (onderdeel van de M-record) opgezocht 

welke codering wordt gebruikt voor "BOUW BESTEM ACTUEEL". 

Als hier in het veld bij "Code herkomst class" de code "N" werd gegeven betekent dit dat de codering 

opgezocht moet worden in de M3 tabel. 

Staat hier in het veld "Code herkomst class" de code "J" dan moet in de M 1 tabel gekeken worden naar 

"Herkomst Gegevens". 

Staat hier "Dataland" dan moet de codering volgens de codetabel "bouwkundigebestemming_dl 

worden ge-hercodeerd (deze tabel is door Dataland aangeleverd). 

Staat hier "DUWOZ'; dan moet de codetabel "bouwkundigebestemming_duwoz" worden gebruikt 

(deze tabel is door Dataland aangeleverd). 

In figuur 3.4 is een overzicht te zien van de opbouw van de D-tabel met hierin de daadwerkelijke 

objectgegevens. Om inzicht te krijgen in de opzet van de verschillende tabellen is hiervan een overzicht 

gemaakt (zie bijlage 1). Omdat 219 van de 302 gemeenten in het databestand een afwijkende codering 

gebruikt, zijn in Excel formules geschreven om de data te hercoderen. Vervolgens is door middel van 

het opzetten van specifieke formules de grootte van het pand (in m2) en het eigendom aan de data 

onttrokken. 

gemeentecode Gemeentenaam Adres Oppe rvlaklc Func.liecode 

Figuur 3.4 I Structuur D-tabel 

3.4.7 Eigendom (stap 3} 

Naast het in kaart brengen van het aantal adressen en oppervlak van de voorraad betreft de volgende stap 

het in kaart brengen van de eigendomssituatie. Het Dataland bestand maakt het mogelijk onderscheid te 

maken naar eigenaar-gebruiker en eigenaar-niet-gebruiker. Omdat hier verder geen onderscheid gemaakt 

is naar type eigenaar, is aanvullend onderzoek noodzakelijk. Voor zowel de institutionele beleggers als de 

corporaties is door middel van deskresearch het eigendom per gemeente in kaart gebracht. In tegenstelling 

tot de institutionele beleggers zijn de particuliere beleggers veel moeilijker in beeld te brengen. Door 

middel van deductie (totale huursegment minus eigendom institutionele beleggers en corporaties) is het 

aandeel van de particuliere beleggers toch bekend (zie figuur 3.2) . 

Aan de hand van jaarverslagen is inzicht verkregen in de portefeuilles van institutionele beleggers. In de 

meeste gevallen is dit al per gemeente in kaart gebracht. Institutionele beleggers waarvan de data niet vrij 

beschikbaar was, zijn benaderd om deze gegevens indien mogelijk aan te leveren. Uiteindelijk bleek het, 

vanwege de gevoeligheid van de data, voor sommige partijen niet mogelijk de data aan te leveren. 
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Het vastgoedbezit van corporaties is vrij transparant en op de website van het ministerie van 

VROM is dan ook een complete lijst opgenomen met het bezit naar gemeente. 

Uiteindelijk kan een onderverdeling gemaakt worden naar het deel van de vastgoedvoorraad dat 

in eigendom is van de gebruiker en het deel dat te huur wordt aangeboden. Van het deel dat te 

huur wordt aangeboden is inzichtelijk gemaakt welk deel in bezit is van corporaties. Daar waar 

mogelijk is ook het deel dat in bezit is van institutionele beleggers inzichtelijk gemaakt. Het deel 

van de voorraad dat verhuurd wordt waarvan de eigenaar niet is te achterhalen, is aangeduid 

met de naam "overig". Deze categorie kan zowel overige (buitenlandse) institutionele, als andere 

vastgoedbeleggers inhouden. 

3.5 Samenvatting en conclusie 

In dit hoofdstuk zijn enkele beschikbare bronnen gepresenteerd welke gebruikt kunnen worden 

voor het transparant maken van de Nederlandse vastgoedvoorraad. Er is hierbij uitgegaan 

van bronnen, die op periodieke basis, gegevens over de vastgoedvoorraad verzamelen en 

presenteren. Voor woningen blijkt het CBS een zeer gedetailleerd overzicht te geven van de 

woningvoorraad. Op gebied van winkelruimten geeft Locatus voor nagenoeg alle Nederlandse 

gemeenten een gedetailleerd overzicht van de winkelvoorraad. Ook voor kantoorruimte blijkt een 

goede bron aanwezig. Zo registreert BAK jaarlijks de kantorenvoorraad van Nederland. Ondanks 

dat deze bronnen voor de afzonderlijke vastgoedfuncties geschikte gegevens kunnen leveren, 
bleek een databestand van Dataland voor handen te zijn, waarin voor de aangesloten gemeenten 

de voorraad op object niveau beschikbaar is. Op basis van een viertal criteria 1) volledigheid, 2) 

categorie indeling 3) compatible en 4) flexibel. Het Dataland bestand geeft vastgoedinformatie 

met betrekking tot het vastgoedbestand voor 302 van de 443 gemeenten. Voor deze gemeenten 

biedt het een nagenoeg volledig beeld van de vastgoedvoorraad. Doordat een groot aantal 

vastgoedtypen per gemeente wordt onderscheiden, is het mogelijk om op uniforme wijze een 

databestand te vormen onderverdeeld naar de 11 onderscheiden vastgoedcategorieën. Door het 

groot aantal, op adres niveau, beschikbare gegevens met betrekking tot de eigenschappen van 

de vastgoedvoorraad is het bestand flexibel en kan er op vrij eenvoudige wijze aanvullende data 

aan worden gekoppeld. Uiteindelijk is voor het in kaart brengen van de vastgoedvoorraad gebruik 

gemaakt van het bronbestand van Dataland. Voor het opzetten het databestand, om zo een 

bijdrage te kunnen leveren aan de transparantie van de Nederlandse vastgoedvoorraad, zijn zes 

stappen onderscheiden. Nadat de data uit het bronbestand in Excel zijn ingelezen en hercodeerd, 

was het mogelijk op het niveau van de gemeente totalen te genereren van de vastgoedvoorraad 

verdeeld over een 11-tal vastgoedcategorieën. Tot slot is in het Excel bestand een onderscheid 

gemaakt naar vastgoed dat te huur wordt aangeboden en het vastgoed dat in eigendom is van 

de gebruiker. Het deel dat te huur wordt aangeboden is, na deskresearch, verder uitgesplitst naar 

vastgoed in eigendom van institutionele beleggers, corporaties en overige vastgoed beleggers. 

Het databestand is niet volledig, er ontbreekt voor zo'n 141 gemeenten de voorraad gegevens. 

Dataland is op het moment nog bezig om alle gemeenten in het databestand te betrekken echter 

blijkt dit tot op heden niet mogelijk. Om ook op hoger aggregatieniveau (provincie, Nederland) 

uitspraken te kunnen doen over de vastgoedvoorraad zullen andere methodieken moeten 

worden toegepast om de voorraad te bepalen. Geconcludeerd kan worden dat een databestand 

is gevormd van de vastgoedvoorraad in een groot aantal gemeenten echter is deze niet volledig 

waardoor aggregatie niet mogelijk is. In het volgende hoofdstuk wordt daarom ingegaan op de 

volgende stap, het volledig maken van het databestand. Verschillende technieken die hiervoor 

gebruikt kunnen worden zullen worden toegelicht. 
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"The real goal of imputation is to help support estimation 

in order to make appropriate inferences rather than simply 

predict va lues of micro data." 

Beaumont & Rancourt (1995) 



4 .1 

4 
Inleiding 

Ontbrekende gegevens: 
verklaren van de voorraad 
Verschillende technieken om de voorraad te verklaren 
en daarmee de ontbrekende waarden te schatten 

In hoofdstuk 3 zijn verschillende bronnen besproken die gegevens beschikbaar stellen over 

de Nederlandse vastgoedvoorraad. Op basis van het geselecteerde Dataland-bestand is 

vervolgens een database gemaakt met hierin de vastgoedvoorraad onderverdeeld in 11 

vastgoedcategorieën. In de inleiding is al aangegeven dat het noodzakelijk is over een zo 

compleet mogelijk databestand te beschikken. Tot op heden is het niet mogelijk ditvoor geheel 

Nederland te doen. Slechts voor de bij Dataland aangesloten gemeenten kan de voorraad 

inzichtelijk worden gemaakt. 

In de brondata van Dataland ontbreken voor 741 van de 443 gemeenten de 

gegevens. Om toch op hoger aggregatieniveau uitspraken te kunnen doen is gezocht 

naar methodieken die hiervoor uitkomst kunnen bieden. Uit de literatuur kwamen diverse 

imputatie technieken naar voren die gebruikt worden bij het ontbreken van data bij statistisch 

onderzoek (verwerking van niet ingevulde enquêtes etc.) Deze technieken lijken ook bruikbaar 

om de voorraad te kunnen verklaren en op basis van de data van beschikbare gemeenten een 

inschatting te kunnen maken voor de ontbrekende gemeenten. 

In dit hoofdstuk zullen beschikbare methoden worden besproken om mogelijk de 

ontbrekende waarden in te vullen. Voordat gebruik wordt gemaakt van deze methoden zal 

deze eerst kort worden toegelicht. Twee stappen kunnen worden onderscheiden. Eerst zal op 

basis van bestaande gegevens ontbrekende waarden worden ingevuld. Vervolgens zal gebruik 

worden gemaakt van imputatie met behulp van expliciete modellen. Voor deze modellen is 

het noodzakelijk variabelen te achterhalen die mogelijk de voorraad verklaren en hierdoor 

als bruikbare schatter te gebruiken zijn. Alvorens dit te kunnen doen dienen de beschikbare 

variabelen te worden geoperationaliseerd. Dat wil zeggen dat de variabelen meetbaar worden 

gemaakt zodat deze in de modellen kunnen worden gebruikt. 

4.2 Imputatie 

Een veelgebruikte techniek om ontbrekende waarden (missing va lues) te schatten is imputatie. 

Een voordeel van imputatie is dat bij een op imputatie gebaseerde techniek de 'missing va lues' 

opgevuld worden met aannemelijke waarden om een complete dataset te creëren, die op zijn 

beurt weer geanalyseerd kan worden. Een tweede voordeel is dat het maken van aannemelijke 

waarden maar een keer hoeft te gebeuren. Een nadeel van imputatie is dat afleidingen gebaseerd 

op de geïmputeerde data geen rekening houdt met de onzekerheid die de ontbrekende 
waarden met zich mee brengen. Als de geïmputeerde data behandeld wordt alsof dit een goede 

weergave van de werkelijkheid is, dan wordt er een vertekend beeld gegeven van de data. 

Er zijn eigenlijk twee vormen van imputatie, namelijk enkelvoudige imputatie en meervoudige 

imputatie. Het verschil is dat bij meervoudige imputatie een waarde meerdere keren wordt 

geïmputeerd, terwijl dit bij een enkelvoudige imputatie slechts één keer gebeurt. Er zijn 

verschillende technieken om te imputeren, grofweg kunnen deze verdeeld worden in twee 

groepen. 
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1) De groep van methodes waar bestaande gegevens worden geïmputeerd. 

Ontbrekende data kunnen dan bijvoorbeeld vervangen worden door historische 

gegevens. (stap 4: zie paragraaf 3.4) 

2) Hier zijn de imputatie methodes gebaseerd op expliciete modellen (stap 5: zie 

paragraaf 3.4). Enkele hiervan zijn: 
Gemiddelde imputatie: alle ontbrekende gegevens worden vervangen met 

het gemiddelde van de beschikbare gemeenten. Hier wordt de standaard fout 

sterk onderschat. SPSS zal er ten onrechte van uit gaan dat alle informatie werd 

verkregen op basis van een toevalssteekproef. 

Regressie imputatie: De ontbrekende gegevens worden voorspeld met 
regressieanalyse. De ontbrekende waarden worden op basis van een model 

gevormd uit de beschikbare gegevens. Deze methode produceert dan 

bevooroordeelde schattingen. Zo wordt bij lineaire regressie uitgegaan van een 

lineair verband. 

Bij het gebruik van imputatietechnieken zal, indien gegevens beschikbaar zijn, eerst de eerste 

groep methoden worden gebruikt vervolgens worden imputatie technieken op basis van 
modellen gebruikt. In dit onderzoek zal eerst worden getracht met de beschikbare bronnen 

zoals besproken in hoofdstuk 3 het databestand zo ver mogelijk te vullen. Voor de dan nog 
ontbrekende waarden zal gebruik worden gemaakt van imputatie technieken op basis van 

expliciete modellen. 

Aanvullen van de data met alternatieve bronnen (stap 4) 

De volgende stap (stap 4: zie figuur 3.3) is het aanvullen van het databestand met data (op het 

niveau van de gemeente) van andere bronnen. Uit paragraaf 4.2 bleek al dat alvorens imputatie 

technieken op basis van expliciete modellen te kunnen toepassen eerst van deze gegevens dient 

te worden uitgegaan. De woningvoorraad is daarom aangevuld met gegevens van het CBS, de 

winkelvoorraad met gegevens van Locatus en de kantorenvoorraad met gegevens van Bak. Voor 
het aangeven van de bron wordt gebruik gemaakt van een vijftal codes: (R) is referentiegemeente, 

hierbij wordt indien van toepassing de gebruikte referentiegemeente genoemd; (B) wil zeggen 

afkomstig van het databestand kantoren van Bak (2007); (L) staat voor Locatus welke cijfers 

heeft met betrekking tot het winkelvastgoed; (C) betekent CBS en heeft alleen betrekking op de 
woningvoorraad; Tenslotte (D) wil zeggen dat het een eigen bewerking is van het Dataland bestand. 

Op basis van de aangevulde dataset zijn voor het vullen van de resterende ontbrekende waarden 

vervolgens de verschillende imputatie technieken op basis van expliciete modellen uitgevoerd. 

Imputatie op basis van expliciete modellen (stap 5) 

Zoals in paragraaf 4.3 is aangegeven is in eerste instantie gebruik gemaakt van imputatie op 

basis van echte gegevens afkomstig van alternatieve bronnen. Omdat verder aanvullende 
gegevens ontbreken en historische data niet aanwezig is zal gebruik worden gemaakt van 

statistische methodes om de overige gegevens aan te vullen. De vastgoedvoorraad zoals in kaart 

gebracht met het Dataland bestand, aangevuld met data van andere bronnen, is voor woningen 

(1 OOo/o), winkels (92o/o) en kantoren (79o/o) nu redelijk gevuld. Voor de gemeenten waarvan de data 
nu nog ontbreekt, is geprobeerd door middel van statistische analyses de ontbrekende waarden 

te bepalen (stap 5: figuur 3.3). 

Voor het invullen van de ontbrekende waarden zijn extra stappen nodig. Het resultaat van deze 

imputatie is een datafile met geschatte waarden die ingevuld zijn voor ontbrekende waarden. 

De te imputeren waarden kunnen geschat worden met behulp van verschillende methodieken 

(Musil et al,2002; Kalton en Kasprzyk, 1986; Houbiers en Waal, 1999; Bankier et al., 2000): 
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Deductieve imputatie: schattingen voor ontbrekende waarden worden direct afgeleid van 

andere variabelen. 

Cold-deck imputatie: ontbrekende waarden worden vervangen door waarden van oudere 

historische data. 

Imputatie met gemiddelde, mediaan of random waarden: ontbrekende waarden worden 

vervangen door gemiddelde, mediaan of random waarden afgeleid van niet-ontbrekende 

waarden voor dezelfde variabele. 

Regressie-imputatie: ontbrekende waarden worden vervangen door geschatte waarden 

die verkregen zijn via een (meervoudige) lineaire regressie analyse. 

Hot-deck imputatie: ontbrekende waarden worden vervangen door waarden van donor 

records. 

Multipele imputatie: Bayesiaanse methode die ontbrekende waarden verschillende keren 

imputeert waarbij meerdere geïmputeerde datafiles ontstaan die gecombineerd worden in 

een enkele schatting. 

In dit onderzoekzal gebruik worden gemaaktvan een tweetal van deze methodieken. De regressie 

imputatie en de Hot-Deck methode. De regressie methode is een veel gebruikte methode voor 

het schatten van ontbrekende waarden en met name wanneer meerdere variabelen hierin een 

rol spelen. De hotdeck methode blijkt daarnaast een zeer geschikte en betrouwbare methode 

om ontbrekende waarden te kunnen schatten (Howthorne & Elliott, 2005). Naast deze twee 

methoden is voor de regressie imputatie een variant opgesteld waarbij gebruik is gemaakt van 

clusteranalyse. Een drietal methoden kunnen worden onderscheiden (zie tabel 4.1 ). 

Tabel4.1 I Gebruikte Imputatie technieken 

Methodiek Regressie 
Imputatie: 

Regressie 
Imputatie: 

Meervoudige (MV) Clusteranalyse 

lineaire regressie gevolgd door MV 

lineaire regressie 

Hot-deck 
imputatie 

Voor het toepassen van dezemethoden is het noodzakelijk variabelen te achterhalen die mogelijk 

een relatie hebben tot de vastgoedvoorraad. Dit om zo de voorraad te kunnen verklaren en een 

schatting te maken voor de ontbrekende waarden. 

4.4.1 Operationalisering 
In dit hoofdstuk ligt de nadruk op het compleet maken van het databestand. Om dit te kunnen 

doen is getracht de voorraad (per gemeente) te verklaren aan de hand van sociaal economische 

kenmerken van een gemeente. Dit is schematisch weergegeven in figuur 4.1. Dit model geeft 

op een schematische manier de verwachte, en daarmee, de te onderzoeken relaties weer. Het 

model is gebaseerd op het feit dat met betrekking tot de vraag naar en planning van het vastgoed 

gebruik wordt gemaakt van deze kenmerken (Van Gooi et al., 1999). Verwacht wordt dat er een 

relatie is tussen het vloeroppervlak en/ of het aantal adressen in een bepaalde gemeente en de 

sociaal economische kenmerken van deze gemeente. Afhankelijk van de gevonden relaties zullen 

de variabelen worden gebruikt om de voorraad voor de ontbrekende waarden te schatten. 
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Figuur 4.1 I Schematische weergave: verklaren van de voorraad 

Verklarende (onafhankelijke) variabelen 

Alvorens de imputatie op basis van modellen toe te passen is het noodzakelijk de verklarende 

variabelen vast te stellen die mogelijk de vastgoedvoorraad per categorieverklaren.ln verschillende 

studies wordt de relatie besproken tussen demografische en economische gegevens en vastgoed. 

Vaakgaat het hierover het analyseren van marktveranderingen. Zo bespreken Brounen en Eichholtz 

(2004) aan de hand van historische data van de kantorenmarkt de relatie tussen veranderingen 

op de arbeidsmarkt en ontwikkelingen op de kantorenmarkt De vraag naar vastgoed wordt 

bepaald door behoeften vanuit de mens. Zo zal voor een stijgend aantal inwoners meer woningen 

nodig zijn en zal bij economisch groei een grotere behoefte zijn aan kantoren en winkels en zal 

de werkgelegenheid hierdoor toenemen. Daarnaast wordt bijvoorbeeld voor DPO (distributie 

planologische onderzoek) ook gebruik gemaakt van demografische kenmerken van de omgeving. 

Het gebruik van demografische en economische gegevens in relatie tot de vastgoedmarkt lijkt 

daarom logisch. 

Per vastgoedcategorie is bepaald welke CBS data in de regressieanalyse meegenomen moet 

worden. De volgende CBS data was hiervoor op gemeente niveau beschikbaar: 

Inwoners 

Werkgelegenheid 

Aantal studenten/leerlingen 

Omgevingsadressendichtheid 

Aantal bedrijfsvestigingen 

Bodemgebruik horeca 

Bodemgebruik agrarisch 

Inkomen 

Oppervlakte in km2 

woz 

Op basis van, bij het CBS, beschikbare gegevens op gemeente niveau zijn variabelen geselecteerd 

die mogelijk de voorraad kunnen verklaren en hiermee als schatter kunnen worden meegenomen 

bij het schatten van de ontbrekende waarden. Om uitspraken te kunnen doen over de relatie tussen 

deze variabelen en de vastgoedvoorraad en ze als schatter te gebruiken moeten de variabelen 

eerst meetbaar worden gemaakt. 
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Inwoners 
Persoon behorende tot de bevolking die in een bepaald gebied woont. De bevolkingsstatistieken 

van het CBS rekenen tot de inwoners van een bepaald gebied de mensen die zijn ingeschreven 

in de Gemeentelijke Basisadministraties persoonsgegevens (GBA) en van wie het woonadres in 

dat gebied is gelegen. De inwoners van een bepaalde gemeente, ook wel bevolking genoemd, 

zijn de gezamenlijke bewoners van deze gemeente. In de CBS-bevolkingsaantallen zijn 

uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in de GBA. In principe wordt iedereen die 

voor onbepaalde tijd in Nederland woonachtig is, opgenomen in de basisadministratie van de 

gemeente waar de nachtrust hoofdzakelijk wordt genoten. Personen die tot de bevolking van 

Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen 

in de basisadministratie van de gemeente 's-Gravenhage. In de GBA zijn niet opgenomen de in 

Nederland woonachtige personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot 

opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen). De eenheid 

die wordt gebruikt zijn het aantal personen (CBS, 2007) 

Werkgelegenheid 
Werkgelegenheid is een containerbegrip voor de al dan niet vervulde vraag naar arbeid van zowel 

werknemers als zelfstandigen. Meerdere begrippen vallen onder deze noemer. Het CBS (2007) 

onderscheid hierbij de volgende begrippen: 
Banen: Dit zijn bezette arbeidsplaatsen. Wanneer een arbeidsplaats onbezet is, is sprake van 

een vacature. 

Werkzame personen: Dit zijn mensen die een baan in Nederland hebben, ongeacht hun 

woonplaats. 

Werkzame beroepsbevolking: Dit zijn personen die in Nederland wonen en betaald werk 

hebben van tenminste twaalf uur per week. 

De relatie tussen deze begrippen is schematisch als volgt weer te geven: 

zelfstandigen werknamers 

niet in 
bedrijfsadministratie 

geregistreerd in 
bed rijfsadminislratie 

Figuur 4.2 I Relatle tussen de verschillende werkgelegenehelds-begrlppen 

{de Vries, 2002) 

De werkzame beroepsbevolking bestaat uit de mensen die tenminste twaalf uur per week werken. 

Dat betekent dat werkzame personen met een part-time baan van minder dan twaalf uur per week 

niet tot de werkzame beroepsbevolking behoren. Het aantal werkzame personen is dus groter dan 

de werkzame beroepsbevolking. Een werkzame persoon is iemand die een baan heeft. Omdat 

iemand meerdere banen kan hebben, kan het aantal banen groter zijn dan het aantal werkzame 

personen. Gekozen is de indicator aantal banen en niet de beroepsbevolking te gebruiken voor 

het uitdrukken van de werkgelegenheid. Voor de uitvoering van de banen is veelal (werk)ruimte 

nodig waardoor verwacht wordt dat er een koppeling is tussen het aantal banen en het benodigde 

vastgoed. 
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4.3 

4 .4 

Aantal studenten/leerlingen 

Het totaal aantal studenten en leerlingen in een gemeente is de optellingen van het aantal 

per onderwijscategorie aanwezige aantal studenten en leerlingen. Het aantal leerlingen in het 

basisonderwijs wordt hierbij bepaald aan de hand van het aantal kinderen in de leeftijd tussen 

4 en 12 jaar. Tot het speciaal onderwijs wordt gerekend het speciaal onderwijs aan kinderen met 

leer- en opvoedingsmoeilijkheden, moeilijk lerende kinderen en in hun ontwikkeling bedreigde 

kleuters. De kinderen verbonden aan ziekenhuisscholen zijn niet in de aantallen inbegrepen. 

Tot het voortgezet onderwijs behoren het havo, vwo en voorbereidend beroepsonderwijs (vbo). 

De gegevens zijn inclusief de leerlingen in het leerwegondersteunend onderwijs/individueel 

voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. De gegevens zijn inclusief de leerlingen in de 
sector landbouw. Het secundair beroepsonderwijs bestaat uit de beroepsopleidende leerweg 

(onderdeel van het mbo) en de beroepsbegeleidende leerweg (het voormalige leerlingwezen). De 

gegevens voor de beroepsopleidende leerweg zijn inclusief de leerlingen in de sector landbouw. 

De gegevens voor de beroeps-begeleidende leerweg zijn exclusief de leerlingen in de sector 

landbouw. Het aantal studenten in het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs is 

inclusief extraneï (iemand die examen aflegt zonder de betrokken school of universiteit te hebben 

bezocht). De aantallen hebben alleen betrekking op de door het Rijk bekostigde instellingen 

voor hoger onderwijs. De studenten in de sector landbouw zijn in de aantallen inbegrepen. De 

relatie tussen het aantalleerlingen in het basisonderwijs van een gemeente en het oppervlak aan 

onderwijsvoorziening is duidelijk. Alleen bij basisonderwijs kan gebruik worden gemaakt van een 

bepaalde leeftijdsgroep omdat op dit niveau er vanuit kan worden gegaan dat het basisonderwijs 

in de eigen gemeente wordt genoten. Voor het overige onderwijs zal dit niet altijd gelden en is 

daarom gerekend met het aantalleerlingen en studenten ingeschreven bij een onderwijsinstelling 

in een bepaalde gemeente. De eenheid die wordt gebruikt is leerling/student (CBS, 2007). 

Omgevingsadressendichtheid 

Hierbij gaat het om het gemiddeld aantal adressen per km1 binnen een cirkel met een straal 
van1 km op 1 januari van het betreffende jaar. De Omgevingsadressendichtheid beoogt de 

mate van concentratie van menselijke activiteiten (wonen, werken, schoolgaan, winkelen, 

uitgaan etc.) weer te geven. Deze maatstaf vormt de basis voor de indeling van gemeenten naar 

stedelijkheid. Voor de berekening van de maatstaf is eerst voor ieder adres binnen een gemeente 

de adressendichtheid vastgesteld van een gebied met een straal van 1 km rondom dat adres. 
Daarna is het gemiddelde berekend van de omgevings-adressendichtheden van alle afzonderlijke 

adressen binnen de gemeente. Omdat bij de omgevingsdichtheid geen rekening wordt gehouden 

met gemeentegrenzen lijkt deze variabele minder geschikt. Zo kan eenzelfde gemeente gelegen 

bij een stad als Amsterdam een hogere Omgevingsadressendichtheid hebben dan een gemeente 

gelegen naast een klein dorp in de gemeente Friesland. Dit zou een vertekend beeld op kunnen 

leveren (CBS, 2007). 

Aantal bedrijfsvestigingen 
Met een bedrijfsgebouw wordt bedoeld een gebouw bestemd voor bedrijfsmatig gebruik. Met het 

aantal bedrijfsvestigingen per gemeenten worden de volgende gebouwentypen meegerekend: 

hallen en loodsen, kantoren, combinatie hallen met kantoor, kassen, schuren en stallen, winkels, 
scholen en overige gebouwen. 

Voor het samenstellen van een volledig overzicht van het aantal bedrijfsgebouwen worden een 

aantal bronnen gebruikt. Voor bedrijven, waarin 20 personen of meer werkzaam zijn, worden de 

gegevens rechtstreeks uit het Algemene Bedrijven Register (ABR) overgenomen. In het ABR van 

het CBS zijn in beginsel alle bedrijven in Nederland opgenomen, die een bijdrage leveren aan 

het binnenlands product. Bij kleine bedrijven, waarin minder dan 20 mensen werken, worden de 

uitkomsten van het bedrijfsregister gecorrigeerd voor de registratie van niet actieve eenheden. 

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de bedrijfstelling (aantal werkzame personen in het bedrijf, 

die per week 15 uur of langer werken). 
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Bodemgebruik horeca 

Functionele indeling van Nederland met vastgestelde categorieën die elkaar wederzijds uitsluiten 

en die tezamen de totale oppervlakte van Nederland omvatten. Het verstrekken van logies en/ 

of bereide maaltijden, snacks en dranken aan gasten voor onmiddellijke consumptie. Gebruik 

is gemaakt van interpretatie van luchtfoto's, kaartmateriaal en andere digitale bronnen. Het 

bodemgebruik horeca is uitgedrukt in hectare (CBS, 2007). 

Bodemgebruik agrarisch 

Voor het bodemgebruik agrarisch worden terreinen gerekend in gebruik voor glastuinbouw, of 

als grasland, tuinland, bouwland of boomgaard. Als het langs of midden in deze categorieën ligt, 

wordt tot agrarisch terrein eveneens gerekend: water smaller dan zes meter, bosstroken, alle niet

openbare wegen, alle openbare wegen van zeer plaatselijk belang en verspreide bebouwing met 

bijbehorende erven en tuinen. Het bodemgebruik agrarisch terrein is uigedrukt in hectare (CBS, 

2007). 

Inkomen 

Voor het inkomen zal worden uitgegaan van het gemiddeld inkomen per gemeente. Op basis 

van gegevens uit het Regionaal inkomensonderzoek van 1 996 en 2004 is per gemeente het 

gemiddelde, besteedbaar huishoudeninkomen berekend. Omwille van de vergelijkbaarheid is in 

de berekening van het huishoudeninkomen rekening gehouden met de huishouden samenstelling. 

Het aldus gestandaardiseerde besteedbare huishoudeninkomen is afgezet tegen het Nederlands 

gemiddelde, dat in beide jaren op 100 is gesteld. Vervolgens zijn op het niveau van het stadsgewest 

de verschillen tussen de centrale steden en de overige gemeenten bepaald. De inkomens zijn 

berekend voor de Nederlandse bevolking woonachtig in particuliere huishoudens. Dit betekent 

onder andere dat studentenhuishoudens niet zijn meegenomen. Omdat recente gegevens (2006 

en 2007) ontbreken is gebruik gemaakt van het gemiddeld inkomen per gemeente in euro's van 

het jaar 2005. 

Oppervlakte 

Omdat het gaat om vastgoed is bij de oppervlakten uitgegaan van het totaal aantal vierkante 

kilometers aan grond in een gemeente. 

WOZ-waarde 
Hierbij gaat het om de gemiddelde WOl waarde per gemeente. De WOl waarde is de door 

de gemeenten periodiek getaxeerde waarde van onroerende zaken in het kader van de Wet 

waardering onroerende zaken (Wet WOl). Sinds 1 januari 1995 is de Wet WOl van kracht. Deze 

wet verplicht gemeenten al het onroerend goed binnen de gemeentegrenzen periodiek te taxeren 

en de aldus vastgestelde WOl-waarde te gebruiken bij het bepalen van de gemeentelijke aanslag 

onroerendezaakbelasting (ozb). WOl-objecten die voor de ozb verplicht zijn vrijgesteld (onder 

meer landbouwgrond, infrastructurele werken, ambassades en kerken) zijn niet meegenomen, 

terwijl WOl-objecten die op basis van een facultatieve gemeentelijke belastingverordening voor 

de ozb zijn vrijgesteld (onder meer gemeentelijke gebouwen en kassen) wel zijn meegenomen. 

Gebruik is gemaakt van WOl waarden van 2006 met als eenheid de gemiddelde WOl-waarde in 

euro's. 
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4.4.2 Regressie imputatie [Methode 1] 

Welke variabelen leveren nu een verklarende bijdrage aan de vastgoedvoorraad? In deze paragraaf 

wordt aan de hand van een meervoudig lineair regressiemodel onderzocht of er variabelen zijn die 

de voorraad kunnen voorspellen voor de verschillende vastgoedcategorieën. Het regressiemodel 

onderzoekt welke variabelen bijdragen in het verklaren van de voorraad. Bij een meervoudige 

regressieanalyse wordt een lineair en causaal verband tussen de afhankelijke variabele en meerdere 

verklarende variabelen berekend. 

Om de samenhang tussen de verschillende afhankelijke en verklarende variabelen (x) te 

beoordelen, waarbij de vastgoedcategorieën de afhankelijke variabelen zijn en de sociaal 

economische kenmerken de verklarende variabelen, is eerst een scatterplot en een correlatiematrix 

gemaakt. Dit om te zorgen dat extreme waarden die de regressie sterk beïnvloeden vooraf 

kunnen worden verwijderd. De extreme waarden in de scatterplot zijn de grote gemeenten. De 

correlatiematrix geeft mogelijke relaties tussen de afhankelijke en verklarende variabelen en laat 

zien of er verklarende variabelen zijn die mogelijk hetzelfde deel van de variantie verklaren. Indien 

dit het geval is dient één van de twee variabelen te worden verwijderd (zie ook de paragraaf over 

Multicollineariteit) 

De methodiek 
Bij de toepassing van meervoudige regressieanalyse wordt voor elke verklarende variabele een 

regressiecoëfficiënt (/3) berekend, welke de relatie tot de afhankelijke variabele (Y) weergeeft. 

Bij meervoudige lineaire regressie heeft de vergelijking (4-1 ), die aangepast wordt aan de set 

meetgegevens, de volgende algemene vorm: 

(4-1) 

In SPSS kan onderscheid gemaakt worden tussen twee soorten regressiemethoden. Bij de eerste 

gaat het om verplichte (gelijktijdige) opname in het model (ENTER) en bij de tweede methode gaat 

het om stapsgewijze toevoeging of verwijdering uit het model (STEPWISE, FORWARD, BACKWARD 

en REMOVE). Het resultaat van de regressie hangt af van de gekozen methode. Omdat er in de 

literatuur onvoldoende bewijs te vinden is voor variabelen die de vastgoedvoorraad kunnen 

beschrijven wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt van de stapsgewijze methode. Hierbij wordt 

door SPSS in stappen gekeken of een variabele een significante bijdrage levert, indien dit niet het 

geval is wordt deze uit het model verwijderd (de Vocht, 2005). 

Verklarende variabelen 

In paragraaf 4.4.1 zijn de verklarende variabelen besproken echter mogen deze variabelen niet 

zomaar in het model worden toegevoegd. Indien wordt besloten een bepaalde verklarende 

variabele te gebruiken, moet daartoe voldoende reden zijn. In dit geval betekent dit dat vooraf 

bekeken is welke variabelen een mogelijke rol spelen als het gaat om de voorraad van een 

bepaalde vastgoedcategorie. Zowel de uitkomsten van de scatterplots als eigen beredenering 

hebben bepaald welke variabelen wel of niet zijn meegenomen. Bij elke regressieanalyse zijn 

eerst al deze relevante variabelen ingebracht. Hierna zijn steeds die variabelen verwijderd 

welke geen significante bijdrage leverden aan de verklaring van de afhankelijke variabele en is 

de regressieanalyse herhaald. Ook interactievariabelen zijn hierin meegenomen. Voor al de 

genoemde variabelen is onderzocht in hoeverre deze met de vastgoedvoorraad en eventueel met 

elkaar correleren. Slechts enkele bleken significant. 
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Overzicht van de gebruikte verklarende variabelen. 

In tabel4.2 wordt een overzicht gegeven van de verklarende variabelen die zullen worden gebruikt 

bij de berekening van het model. Telkens wordt het verwachte teken van de coëfficiënt vermeld. 

Tabel4.2 I Overzicht van de gebruikte varlabelen 

Variabele: symbool Variabele: omschrijving Verwacht teken 

x, Inwoners positief 

x, Aantal studenten (onderwijs) positief 

x, Aantal bedrijfsvestigingen positief 

x, Bodemgebruik agrarisch (agrarisch) positief 

x, Inkomen positief/negatief 

x. Oppervlakte positief 

x, Werkgelegenheid positief 

Omzetten naar natuurlijke logaritmen 
Omdat het gaat om het schatten van de vastgoedvoorraad, is het zinvoller om een logaritmische 

formulering van het model te schatten in plaats van de oorspronkelijke, niet-getransformeerde 

versie. Dit om er voor te zorgen dat geen negatieve waarden gegenereerd worden. De afhankelijke 

variabelen (vastgoedcategorieën) zijn hiervoor omgezet naar logaritmen ln(xi). 

(4-2) 

Om dit duidelijk te maken zal hiervan een voorbeeld worden gegeven voor het oppervlaktewinkels 

in Rotterdam. Rotterdam heeft een oppervlakte van 1.611.335 m2 aan winkelruimte (Winm2). 

Deze wordt, voordat hij in de regressie wordt meegenomen, eerst hercodeerd naar Ln(1.611.335) 

= 14,293. Dit wordt voor alle gemeenten gedaan en dan pas wordt de nieuwe variabele (Winm2b), 

welke dus bestaat uit de natuurlijke logaritmen van Winm2, gebruikt in de regressie. Een negatieve 

voorraad zou tot het invullen van vreemde (verkeerde) data kunnen leiden. 

Verklarend vermogen van de gegenereerde modellen 
Er kunnen twee belangrijketoetsingsniveaus worden onderscheiden om de kwaliteitvan het model 

te bepalen. Het eerste niveau betreft de toetsing van alle relaties die in het model zijn opgenomen. 

Het tweede niveau betreft de hoeveelheid variantie in de afzonderlijke vergelijkingen in het 

model en in de afhankelijke variabele. Op het eerste niveau zal elke variabele op zijn statistische 

significantie worden getoetst. Hierbij worden verklarende variabelen die de toetsingsdrempel van 

5% niet halen uit het model verwijderd. Dit betekent in de meeste gevallen dat slechts enkele van 

de gekozen variabelen significant bleken. 

In het onderzoek wordt verondersteld dat sociaal economische kenmerken van een gemeente 

een directe bijdrage leveren aan de verklaring van de vastgoedvoorraad. Naast de coëfficiënten 

van de verklarende variabelen is er bij de meeste statistische software nog de mogelijkheid om 

aanvullende berekeningen uit te voeren om de"waarde"van het model in te schatten. Een nuttige 

coëfficiënt die meestal standaard wordt berekend is de model of fit (R2). De model of fit (R2) geeftaan 

in welk mate het model de variantie in Y verklaard. Per vastgoedcategorie is een model opgesteld, 

uitgezonderd voor parkeerfunctie omdat hiervan de vulling erg beperkt is. Ter illustratie is in 

figuur 4.3 een deel van de SPSS output weergegeven voor het oppervlak winkelruimte. 
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Model Summary 

R Square Std. Error of 
Model R R Square Adiusled the Estimate 

1 ,4638 ,214 ,210 ,99818 
2 ,527b ,278 ,L ,l:f~ööo 

Model of fit (R2 ) 

a. Predictors: (Constant), Inw2007 

b. Predictors: (Constant), Inw2007, Landoppkm2 

Coefficients" 

Unstandardized Standardized 
B Std. Error Beta t Sig. 

1 (Constant) 11,053 ,086 128,717 ,000 
lnw2007 1 03E-005 ,000 ,463 7,596 ,000 

2 (Constant) 10,746 ,109 98,731 ,000 Coëfficiënten 

lnw2007 9,52E-006 ,000 ,427 7,236 ,000 
Landoppkm2 ,004 ,001 ,256 4,330 ,000 

a. Dependent Vanable: W~nm2b 

Figuur 4.3 I Voorbeeld regressieanalyse oppervlakte winkelruimte 

Het onderste figuur geeft een overzicht van de significante variabelen voor het bruto vloeroppervlak 

aan winkels en hun coëfficiënt in de vergelijking. Uit de tabel valt af te lezen dat er slechts enkele 

verklarende variabelen (inwoners en oppervlakte) een rol spelen in het beschrijven van de 

voorraad winkels en dat uiteindelijk het gevormde model (zie Model Summary) gezien de lage 

model of fit (R2: 27,8%) onvoldoende betrouwbare resultaten opleverde. Deze regressieanalyse 

is per vastgoedcategorie uitgevoerd, maar leverde in geen van de gevallen een voldoende 

betrouwbaar model op waarmee de waarden geschat kunnen worden. De hoogst gemeten R2 was 

die bij woningen en deze bedroeg 0,41. Een R2 van .41 wil zeggen dat de variabelen in het model 

41 procent van de variantie in de afhankelijke variabele verklaren. 

Toetsing op dataproblemen 

De gegenereerde modellen mogen niet zonder meer worden toegepast. De data kunnen namelijk 

bepaalde eigenschappen hebben waardoor de resultaten een vertekend beeld kunnen geven. 

Greene (1997) onderscheidt hierbij de volgende eigenschappen: 

Heteroscedasticiteit 

Multicollineariteit 

Heteroscedasticiteit 

Bij heteroscedasticiteit is de variantie van de storingsterm niet constant. Wanneer deze wel 

constant is, wordt gesproken van homoscedasticiteit. Als heteroscedasticiteit in de data aanwezig 

is wordt aan bepaalde waarden te veel gewicht toegekend. De t-waarden zijn dan niet meer juist 

en schattingen zijn hierdoor niet zuiver. 

Omdat het in dit onderzoek niet haalbaar is om een Levene test uit te voeren voor alle 

vastgoedcategorieën, telkens zouden twee groepen moeten worden onderscheiden en opnieuw 

een regressie worden uitgevoerd, is gebruik gemaakt van het onderzoeken van heteroscedasticiteit 

aan de hand van een grafiek. In deze grafiek worden de geschatte storingstermen (residuals: 

ZRESID) uitgezet tegen over de voorspelde waarde (predicted value: ZPRED). Als er in de plot een 

patroon te ontdekken is kan er sprake zijn van heteroscedasticiteit. 
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In figuur 4.4 is voor winkelruimte deze plot te zien. Hieruit blijkt duidelijk dat er geen 

systematisch patroon te ontdekken is en er vanuit mag worden gegaan dat er geen sprake is van 

heteroscedasticiteit. 

Dependent Variabie : Winm2b 

o " 
0 

1(1 

Regrasslan Sundardlzed Predlcted V3lue 

Figuur 4.4 I Scatterplot ten behoeve van beoordeling heteroscedasticltelt 

lnw2007 

aantalstudenten 

Multicollineariteit 
Wanneer de verklarende variabelen binnen het model sterk met elkaar gecorreleerd zijn is er sprake 

van multicollineariteit. Het gevolg hiervan is dat de coëfficiënten in het model relatief klein zijn en 

de bijbehorende standaardfouten groot. Dit betekent dat het effect van de afzonderlijke variabelen 

moeilijk is vast te stellen. Echter als het gaat om de totale voorspelkracht te maximaliseren dan 

maakt het niet zoveel uit dat de individuele effecten minder goed zijn te interpreteren. Er zijn een 

aantal statistische tests om te kijken naar de aanwezigheid van multicollineariteit in de dataset. 

Hierbij wordt gesteld dat een correlatiecoëfficiënt niet boven de 0,6 mag liggen. 

Tabel4.3 I multlcolllnearltelt 
""orre~atrons 

lnw2007 aantalslu Aanlbedri~s bodemoebrre BodemQ ebraQ Inkomen Landopp aant. banen 
Pearson Corralation 1 ~.: ~ ~ -,044 ,013 ,184 ,069 

Sig. (2-lailed) ,000 ,000 ,000 ,367 ,794 ,000 ,000 

N 443 443 438 427 427 430 437 435 

Pearsoo Com!lation ,946 1 ~ ~ - ,069 ,005 ,146 ~ Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,152 ,921 ,002 ,000 

N 443 443 438 427 427 430 437 435 

Aanlbedrijfsvestigingen Pearsoo Correlation ,981' ,91 3' 1 ~ -,004 ,019 ,211 ~ 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,936 ,691 ,000 ,000 

N 438 438 438 427 427 429 436 434 

bodemgeDrrecrea2003 Pearson Correlation ,859' ,815' ,846' 1 ,192' -,027 ,445 ~ in ha 

Bodemgebragrar2003i 
nha 

inkomen2003 

Landoppkm2 

Aantbanen 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,580 ,000 ,000 

N 427 427 427 427 427 424 426 425 

Pearson Correlation -,044 - ,069 -,004 '192" 1 - ,397" Lg -,065 

Sig. (2-lailed) ,367 ,152 ,936 ,000 ,000 ,000 

N 427 427 427 427 427 424 426 

Pearson Correlation ,013 ,005 ,019 -,027 - ,397" 1 -,350' 

Sig. (2-lailed) ,794 .921 ,691 ,580 ,000 ,000 

N 430 430 429 424 424 430 430 

Pearson Correlation ,184' ,146' ,211 ,445 ,930 -,350 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 437 437 438 426 426 430 437 

Pearson Correlation ,069 ,955 ,976' ,834' -,065 ,027 ,151. 

Sig. (2-lailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,183 ,578 ,002 

N 435 435 434 425 425 430 434 

In tabel 4.3 is te zien dat de grens van 0,6 wordt overschreden en er mogelijk sprake is van 

multicollineariteit. Tussen bepaalde variabelen is een hoge correlatie te zien. 
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Om meer zekerheid te krijgen over de aanwezigheid van multicollineariteit kan nog gekeken 

worden naar de Toleranee en VIF in de regressie output. In tabel 4.4 zijn deze gegevens voor 
winkelruimten opgenomen. 

Tabel4.4 I multlcolllnearltelt 

Collinearity Stalistics 

Toleranee VIF 

1 (Constant) 

lnw2007 1,000 1,000 

2 (Constant) 

lnw2007 ,966 1,035 
Landoppkm2 ,966 1,035 

3 (Constant) 

lnw2007 ,037 26,756 
Landoppkm2 ,943 1,060 
Aantbedrijfsvestigingen ,037 27,041 

Hierbij geldt dat als de waarde van de toleranee boven de 0,1 moet liggen als er geen sprake is 

van multicollineariteit. Voor VIF geldt dat een waarde hoger dan 10 wijst op de aanwezigheid van 

multicollineariteit (Hair et al., 2003). In het voorbeeld model van de winkelruimten is de toleranee 

0,037 wat beduidend lager is dan 0,1 en ligt de waarde voor VIF zelfs boven de 25 (respectievelijk 

26,7 en 27,0 voor de variabelen inwoners en aantal bedrijfsvestigingen) waardoor er in het model 

duidelijk sprake is van multicollineariteit. Dit betekent dat één van de twee variabelen uit het 

model moet worden verwijderd. Dit is alvorens opnieuw regressie toe te passen gedaan. De 

variabele Aantbedrijfsvestigingen is uit het model verwijderd. 

Naast deze twee veronderstellingen moet nog worden voldaan aan een aantal algemene 
veronderstellingen (di Buchanico, 2001 ): 

Er moet variantie aanwezig zijn in de verklarende variabelen. In dit geval is er duidelijk sprake 

van variantie omdat de gegevens voor geen enkele gemeente gelijk zijn. 
De dataset vormt een homogene verzameling en outliersmoeten beperkt zijn. Door het kijken 

naar de plots kunnen de outlierseenvoudig uit de dataset worden verwijderd. 

Het verklarend vermogen van de modellen lijkt onvoldoende, minder dan 50% van de variantie 

wordt verklaard. Omdat er, met betrekking tot de vastgoedvoorraad, grote verschillen zijn te 

verwachten voor grotere en kleinere gemeenten is gezocht naar een manier om de data zo te 

ordenen dat dit niet in de regressie meespeelt. Een mogelijk geschikte methode hiervoor is de 

clusteranalyse. 

4.4.3 Regressie imputatie op basis van clusters [methode 2] 

Omdat de meervoudige lineaire regressie onvoldoende resultaat opleverde is besloten eerst 

een clusteranalyse toe te passen. De clusteranalyse is een techniek om binnen een bepaalde 

populatie de te bestuderen onderzoeksobjecten te classificeren op basis van overeenkomstige 

sociaal economische kenmerken. Tijdens de analyse worden deze objecten ingedeeld in 

identieke, verwante en sterk verschillende groepen (Tan et al., 2006). De clusters moeten dus 

onderling zo veel mogelijk van elkaar verschillen (zo heterogeen mogelijk) en intern zo weinig 

mogelijk van elkaar verschillen (zo homogeen mogelijk). Met de clusteranalyse is het dus mogelijk 

om gemeenten in te delen in groepen met overeenkomstige sociaal economische kenmerken. 

De sociaal economische kenmerken die hiervoor zijn gebruikt zijn: inwoners, oppervlakte en 

werkgelegenheid. 
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De methodiek 

Met betrekking tot de clusteranalyse kunnen twee typen clustertechnieken worden 
onderscheiden: de hiërarchische methode en de niet-hiërarchische (K-Means) methode. Hierna 

zullen deze kort worden besproken. 

Hiërarchische methode 
De hiërarchische clustermethoden kunnen worden opgedeeld in een splitsende en een 

samenvoegende methode. Het verschil tussen beiden is dat de splitsende methode begint 

vanuit één groot cluster die in kleinere clusters wordt opgedeeld. De samenvoegende methode 

gaat daarentegen uit van de omgekeerde richting; cases worden samengevoegd totdat er 

één cluster overblijft. In SPSS is het alleen mogelijk gebruik te maken van de samenvoegende 

methode. Groot nadeel van deze methode is de grote bewerkingstijd die hiervoor nodig is (Tan 

et al., 2006). 

K-Means methode 
De K-Means methode, ook wel de niet-hiërarchische methode genoemd, is een eenvoudige en 

iteratieve clustermethode. Het woord iteratief slaat hierbij op het herhalen van het proces. Een 

nadeel van de K-Means methode is dat het aantal clusters vooraf bepaald moet worden en dat 

het algoritme zeer gevoelig is voor ruis en uitschieters in data. 

Vanwege de eenvoud en snelheid van de K-means methode is in dit onderzoek voor deze 

clustertechniek gekozen. Belangrijk hierbij is vooraf het aantal K clusters te bepalen. De 

centra van deze clusters worden willekeurig bepaald. Vervolgens worden de afstanden van de 

gemeenten bepaald, waarna deze worden toegewezen aan de dichtstbijzijnde clustercentra. 

Wanneer dit voor alle gemeenten is gedaan worden de nieuwe clustercentra berekend en 

herhaalt het proces van het alloceren van de data aan de nieuwe clustercentra zich, totdat er 

geen verschuivingen in de clustercentra meer zijn . 

Bepaling aantal clusters 
Misschien wel het meest lastige van de K-Means clusteranalyse is het bepalen van het aantal 

clusters. Er is geen standaardmethode om dit te bepalen. Voor hiërarchische methoden kan het 

agglomeratieschema als hulpmiddel worden gebruikt bij het bepalen van het aantal clusters. Er 

is daarom naar een meer praktische en pragmatische benadering gezocht, waarbij een drietal 

criteria kunnen worden opgesteld: 

1. Het aantal gemeenten dat binnen een cluster valt moet groot genoeg zijn om representatief 

te zijn voor dat cluster. Een cluster met weinig gemeenten betekent dat er in dit cluster 
weinig overeenkomstige eigenschappen te onderkennen zijn. Indien het aantal gemeenten 

klein is, zullen deze clusters niet mee worden genomen in de regressieanalyse. 

2. Er wordt gestreefd naar een minimale dekking van het totaal aantal gemeenten. In het 

onderzoek wordt gestreefd om zoveel mogelijk gemeenten mee te nemen, waarbij vooraf 

een minimale dekking van het totaal aantal gemeenten wordt gesteld. De gemeenten in de 

clusters die voldoen aan criterium 1 (minimale clustergroottel vormen samen deze dekking, 

wat uitgedrukt wordt in een percentage van het totaal aantal gemeenten. 

3. De foutencoëfficiënt van de clusteranalyse moet zo klein mogelijk zijn. 

Van deze drie criteria zijn er twee nodig voor het bepalen van het aantal clusters, namelijk de 

minimale dekking en de minimale clustergrootte. De laagste foutencoëfficiënt is geen criterium 

maar een indicator. 
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Criterium 1 .Minimale clustergrootte. 

A x 
Bx =--X 100% 

A tot 

Criterium 2 .Minimale dekkingsgraad. 

c < _x_. __ X 100%, 
A tot 

Waarbij: 

A= aantal gemeenten cluster x 

A,
0

, = totaal aantal gemeenten 

s. = clustergrootte 

Bmtn =minimale clustergrootte 
C = minimale dekking van gemeenten 

Om het aantal clusters te kunnen bepalen zal allereerst een 

(4-3) 

(4-4) 

x-aantal clusteranalyses worden 

uitgevoerd met telkens een verschillend aantal vooraf ingestelde clusters. In figuur 4.5 is het 

beslissingsschema weergegeven hoe het aantal clusters zal worden bepaald bij de KMeans 

cluster analyse. 
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Flguur4.5 I Aantal waarnemingen bij uitgevoerde clusters (in%) 

Het maximale aantal clusters dat aan deze voorwaarden voldeed was 24. Na het bekijken van 

de vulling van deze clusters bleken slechts 4 hiervan geschikt voor het uitvoeren van statische 
regressieanalyse. 

Omdat uit de dataset bleek dat met name de grote gemeenten de clusteranalyse sterk 

beivloedden en duidelijk afzonderlijk clusters vormden, is er voor gekozen om deze uit de 

dataset te halen en te zien als afzonderlijke clusters. Vervolgens is clusteranalyse toegepast wat 

uiteindelijk resulteerde in 24 clusters waarvan er slechts 4 over voldoende data beschikten om 
verdere statische bewerkingen op toe te passen. 
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Daarnaast vormden de al uit de dataset gehaalde gemeenten Amsterdam, Utrecht, Rotterdam 

en Den Haag nog afzonderlijke clusters. Uit de clusteranalyse bleek daarnaast dat de gemeenten 

Eindhoven, Groningen, Leeuwarden, Almere, Amersfoort. Tilburg, Haarlemmermeer en Zaanstad 

ook nog afzonderlijke clusters vormden. 

Voor de 4 geschikte clusters (zie bijlage 111) is opnieuw een meervoudige regressie uitgevoerd. 

Bij deze regressie analyses bleek dat de verklarende variabelen slechts tussen de 20 en 40 o/o 

bepalend waren voor de gemaakte modellen. Om inzicht te krijgen in deze werkwijze is in bijlage 

IV een overzicht gemaakt van de resultaten van deze regressieanalyse voor winkels bij cluster 14. 

Hieronder is een overzicht van de hierbij gevonden coëfficiënten. 

Inkomen 

Inwoners 

Figuur 4.6 I Regressiemodel en bijbehorende coëfficienten winkels 

Aantal 

banen 

De Formule van het model voor het oppervlak aan winkels (4-5) wordt nu: 

Y= 12,1692 + (- 0,00016* Inkomen)+ (0,00012 *Aantal banen) +4,96E-005 *(Inwoners) (4-5) 

Hieruit blijkt duidelijk dat met name het inkomen en het aantal banen binnen de gemeente een 

rol spelen bij het aantal vierkantemeter winkels aanwezig in deze gemeente. Echter bleek ook 

dat de gevonden modellen onvoldoende geschikt waren voor het schatten van de ontbrekende 

waarden (R 2 lag nog onder de 0,5). 

4 .4 .4 Hotdeck methode [methode 3} 

Een meer heuristische methode voor het benaderen van ontbrekende waarden is gebruik te 

maken van zogenaamde referentiegemeenten. De basis van deze methode komt op het volgende 

neer. Indien data ontbreekt van een persoon of object wordt naar andere personen of objecten 

gezocht waarvan deze data wel bekend is. De personen of objecten die zoveel mogelijk dezelfde 

samenhangende kenmerken hebben als die met de ontbrekende data vormen de donorgroep. 

Uit deze donorgroep wordt vervolgens, bij deze methodiek, willekeurig een persoon of object 

getrokken. De wel bekende data bij de donor wordt bij de ontbrekende waarde ingevuld. In dit 

onderzoek wordt gezocht naar de meest geschikte (de gemeente met de best overeenkomende 

data) dezezal dan de referentiegemeente (tweelinggemeente) worden. Er is hierbij dus geen sprake 

van "random" selectie. Deze referentiegemeenten worden vastgesteld op basis van een drietal 

eerder genoemde variabelen: inwoners, oppervlakte en werkgelegenheid. Het daadwerkelijke 

invullen van de ontbrekende data is op basis van de (Random) Hotdeck methode gedaan. Voor 

elke ontbrekende waarde binnen een gemeente is de waarde van de referentiegemeente ingevuld 

om zo toch een zo volledig mogelijke dataset te verkrijgen. 

Bijvoorbeeld voor de gemeente Aa en Hunze (Inw. 25563; Opp. 276,86; Werkgelegenheid. 6060) is 

dit Westellingwerf (Inw. 25500; Opp. 222,1 5;Werkgelegenheid. 5750). Voor een compleet overzicht 

van de gevonden referentiegemeenten voor het invullen van de ontbrekende data zie bijlage V. 

Ook de overheid gebruikt de methodiek van referentiegemeenten. 
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Zij gebruiken de methodiek voor het schatten van de verkiezingsuitslag. Hierbij maken zij gebruik 

van bekende resultaten van een vergelijkbare gemeente. Daarnaast maakt ook ABF research 

gebruik van deze methodiek onder andere in WBO's (Woning behoefte onderzoek) waar zij aan 

hebben meegewerkt, maar ook in het WoOn 2006 (VROM, 2006). 

Voor de gemeente waarvan de data ontbreekt is met behulp van Excel een referentiegemeente 

gezocht. Hiervoor is gekeken naar het aantal inwoners, het oppervlak en werkgelegenheid per 

gemeente en op basis van deze gegevens is een vergelijkbare gemeentegezocht Er is voor gekozen 

om een maximale afwijking per eigenschap toe te staan van 15%. Indien er bij dit percentage nog 

geen referentiegemeente is gevonden betekent dit dat de ontbrekende waarde niet kan worden 

ingevuld. Een schematische weergave van de gebruikte methodiek is in figuur 4.7 te zien . 

constante 
c 

• • • regressielijn • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • ·fw· • ~. ·k~ • • • • • • • • • • ·~· • ·r· · · · · · · · · · · · · · · ·······;i;;~~~~- ~;~id·d·e·Jd~ 
a IJ mg regressie •Jn 
t.o.v. gemiddelde e 

e • geschatte waarde • 

0 

afwijking gemeente 
t.o.v. regressielijn 

gemeente 

• 

• 
referentiegemeente 
nieuwe schatter 

• 

Figuur 4.7 I Werkwijze referentiegemeente vs regressie 

Als, in figuur 2.4, uit wordt gegaan van een rechte lijn die wordt bepaald door de drie genoemde 

verklarende variabelen dan wordt bij lineaire regressie uitgegaan van de afstand van elke gemeente 

tot deze lijn. Bij de methode van referentiegemeenten wordt gekeken of in de nabijheid van deze 

gemeente, op basis van dezelfde verklarende variabelen, een vergelijkbare gemeente kan worden 

gevonden. 

Hierbij moet de opmerking geplaatst worden dat op basis van de gevonden referentiegemeente 

ontbrekende waarden voor alle vastgoedcategorieën zijn ingevuld. Een mogelijke volgende stap 

zou zijn om dit ook voor allevastgoedcategorieën afzonderlijk te doen. Vanwegede grote bewerking 

die hieraan te grondslag ligt is ervoor gekozen dit niet per vastgoedcategorie afzonderlijk te doen. 

In het databestand is aangegeven welke gegevens van welke bron afkomstig is. 

Omdat bij regressie uit wordt gegaan van een bepaalde mate van lineariteit, zal er gezien de 

spreiding in de data, bij enkele gemeenten een grote afwijking te vinden zijn in de geschatte 

waarden. Omdat bij het gebruik van een referentiegemeente op kleine schaal wordt gezocht naar 

een relatie tussen de variabelen, wordt verwacht een nauwkeuriger beeld te kunnen vormen. 
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4.4.5 Vergelijken van de methodieken 
Zowel bij methode 1: Meervoudige lineaire regressie als bij methode 2: Cluster analyse gevolgd 

door meervoudige lineaire regressie bleken de gevormde modellen onvoldoende verklarend 

waardoor het schatten op basis van deze modellen zou leiden tot imputatie van onbetrouwbare 

informatie. Methode 3 welkegebaseerd is op hetzoeken naar vergelijkbaregemeenten op basis van 

een aantal sociaal economische kenmerken lijkt de meest geschikt methode, echter is hiervan de 

betrouwbaarheid niet te controleren (zie tabel4.5) . Door middel van vergelijken met beschikbare 

gegevens zal worden nagegaan in hoeverre methode 3 geschikte resultaten oplevert. 

Tabei4.S I Vergelijken van de gebruikte methodieken 

lineaire regressie 

Slechts 4 clusters 

invulling alle 

aspecten 

Betrouwbaarheid 

verklarende modellen geschikt voor is niet na te gaan. 

schatting (imputatie) Controle achteraf 

niet geschikt geschikt 

4.5 Samenvatting en conclusie 

In dit hoofdstuk is het volledig maken van het databestand besproken. Hierbij is eerst gebruik 

gemaakt van bestaande gegevens. Hierbij is voor woningen de data aangevuld met gegevens 
van het CBS, voor winkels met gegevens van Locatus en voor Kantoren met gegevens van Bak. 

Vervolgens zijn voor de resterende ontbrekende waarden een drietal imputatiemethoden 

besproken die in eerste instantie geschikt lijken om de ontbrekendewaarden uit het databestand 

te schatten. Hierbij is uitgegaan van een mogelijke relatie tussen de vastgoedvoorraad 

op gemeentelijk niveau en sociaal economische eigenschappen van deze gemeenten. De 

modellen gevormd bij de regressie analyse (methode 1 ) bleken onvoldoende betrouwbaar. 

Ook na het toepassen van cluster analyse om verschillen met betrekking tot de grootte van 

de gemeente eruit te halen bleek het regressie model nog steeds onvoldoende verklarend. 

Enerzijds kan dit worden veroorzaakt doordat niet alle (geschikte) variabelen zijn meegenomen. 

De variabelen diende hierbij ten minste op gemeente niveau beschikbaar zijn. Anderzijds kan dit 

worden veroorzaakt doordat de voorraad zich niet binnen gemeentegrenzen laat verklaren. Door 

het gebruik van clusteranalyse kan de invloed van dit laatste enigzins worden beperkt. Echter 

blijft, indien geografische gebiedsindeling wordt gebruikt, een afhankelijkheid bestaan van het 

gekozen gebied waardoor deze als een soort interactie variabele interfereert tussen de input en 

uitkomsten. 

Om toch invulling te kunnen geven en de dataset zo gevuld mogelijk te krijgen is gezocht naar 

een methode om een referentiegemeente te zoeken op basis van een aantal kenmerken die 

tijdens de regressie significant bleek. Uiteindelijk is deze methodiek dan ook toegepast om 

de dataset helemaal aan te vullen. Dit was noodzakelijk om ook op hogere aggregatieniveaus 

(provinciaal en nationaal niveau) uitspraken te kunnen doen over de vastgoedvoorraad. Wel moet 

hierbij worden opgemerkt dat het niet mogelijk is aan te geven hoe betrouwbaar deze methodiek 
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van referentiegemeenten is. Wel is dit een in de praktijk vaker toegepaste methodiek. Zo wordt 

deze door de overheid bij verkiezingen gebruikt en gebruikt ABF research deze methodiek bij 
verschillende onderzoeken waar zij aan meewerken en waarbij sprake is van ontbrekende 

gegevens. Het kan zijn dat andere, niet vooraf in te schanen, variabelen een rol spelen bij het 

verklaren van de voorraad waar in dit onderzoek geen rekening mee is gehouden. 

Er is nu een databestand beschikbaar die de vastgoedvoorraad van Nederland, voor zo ver 

mogelijk, in kaart brengt. Zoals aangegeven kan een viertal aspecten van de vastgoedvoorraad 

inzichtelijk worden gemaakt te weten: het aantal (adressen); het oppervlak; het eigendom, met 

daarbij onderscheid in huur-koop waarbij huur nog verder is opgesplitst naar de eigenaren 

corporaties, institutionele beleggers en andere commerciële verhuurders (particuliere beleggers). 

De data maakt onderscheid naar drie schaalniveaus: Nederland, provincie en gemeente. De 

resultaten zullen in het volgende hoofdstuk worden besproken. Hierbij zullen gevonden 

resultaten worden vergeleken met bestaande inschaningen van de vastgoedvoorraad. 
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5.1 

5 Resultaten 
Een weergave 

Inleiding 

In hoofdstuk 4 is met behulp van imputatie methoden gekeken hoe de ontbrekende waarden 

in het databestand van de vastgoedvoorraad het best kunnen worden ingevuld. Eerst is 

het bestand aangevuld met bestaande gegevens. Zo is de woningvoorraad aangevuld met 

gegevens van CBS, de winkelvoorraad die van Locatus en de kantoren voorraad met BAK. 

Vervolgens is met behulp van een drietal imputatietechnieken (1) meervoudige lineaire 

regressie, (2) Clusteranalyse gevolgd door meervoudige lineaire regressie en (3) Hotdeck 

imputatie getracht de voorraad te schatten. Dit heeft geresulteerd in een databestand 

waarmee op een drietal niveaus (Nederland, provincies, gemeenten), een inschatting kan 

worden gemaakt van de vastgoedvoorraad (uitgedrukt in aantallen en bruto vloeroppervlak), 

uitgesplitst naar gebruiksfunctie. Bovendien is onderscheid gemaakt naar gebouwen die te 

huur worden aangeboden en panden die door de eigenaar zelf worden gebruikt. Door deze 

uitsplitsing is het mogelijk om voor de categorie huur aan te geven hoe het eigendom is 

verdeeld. 

In dit hoofdstuk zullen de resultaten van het databestand in beeld worden gebracht 

en wordt hiermee een eerste aanzet gegeven met betrekking tot de transparantie van de 

Nederlandse vastgoedvoorraad De resultaten zullen, daar waar mogelijk, worden vergeleken 

met bestaande schattingen over de omvang van de vastgoedvoorraad 

5.2 De Nederlandse vastgoedvoorraad (stap 6) 

Zoals in de inleiding is aangegeven kan met behulp van het gemaakte databestand inzicht 

worden gegeven in de Nederlandse vastgoedvoorraad. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 

in een drietal schaalniveaus te weten: Nederland, provincies en gemeenten. In de volgende 

paragrafen zullen deze een voor een aan bod komen. 

5.2.1 Landelijk niveau 
Door middel van aggregatie van de gemeentelijke gegevens kan inzicht worden gegeven in de 

totale vastgoedvoorraad van Nederland. In figuur 5.1 zijn de totalen per gebruiksfunctie voor 

heel Nederland weergegeven. Het databestand maakt het mogelijk onderscheid te maken 

tussen panden die te huur worden aangeboden en panden die door de eigenaar worden 

gebruikt. Deze uitsplitsing maakt het mogelijk om voor de categorie huur aan te geven hoe het 

eigendom is verdeeld. 

89% 

1,7% 

1,7% 

13,3% 

8,3% 
0.4% 

G~en l . b..,. . ~cruud'l bi!Gijf 

Figuur 5.1 I Nederlandse vastgoedvoorraad naar aantal adressen (A) en oppervlakte (B) 
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Aantallen en oppervlakten Tabel 5.1 I Verdeling Nederlandse vastgoedvoorraad (naar aantal adressen) 

In tabel 5.1 en tabel 5.2 is een 

overzicht te zien van de aantallen en 
verhoud in gen binnen de Nederlandse 

vastgoedvoorraad. Te zien is dat, 

als gekeken wordt naar het aantal 

adressen, woningen het grootste deel 

van de voorraad vormen (ongeveer 

90o/o). Dit betekent dat de overige 10 

vastgoedcategorieën slechts 1 Oo/o van 

de vooraad (naar adressen) vormen. 

De verhoudingen ten opzichte van 

het totaal verhouden zich tussen de 

Oo/o en 2o/o van de totale voorraad. 
Deze verhouding ligt echter totaal 

anders als gekeken wordt naar de 

verhouding in oppervlakte. Met name 

de bedrijfsgebouwen en het agrarisch 

vastgoed heeft in verhouding tot het 

aantal adressen een groot oppervlak. 

Dit ligt overigens ook wel in de lijn 

der verwachting omdat bekend is dat 

aantal adressen %van het totaal 

Gebouwen met woonfunctie 
Gebouwen met winkelfunctie 
Gebouwen met kantoorfunctie 
Gebouwen met bedrljfsfunctle 

Parkeerfunctie 
Gebouwen t.b.v. agrarisch bedrijf 

Gebouwen t.b.v. onderwijs 

6.807.936 

126.132 

67.290 

185.375 

21.714 

64.421 

16.140 

89,34% 

1,66% 

0,88% 

2,43% 

0,28% 

0,85% 

0,21% 

Gebouwen t.b.v. gezondheidszorg 8.637 0,11% 
Gebouwen t.b.v. recreatie 142.876 1,87% 

Gebouwen t.b.v. cultuur 3.842 0,05% 

_<?!~~:.1~-~~-------------------~~!---------~31~ 
----------------------------------~20.194 ______ __2~!.19~. 
Dataland 2007, Eigen bewerking 

Tabel 5.2 I Verdeling Nederlandse vastgoedvoorraad (naar oppervlakte) 

Oppervlakte %van het totaal 

Gebouwen met woonfunctie 
Gebouwen met winkelfunctie 
Gebouwen met Untoorfunctle 
Gebouwen met bedrijfsfunctle 
Parkeerfunctie 
Gebouwen t.b.v. agrarisch bedrijf 
Gebouwen t.b.v. onderwijs 

Gebouwen t.b.v. gezondheidszorg 

Gebouwen t.b.v. reaeatie 
Gebouwen t.b.v. cultuur 
Overige gebouwen 

Dataland 2007, Eigen bewerking 

2.675.498.240 
56.873.487 
68.429,373 

379.148.523 
2.015.041 

633.238.856 
82.685.585 
78.791.147 

376.610.433 
21.088.697 

394.354.361 
4.768.733.742 

het hier vaak gaat om grote organisaties en bedrijven met de daarbij noodzakelijke hoeveelheid 

aan vierkante meters. Voor gebouwen met bedrijfsfunctie is het gemiddeld oppervlak per object 

2045 m2 en voor gebouwen ten behoeve van een agrarisch bedrijf is dit zelfs 9830 m2. Dit in 
tegenstelling tot een gemiddeld oppervlak bij woningen van 393m2. 

Wat verder opvalt is dat met name het oppervlakte aan recreatiefuncties erg groot is. Dit kan 

onder andere verklaard worden door de grootschaligheid die bij deze sector te zien is, zo 

zijn pretparken uitgegroeid tot kleine steden en zijn grootschalige leisure voorzieningen (als 

bijvoorbeeld skihall en) ontwikkeld (bron: Astrid). 

Eigendom 

In figuur 5.2 is de huur-koop verdeling voor de 11 vastgoedcategorieën weergegeven. Opgemerkt 

moet worden dat het hier gaat om het eigendom naar aantal adressen. De verhouding huur 
koop van woningen sluit aan bij de verdeling zoals gegeven door CBS. Opvallend is het grote 

aandeel huur bij parkeergarages. Dit kan worden verklaard doordat veelal het eigedom wordt 
overgedaan naar specialisten op het gebied van exploitatie van parkeergarages zoals Q-park en 

daarna weer wordt gehuurd door de verkopende partij (sale-leaseback constructie) (Kohnstamm, 
1999) 

Naast de verdeling huur-koop kan ook inzicht worden gegeven in de eigendomsverdeling van 

de huursector. Zoals in hoofdstuk 3 al is aangegeven, zijn alleen gegevens beschikbaar voor 

de vastgoedcategorieën woningen winkel, kantoren en bedrijfsruimten. Voor woningen is het 
eigendom onderverdeeld naar corporaties, institutionele beleggers en particuliere beleggers. 

Omdat corporaties veelal alleen woningen in de portefeuille hebben zitten wordt voor de 

andere categorieën alleen onderscheid gemaakt naar institutionele beleggers en particuliere 

beleggers. 
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Woningvoorraad 

Te zien is dat 40% procent van de woningvoorraad te huur 

wordt aangeboden (figuur 5.2). Van het deel dat te huur 

wordt aangeboden zijn corporaties een van de grootste 

aanbieder van woningen (86%). Van het overige deel 

aan woningen wordt is 2% in handen van Nederlandse 

institutionele beleggers. Het overige deel (12%) is in bezit 

van particuliere en buitenlandse beleggers (figuur 5.3) 

• Corporaties 

Institutionele beleggers 

Overige vastgoed 
verhuurders 

Figuur 5.3 I Eigendomsverdeling woningen 

Winkelvoorraad 

Uit het Dataland bestand blijkt dat de totale voorraad 

winkelruimte 56,9 miljoen m2 (bruto vloer oppervlak) 

bedraagt ( tabel5.1 ). Van de gehele winkelvoorraad wordt 

circa 62% van alle winkelruimten te huur aangeboden. 

Als gekeken wordt naar het oppervlak dat te huur 

wordt aangeboden is dit 42% (figuur 5.5). Hiervan wordt 

ongeveer 18% door Nederlandse institutionele beleggers 

aangeboden (figuur 5.4). 

• Institutionele beleaers 

Overige vastgoed Yl!rhuurders 

Figuur 5.4 I Eigendomsverdeling winkels 

Kantorenvoorraad 

De totale voorraad aan kantoren uitgedrukt in vierkante 

meters is zo'n 68 miljoen m2 (bvo). Uit het Dataland 

bestand kunnen we herleiden dat gegeven deze totale 

kantorenvoorraad 44% van de vierkante meters te 

huur wordt aangeboden (figuur 5.5). De institutionele 

beleggers bezitten van dit deel 20% (figuur 5.6). De 

overige 80% is in handen van particuliere en buitenlandse 

beleggers. 
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Zo blijken met name buitenlandse beleggers interesse te hebben in de 

Nederlandse kantoorobjecten (www.joneslanglasalle.ni, 2007). 

a Institutionele belegers 

Overige vastgoed verhuurders 

Figuur 5.6 I Eigendomsverdeling kantoren 

Voorraad bedrijfsruimten 
Bij bedrijfsruimten wordt circa 30% van de totale vloeroppervlakte in Nederland 

verhuurd (figuur 5.5). In figuur 5.7 is te zien dat slechts een heel klein deel 

hiervan in eigendom is van Nederlandse institutionele beleggers (1 %). Dit kan 

enerzijds worden verklaard doordat met name grote buitenlandse beleggers 

geïnteresseerd zijn in dit type vastgoed en anderzijds doordat nog een groot 
deel in handen is van grote nationale en internationale bedrijven. Wel is de 

laatste jaren de trend te zien dat het aandeel huur binnen de markt voor 

bedrijfsruimten aan het stijgen is. De zogenaamde sale-leaseback constructies 

komen dan ook steeds vaker voor. Dit zorgt met name voor grotere flexibiliteit 

voor de grotere ondernemingen. 

• Institutionele belegers 

Overige vastgoed verhuurders 

Figuur 5.7 I Eigendomsverdeling bedrijfsruimten 

Overige vastgoedcategorieën 
Als naar de overige vastgoedcategorieën wordt gekeken (zoals parkeerruimte, 

agrarische bedrijven, onderwijs, zorg, cultuur, en overige gebouwen.) dan 
blijkt dat alleen bij parkeerruimte sprake is van een groot aandeel huur. Maar 

liefst 69% van de parkeerruimten wordt verhuurd. De andere categorieën laten 
verder allemaal hetzelfde beeld zien en varieert het aandeel, bruto oppervlak, 

dat wordt verhuurd tussen de 18% en 27%. Dit is ook niet vreemd omdat het 

hier gaat om niet commercieel vastgoed. Zoals verwacht wordt het grootste 

deel van dit vastgoed dan ook door de eigenaar zelf gebruikt. 
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5.2.2 

Flevoland 

Utrecht 

Noord-Holland 

ZlJid-Holland 

Zeeland 

Noord-Brabant 

Umburs 

Gelderland 

Overijssel 

Drenthe 

Groningen 

Friesland 

Provinciaal niveau 

Het Dataland bestand maakt het ook mogelijk op niveau van de provincie de voorraad in beeld 

te brengen. De vastgoedvoorraad in de verschillende provincies zal aan de hand van de 11 

onderscheiden vastgoedcategorieën worden besproken. 

Woningvoorraad 
In de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland staan de meeste woningen. In deze twee 

provincies samen staat al zo'n 39% van alle woningen in Nederland. Daarna volgen de provincies 

Noord Brabant en Gelderland met respectievelijk 910.000 woningen en 776.000 woningen. De 

provincies Zeeland, Drenthe, Friesland en Groningen hebben veruit de minste woningen. Deze 

provincies staan ook bekend om de grote hoeveelheid aan vrije ruimte. Duidelijk is te zien dat 

de provincies met meer inwoners ook meer woningen hebben. 
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Figuur 5.8 I Woningvoorraad naar provincie (x1000) 

(CBS, 2007; Data/and, 2007; Eigen bewerking) 
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In tabel5.3 is te zien dat het aantal inwoners per woning redelijk gelijk is verdeeld. In de provincie 

Noord-Brabant wonen gemiddeld de meeste mensen in een woning (2,7) en in de provincie 

Zuid-Holland de minste (2,2). 

Tabel5.3 l Woningvoorraad en inwoners per adres naar provincie 

Utrecht 482.000 1.180.000 2,4 

(CBS, 2007; Data land, 2007; Eigen bewerking) 
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Ook met betrekking tot het eigendom zijn er grote verschillen te zien. Zo wordt in de provincie 

Flevoland slechts 9% van de woningen verhuurd terwijl dit in de provincie Noord-Holland 

60% is. In figuur 5.9 is een overzicht te zien van de verhouding huur-koop (aantal woningen) 

binnen de verschillende provincies. Opvallend is dat de provincie Flevoland slecht een klein deel 

huurwoningen heeft. Dit kan worden verklaard door het grootschalig stimuleren van het eigen 

woningbezit in gemeenten als Almere. 
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De grootste concentratie winkelruimten is te vinden in Noord-Holland (11,9 miljoen m2 bvo) 

en in Zuid-Holland (8,2 miljoen m2 bvo). Kort daarna komen Noord-Brabant en Gelderland. Met 

name de grotere steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag etc. beïnvloeden in sterke mate 

de hoeveelheid aan winkelruimten in deze provincies. Opvallend is echter dat met name de 
provincie Utrecht een relatief kleine winkelvoorraad laat zien. Dit zou kunnen worden verklaard 

doordat in de gemeente Utrecht zelf de vulling van de gegevens erg laag is waardoor slechts 

een oppervlakte gegeven is van zo'n 400.000 m2 bvo. Gezien het grote aantal winkels in de 

gemeente Utrecht zal dit in werkelijkheid een stuk hoger liggen. 
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Figuur 5.10 I Winkelvoorraad naar provincie (oppervlakten) 
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Tabel 5.4 laat zien dat er behoorlijke verschillen zijn als het gaat om het gemiddeld bruto 

vloeroppervlak aan winkelruimten in de verschillende provincies. Zo hebben Utrecht (2,1 m2 

bvo) en Zuid-Holland (2,3 m 2 bvo) veruit de minste vierkante meters per inwoner en heeft de 

provincie Drenthe meer dan twee keer zoveel vloeroppervlak aan winkelruimte per inwoner (5,6 

m2 bvo per inwoner). Buiten deze extremen liggen de overige waarden relatief gelijk en zijn er 

slechts kleine verschillen te zien. 

Tabel 5.4 1 Winkelvoorraad en oppervlakte winkelruimte naar inwoner en provincie 

(CBS, 2007; Daraland, 2007; Eigen bewerking) 

De verschillen ten aanzien van het deel dat te huur wordt aangeboden varieert licht. De 

provincie die hier opvallend afwijkt is Zuid-Holland waar circa 69% van de voorraad te huur 

wordt aangeboden. Gemiddeld ligt de verdeling huur-koop bij de provincies op 42% huur tot 

58% koop. De provincie waar het minste oppervlak aan winkelruimte wordt aangeboden is 

Flevoland. Hier wordt slechts 21% te huur aangeboden. 
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Kantorenvoorraad 
Met namede grotesteden in hetwesten van het land met de grotehoeveelhedenaan grootschalige 

kantoorpanden zorgen voor de uitschieters met betrekking tot de kantorenvoorraad per 

provincie. In figuur 5.12 is duidelijk te zien dat in de provincie Zuid-Holland het overgrote deel, 

bijna een derde, van de totale Nederlandse kantorenvoorraad te vinden is. In Zeeland, Flevoland 

en Drenthe is relatief weinig kantoorruimte aanwezig. 

Oppervlakte kantoorruimte (nY bvo) 
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Figuur 5.12 1 Kantorenvoorraad naar provincie (oppervlakten) 

TabeiS.Siaat zien dat in de provincies Zuid-Holland en Utrecht het oppervlak aan kantoorruimte 

in verhouding tot het aantal inwoners veruit het hoogst is. Het gemiddeld oppervlak per 

inwoner is in deze gemeente zelfs bijna twee keer zo groot als in andere provincies. Het kleinste 

vloeroppervlak per inwoner is te vinden in de provincie Drenthe waar slechts 3 vierkante meter 

per inwoner kantoorruimte is. 

Tabel S.S I Kantorenvoorraad en oppervlakte kantoorruimte naar werkgelegenheid, inwoner en provincie 

(CBS, 2007; Data land, 2007; Eigen bewerking) 
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Net als bij de winkelruimten springt ook hier Zuid-Holland eruit als het gaat om de 

eigendomsverdeling huur-koop. In figuur 5.13 is te zien dat zo'n 65% van de totale oppervlakte 
aan kantoorruimte in de provincie Zuid-Holland te huur wordt aangeboden. In Drenthe en 

Zeeland ligt dit op ongeveer op zo'n 20%. 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

-'I -
-\ -
~ -
-!f-

-
- -
- -

-

-
-
-

r- ;- '--

:----

~ 

.._ 

f-

-
r-

Koop 

• Huur 

Figuur 5.13 I Verhouding huur-koop per provincie (Kantoren) 

Voorraad Bedrijfsruimten 
Figuur 5.14 laat zien dat de provincie Noord-Brabant, welke enkele grote nationale en 

internationale bedrijven huisvest, het grootste vloeroppervlak aan bedrijfsruimten heeft. De 

voorraad bedrijfsruimten in deze provincie is ongeveer 81 miljoen m2 (bvo). Wat zo'n 5% is van 

de totale Nederlandse voorraad bedrijfsruimten. 

Limburg 

Noord-Brabant 

Zeeland 

Zuid-Holland 

Noord-Holland 

Utrecht 

Gelderland 

Flevoland 

Overijssel 

Drenthe 

Friesland 

Groningen 

1- 5.087.000 

31.102.000 

21.482.000 

53 .043 .000 

26.209.000 

18.025.000 

49.725.000 

33.228.000 

16.531.000 

19.599.000 

24.152.000 

Figuur 5.14 I Voorraad bedrijfsruimten naar provincie (oppervlakten) 
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In figuur 5.15 is te zien dat relatief het grootste deel van de voorraad bedrijfsruimten door de 

eigenaar zelf wordt gebruikt. Gemiddeld wordt maar zo'n 25% tot 30% te huur aangeboden. 
In de provincie Zuid-Holland ligt dit aandeel het hoogst en wordt meer dan 50% van de totale 

oppervlakte bedrijfsruimten te huur aangeboden. 
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Figuur 5.15 1 Verhouding huur-koop per provincie (Bedrijfsruimten) 

Voorraad Parkeerruimte 
De vulling van de parkeerruimten in het databestand is in de meeste gevallen zeer beperkt. 

Slecht enkele gemeenten hebben deze gegevens beschikbaar. Dit betekent dat op basis 

van referentiegemeenten ook onvoldoende invulling kan worden gegeven aan deze 

vastgoed categorie. Goede en betrouwbare uitspraken over de voorraad parkeerruimten kunnen 

op basis van deze cijfers dan ook niet worden gemaakt. In figuur 5.16 is voor de volledigheid 

toch een overzicht gemaakt van de beschikbare gegevens. Hierbij zijn het aantal adressen met 
parkeerruimten aangegeven. Verder onderzoek zou invulling kunnen geven aan de voorraad 

parkeerruimten in Nederland. 

Limburg 1.013 

Noord-Brabant 

Zeeland 

Zuid-Holland 

·--------------------· 17.458 Noord-Holland 2.221 

Utrecht 

Gelderland 127 

Flevoland 0 

Overijssel 33 

Drenthe 2 

Friesland 7 

Groningen 24 

Figuur 5.16 I Voorraad parkeerruimten naar provincie (aantal) 
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Uit de beschikbare gegevens is gekeken naar de verdeling koop huur en hier valt op dat er grote 

verschillen zijn in de diverse provincies. Zo blijkt in de provincie Drenthe (waarvan slechts 2 

adressen zijn gegeven) alles in huur te zijn uitgegeven. Daarentegen is in Groningen en Noord

Holland het grootste deel in eigendom van de gebruiker. 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 
40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

~ 
~ 
f-'. 
1-. 

r 
j 

I 
I 
I 

f-- ~ 

f-- --, -
f--

I~ - - r-- r-- t-
~ !-

~ 1-
~ 1-

r--: 
r--: 

Figuur 5.17 I Verhouding huur-koop per provincie (parkeerruimte) 

Voorraad gebouwen ten behoeve van agrarisch bedrijf 

Koop 

Huur 

De grootste concentratie aan vierkante meters agrarisch bedrijf is te vinden in de provincies 

Limburg, Noord-Brabant en Gelderland. Hier bevindt zich in totaal zo'n 316 miljoen m2 bruto 

vloeroppervlak (figuur 5.18). Dit is bijna 50% van het totale oppervlak aan gebouwen ten behoeve 
van agrarisch bedrijf. In het westen en noorden van het land is dit veel minder zo is er in Utrecht 

maar 21 miljoen m2 aan oppervlakte wat zo'n 3% van het totale oppervlak (figuur 5.18). 
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Figuur 5.18 I Voorraad gebouwen t.b.v. agrarisch bedrijf naar provincie (oppervlakten) 
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Geheel naar verwachting is het grootste deel van de totale voorraad aan gebouwen voor agrarisch 

gebruik in eigen bezit. In figuur 5.19 is duidelijk te zien dat het overgrote deel een percentage 

huur heeft van zo'n 20o/o. Alleen de provincie Zuid-Holland laat met zo'n 30o/o een kleine uitschieter 

zien. In Zeeland wordt het kleinste deel aan oppervlakte te huur aangeboden, slechts 15o/o (figuur 

5.19). 
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Figuur 5.19 I Verhouding huur-koop per provincie (gebouwen t.b.v. agrarisch bedrijf) 

Voorraad gebouwen ten behoeve van onderwijs 

In figuur 5.20 is te zien dat met name de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland een groot 

aandeel aan vierkante meters gebouwen ten behoeve van onderwijs hebben. Noord-Brabant heeft 

zelfs een veelvoud van de meeste andere provincies als het gaat om vierkante meters onderwijs. 

Maar liefst 22o/o van het totale bruto oppervlak aan onderwijs is gelegen in de provincie Noord

Brabant. Gevolgd door Zuid-Holland met zo'n 16o/o (figuur 5.20). Met name het aantal inwoners en 

dan specifiek het aantalleerlingen speelt bij deze verdeling een grote rol. Opgemerkt moet worden 

dat ook crèches, peuterspeelzalen en vaak ook kinderopvang in de totalen van het onderwijs zijn 

meegenomen. 
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Figuur 5.20 .I Voorraad gebouwen t.b.v. onderwijs naar provincie (oppervlakten) 
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Opvallend in figuur 5.21 is het grote aandeel huur in de provincie Flevoland. Maar liefst 50% van 

het totale oppervlak in deze provincie wordt niet door de eigenaar gebruikt. Oorzaak hiervan kan 

zijn dat binnen deze provincie al een groot aandeel onderwijsvoorzieningen in handen is van de 

overheid (afzonderlijke) gemeenten. In andere gemeenten is deze trend ook waarneembaar maar 

is men veelal nog niet zover. Een andere mogelijke oorzaak is dat de onderwijsvoorzieningen in 

handen zijn van verschillende stichtingen, waardoor de objecten in feite niet door de eigenaar 

worden gebruikt, omdat dit slechts een overkoepelend orgaan is. 
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Voorraad gebouwen ten behoeven van de Gezondheidszorg 

In figuur 5.22 is te zien dat ook als het gaat om gebouwen ten behoeve van de gezondheidszorg 

dat de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland het grootste deel aan bruto oppervlak hebben. 

De provincies Zeeland en Flevoland lijken relatief weinig vierkante meters aan gezondheidszorg 

te huisvesten. Met name het aantal inwoners speelt hier een grote rol. Zo zijn de provincies 

Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant de provincies met het grootste aantal inwoners 

(respectievelijk 3.455.097, 2.613.070, 2.419.042) en zijn Zeeland met 380.497 inwoners en Flevoland 

met 374.424 inwoners de kleinste provincies (CBS, 2008). 
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Figuur 5.22 I Voorraad gebouwen t.b.v. gezondheidszorg naar provincie (oppervlakten) 
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Ook in de gezondheidszorg is het grootste deel van het vloeroppervlak in gebruik van de eigenaar. 

De verhoudingen varierenvan circa 5% in Utrecht tot circa 30% in Gelderland en Limburg (figuur 

5.23). Gemiddeld ligt de verhouding op zo'n 15% wat te huur wordt aangeboden en 85% wat in 

gebruik is bij de eigenaren zelf. 
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Figuur 5.23 I Verhouding huur-koop per provincie (gebouwen t.b.v. gezondheidszorg) 

Voorraad gebouwen ten behoeve van recreatie 
Figuur 5.24 laat zien dat Noord-Brabant het grootste vloeroppervlakte (69,6 miljoen m2 bvo) heeft 

aan gebouwen ten behoeve van recreatieve functies. Gevolgd door Gelderland met zo'n 56,4 

miljoen m2 bvo. Met name pretparken en vakantieparken hebben grote invloed op het totaal. 
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Figuur 5.24 I Voorraad gebouwen t.b.v. recreatie naar provincie (oppervlakten) 

69.590.000 

In de meeste provincies ligt het deel huur rond een kwart van de totale voorraad (figuur 5.25). Het 

grootste deel aan recreatieve functies is dan ook in eigendom. Echt grote uitschieters zijn in figuur 

5.25 niet aanwezig. Wellaten de provincies Groningen, Zuid-Holland en Noord-Brabant een lichte 

verhoging zien ten opzichte van de andere provincies. 
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Figuur 5.25 I Verhouding huur-koop per provincie (Gebouwen t.b.v. recreatie) 

Voorraad gebouwen ten behoeve van cultuur 

Gebouwen ten behoevevan cultuur zijn heel divers het gaat hierom musea maarook om gebouwen 

in gebruik bij specifieke culturele instellingen. Veelal worden deze gebouwen gesubsidieerd door 

de overheid. Met name de provincie Noord-Brabant laat in verhouding een grote voorraad, iets 

meer dan 5 miljoen m2 bvo, aan gebouwen ten behoeve van cultuur zien (figuur 5.26). Provincies, 

met weinig inwoners, als Zeeland en Flevoland laten ook een veel kleiner oppervlak aan cultuur 

zien. In Zeeland is bijna 700.000 m2 bvo aan cultuur aanwezig en in Flevoland is dit slechts iets 

meer dan 300.000 m2 bvo (zie figuur 5.26). 
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Figuur 5.26 I Voorraad gebouwen t.b.v. cultuur naar provincie (oppervlakten) 

5.059.000 

In figuur 5.27 is te zien dat in de provincies Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant in verhouding 

tot de andere provincies, een veel groter deel te huur wordt aangeboden. In deze provincies wordt 

bijna de helft aan vierkante meters verhuurd. Dit in tegenstelling tot de provincies Flevoland en 

Utrecht waar het deel te huur aangeboden vierkante meters is te verwaarlozen (figuur 5.27)_ 

Resultaten: een weergave 83 



100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

...... 

-1-

I 

-

I 
'--

:--

- -
- -

1-- r-
:-

- - - - - !-

- - - - - r-
- - - - - r-
- - - - - !-

t--- - r-
I r--
I Koop 

11 Huur 

Figuur 5.27 I Verhouding huur-koop per provincie (gebouwen t.b.v. cultuur) 

Overige gebouwen 
Alle gebouwen die niet te plaatsen waren binnen de andere 10 categorieën zijn samengevat in de 

categorie overige gebouwen. Ook gemengde objecten waarvan niet bekend wat de verhouding 

is tussen de functies, zijn in deze categorie geplaatst. De categorie overige gebouwen is dan ook 

sterk heterogeen en is niet te karakteriseren. Met name in de provincie Noord-Brabant is een groot 

vloeroppervlak (zo'n 86 miljoen m2 bvo) dat niet binnen de andere categorieën valt (zie figuur 

5.28). In de overige provincies ligt dit aandeel veel lager. 
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Figuur 5.28 I Voorraad overige gebouwen naar provincie (oppervlakten) 

85.973.000 

Figuur 5.29 laat zien dat ook bij de overige gebouwen slechts een klein deel van de voorraad te 

huur wordt aangeboden. Gemiddeld ligt het deel dat wordt verhuurd binnen de provincies op 

circa 15%. Alleen de provincie Zuid-Holland ligt hier duidelijk iets boven. Hier wordt bijna 30% te 

huur aangeboden (figuur 5.29). 
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Het gaat te ver hier alle 443 gemeenten van Nederland afzonderlijk te bespreken. Er is daarom 

gekozen om van enkele gemeenten de resultaten te laten zien om zo een goede indruk te krijgen 

van het gevormde databestand. Er is hierbij bewust gekozen gemeenten van verschillende 

grootte te laten zien. De volgende gemeenten zullen hierna kort worden besproken: 1) Eindhoven 

(groot), 2) Breda (middel groot), 3) Brummen (klein). Daarnaast zal voor de vastgoedvoorraad van 

de vier grootste Nederlandse gemeenten ( Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) een 

overzicht worden gegeven van de totale omvang en de onderverdeling naar de 11 onderscheiden 

vastgoed categorieën. 

Gemeente Eindhoven 

Als gekeken wordt naar de voorraad oppervlakte valt het grote aandeel onderwijs direct op. 

Ligt het aandeel oppervlakte aan onderwijs voor Nederland gemiddeld op zo'n 1,73% is dit 

in Eindhoven zelfs meer dan 10% van de totale voorraad in Eindhoven (figuur 5.30). Meer dan 

50% van de Eindhovense vastgoedvoorraad bestaat uit woningen. Van deze totale voorraad in 

aantallen woningen (circa 94% van het totaal aantal adressen) wordt 57% te huur aangeboden 

(figuur 5.31 ). Het aandeel huur is hiermee groter dan het aandeel woningen in eigen bezit. In 

Nederland lag deze verhouding nog op 40% huur en 60% koop. 
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Figuur 5.30 I Eindhovense vastgoedvoorraad naar aantal adressen (A) en oppervlakte (B) 
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Tabel 5.6 I Verdeling Eindhovense vastgoedvoorraad (naar aantal adressen) 
Aantal adressen % van het totaal 

Gebouwen met woonfunctie 93.970 94,14% 

Gebouwen met wlnkeHunctte 1.485 1,49% 

Gebouwen met kantoorfunctie 1.498 1,50% 

Gebouwen met bedrijfsfunctle 1.427 1,43% 

Parkeerfunctie 5 0,01% 

Gebouwen t.b.v. agrarisch bedrijf 5 0,01% 

Gebouwen t.b.v. ondetWijs 192 0,19% 

Gebouwen t.b.v. gezondheidszorg 109 0,11% 

Gebouwen t.b.v. recreatie 443 0,44% 

Gebouwen t.b.v. cultuur 31 0,03% 

-~~~-ri.!~!':.~~~--------------------------------------------~-~---------------q~?~. 
------------------------------------------------------~?~!!!~--------------~~-q~q~~. 
Tabel 5.7 1 Verdeling Eindhovense vastgoedvoorraad (naar oppervlakte) 

Aantal m2 %van het totaal 

Gebouwen met woonfunctie 

Gebouwen met winkeffunctie 

Gebouwen met kantoorfunctie 

Gebouwen met bedrljfsfunctle 

Parkeerfunctie 

Gebouwen t.b.v. agrarisch bedrijf 

Gebouwen t.b.v. onderwijs 

Gebouwen t.b.v. gezondheidszorg 

Gebouwen t.b.v. recreatie 

17.305.874 
657.485 

1.065.076 
2.211.210 

1.745 
16.767 

3.025.047 
1.522.777 
2.345.133 

57,72% 
2,19% 
3,55% 
7,38% 
0,01% 
0,06% 

10,09% 
5,08% 
7,82% 

Gebouwen t.b.v. cultuur 270.489 0,90% 

~~~-ebouwen ---------------------------------~~-~"~?.?._ _________________ ~,~~-
-------------------------------------~~.J-~".!_~9------------~~.00~ 

In tabel5.6 is te zien dat Eindhoven een groot aantal adressen 

met een recreatieve functie. Dit zou kunnen worden verklaard 

door de vele initiatieven die in de stad op dit vlakzijn genomen. 

De gemeente heeft een toeristisch recreatieve beleidsnota 

geschreven om enerzijds het imago te kunnen verbeteren en 

anderzijds mee te werken aan de initiatieven op dit vlak. 

Figuur 5.31 1 Verdeling huur-koop naar aantal adressen 

(woningen) en oppervlakte (andere categorieën) 

Eindhoven. 

Opvallend is het aandeel huur bij gebouwen ten behoeve van 

cultuur. Gemiddeld in Nederland ligt dit op 27% De provincie 

Noord-Brabant bleek in de vorige paragraaf ook een relatief 

groot deel van het culturele vastgoed in het huursegment te 

hebben. Hier werd meer dan 40% van het totaal aan vierkante 

meters te huur aangeboden. Echter in de gemeente Eindhoven 

wordt meer dan de helft (61 o/o) van het totaal aantal vierkante 

meters te huur aangeboden (zie figuur 5.31 ). 

(Oataland, 2007; Eigen bewerking) 

Als gekeken wordt naar de eigendomsverdeling valt op dat het bezit van institutionele 

beleggers in de gemeente Eindhoven zich met name richt op winkelvastgoed. Zij hebben 

37% van de totale te huur aangeboden vierkante meters (bvo) in bezit. Bij kantoren is dit 

17% van de te huur aangeboden vierkante meters (bvo). Net als op landelijk niveau is het 

grootste aandeel woningen in handen van de corporaties (82%) van de te huur aangeboden 

woningen. Dit komt neer op circa 44.000 van de 94.000 woningen. 

Woningen Winkels Kantoren 

.... 
... 

Figuur 5.32 I Eigendomsverdeling Eindhoven 

(Data land, 2007; VROM, 2007; jaarverslagen, 2007; Eigen bewerking) 
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Gemeente Breda 

De vastgoedvoorraad van Breda heefteen vergelijkbare opbouw als de voorraad in Eindhoven. 

Opvallend is echter dat Breda in verhouding meer gebouwen heeft met bedrijfsfunctie, 2,3% 

in Breda tegen 1,4% in Eindhoven. 
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Figuur 5.33 I Bredase vastgoedvoorraad naar aantal adressen (A) en oppervlakte (B) 

In vergelijking tot Eindhoven valt op dat bij het vloeroppervlakaan gebouwen ten behoeve van 

recreatie een veel groter deel te huur wordt aangeboden (49% tegen 20% in Eindhoven). 
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Parkeerfunctie 

Gebouwen met 
kantoorfu. nette 

Daarnaast is in verhouding tot Eindhoven en Nederland 

als geheel een groot deel van het vloeroppervlak voor 

agrarische functie te huur ( 30% tegen 11 o/o in Eindhoven 

en 20% in Nederland). Geconcludeerd kan worden dat 

de gemeente Eindhoven en de gemeente Breda ondanks 

verschil van zo'n 40.000 inwoners (CBS, 2007) nagenoeg 

vergelijkbaar zijn qua opbouw van de vastgoedvoorraad. 
Gebouwen t.b.v. 
agrarisch bedrijf Tabel5.8 l Verdeling Bredase vastgoedvoorraad (naar aantal adressen) 

Gebouwen t.b.v. 
gezondheidszorg 

Overige 
gebouwen 

Gebouwen t.b.v. 
recreatie 

Koop 

• Huur 

Gebouwen met woonfunctie 

Gebouwen met winketfunct:te 

Gebouwen met kantoorfunct:te 

Gebouwen met bedrljfsfunctle 

Parkeerfunctie 

Gebouwen t.b.v. agrarisch bedrijf 

Gebouwen t.b.v. onderwijs 

Gebouwen t.b.v. gezondheidszorg 

Gebouwen t.b.v. reaeatie 

Aantal adressen 

73.949 
1.482 
1.352 
1.950 

10 

126 
198 

72 
529 

%van het totaal 

90,54% 
1,81% 
1,66% 
2,39% 
0,01% 
0,15% 
0,24% 
0,09% 
0,65% 

Gebouwen t.b.v. cultuur 32 0,04% 

-~~~~~~~=~-------------------------------------------.. -·-----------}-·~?!, ___________________ ~c~}-~ 
81.672 

Tabel5.9 I Verdeling Bredase vastgoedvoorraad (naar oppervlakte) 

Aantal m2 %van het totaal 

Gebouwen met woonfunctie 18.393.147 52,32% 

Gebouwen met winketfunctie 633.881 1,80% 

Gebouwen met kantoorfuncöe 1.105.914 3,15% 

Gebouwen met bedrljfsfunctie 3.923.575 11,16% 
Parkeerfunctie 283.051 0,81% 

Gebouwen t.b.v. agrarisch bedrijf 1.989.917 5,66% 

Gebouwen t.b.v. onderwijs 2.034.873 5,79% 

Gebouwen t.b.v. gezondheidszorg 1.600.481 4,55% 

Figuur 5.34 I Verdeling huur-koop naar aantal adressen 

(woningen) en oppervlakte (andere categorieën) 

Breda. 

Gebouwen t.b.v. recreatie 946.841 2,69% 
Gebouwen t.b.v. cultuur 107.515 0,31% 

_oved~!.~~~~-----------------------------------~--~?-~~~-~---------------------~}1.?..~~-
------------------------.. ------------------------------.. ?.?..·-~~~~?-~----------------------},g!J!~~~-
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Bij de woningen is 71% van het totaal aantal woningen dat te huur wordt aangeboden in 

handen van Corporaties. Slechts 3% is in bezit van Nederlandse institutionele beleggers. 

Het overige deel (26%) is handen van overige beleggers (zie figuur 5.35). De institutionele 

beleggers beleggen in de gemeente Breda met name in kantoorruimten. Zij hebben circa 

50.000 m2 aan kantoorruimte in bezit en zo'n 13.000 m2 winkelruimte. In figuur 5.35 is te zien 

dat bij bedrijfsruimten en overige gebouwen het bezit zelfs minder is dan 1%. 

Woningen Winkels Kantoren Bedrijfsruimten 

... 

-
Figuur 5.35 I Eigendomsverdeling Breda 

(Oataland, 2007; VROM, 2007; jaarverslagen, 2007; Eigen bewerking) 
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Vergeleken met de vorige twee gemeenten wijkt de opbouw van de vastgoedvoorraad van 

Brummen enigzins af. Dit verschil zit hem met name in het vloeroppervlak. De verhoudingen 

in aantal adressen is nog enigzins vergelijkbaar. Dit betekent dat de grootschaligheid van 

de gebouwen veel groter is. Zo is het aandeel winkeloppervlak in de gemeente Brummen 

(0,60%) (zie tabel 5.11) in verhouding veel kleiner dan in Eindhoven (2, 19%) en Breda (1 ,80%). 

Dit is te verklaren door de bovenlokale aantrekkingskracht van de gemeenten Eindhoven 

en Breda terwijl dit in Brummen niet het geval is. Dit geldt zelfs nog sterker voor het 

aandeel kantooroppervlak (Brummen: 0, 19%; Eindhoven: 3,55% en Breda: 3, 15%). Hieruit 

blijkt duidelijk dat de grootte van de gemeente een rol speelt in de verhoudingen van de 

vastgoedvoorraad. 

Tabel 5.10 I Verdeling Brummense vastgoedvoorraad (naar aantal adressen) 
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• Gebouwlt•IMt woonhinttie 

• CS.bouwlt• .,... .... lr.etfunctie 

• &lbouwltn .,.. kMtooliuncdll 

• ~bouwt• mat be*erstunc"de ·-a Gebouwen tb.v . .ll<rarlsch bedrijf 

Gebouwen tb.v. onderwijs 

• Gebouwen tb.v. &eo!Ondhelduorg 

GebouwenLb.v. re~ 

Gebouwen tb.v. cultuur 

DYeri&e~~:ebou~n 

Aantal adressen %van het totaal 

Gebouwen met woontunctie 8.164 90,37% 
Gebouwen met wlnkelfunclle 117 1,30% 
Gebouwen met kantoorfunctie 56 0,62% 
Gebouwen met bedr1jlsfynclle 165 1,83% 
Parbetfunctie 0 0,00% 
Gebouwen t.b.v. agrarisch bedrijf 36 0.40% 
Gebouwen t.b.v. onderwijs 25 0,28% 
Gebouwen I.b.v. gezondhekjszorg 17 0,19% 
Gebouwen t.b.v. rec:reatte 80 0,89% 
Gebouwen t.b .v. cultuur 11 0,12% 

-~~~ge gebou~----------------------------2~~---------------~Q~~ ____________________________________ ?_:_~_.i _____________ _!~Q~. 

Tabel5.11 I Verdeling Brummense vastgoedvoorraad (naar oppervlakte) 
Aantal m2 %van het totaal 

Gebouwen met woonfunctie 10.020.271 66,57% 
Gebouwen met winkeilunctie 90.319 0,60% 
Gebouwen met kantoorfunctie 28.827 0,19% 

Gebouwen met bedrijfsfunctle 

Parkeerfunctie 
Gebouwen t.b.v. agrarisch bedrijf 

Gebouwen t.b.v. onderwijs 

Gebouwen t.b.v. gezondheidszorg 

Gebouwen t.b.v. recreatie 

Gebouwen I.b.v. rultuur 

1.631.145 

0 
259.709 

83.043 
177.601 

774.825 
18.744 

10,84% 
0,00% 

1,73% 
0,55% 
1,18% 

5,15% 
0,12% 

Figuur 5.36 I Brummense vastgoedvoorraad 

naar aantal adressen (A) en oppervlakte (B) 

-~!~· g~~~!'____________________________ 1.967 .57~----------- 13,07~

_______________________________________ !.?..cQ~-~cQ~L---------~·~-
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agrarisch bedrijf 

.. 
Gebouwen t.b.v. 

recreatie 

Koop 

• Huur 

De eigendomsverdeling (huur-koop) is vegeleken met de 

andere twee gemeenten relatief gelijk. Het opvallenste 

verschil is te zien bij bedrijfsruimten. Hier wordt slechts 6% 

van het totale vloeroppervlak te huur aangeboden (figuur 

5.37). 1n gemeente Eindhoven was dit met 41% bijna de helft 

en in Breda was dit eenderde van het totale oppervlak. 

Als gekeken wordt naar het eigendom van corporaties blijkt 

ook in Brummen het overgrote deel van de woningen (85%) 

in handen van de corporaties (zie figuur 5.38). Nederlandse 

institutionele beleggers hebben 3% in eigendom en de 

rest (12%) is in handen van overige beleggers. Daarnaast 

beperkt het bezit van Nederlandse institutionele beleggers 

zich tot winkelruimten waardoor slechts voor deze categorie 

onderscheid gemaakt kan worden in eigendom.ln figuur 5.38 

is te zien dat 6% van het totaal vloeroppervlak dat te huur 

wordt aangeboden in bezit is van de institutionele beleggers. 

Woningen 

Corporaties 

Institutionele beleggers 

Overige vastgoed 
verhuurders 

Figuur 5.37 !Verdeling huur-koop naar aantal adressen 

(woningen) en oppervlakte (andere categorieën) 

Brummen. 

Figuur 5.38 I Eigendomsverdeling Brummen 

(Data land, 2007; VROM, 2007; jaarverslagen, 2007; Eigen bewerking) 

De 4 grootste Nederlandse gemeenten (naar inwoners) 

De vastgoedvoorraad van de grote Nederlandse gemeenten kan niet op basis van een 

referentiegemeente worden geschat omdat een vergelijkbare gemeente hiervoor niet 

bestaat. Dit betekent dat het hier moet worden gedaan met de gegevens beschikbaar van 

Dataland en/of aanvullende bronnen (zie tabel 5.12). Opvallend is dat het aantal woningen 

in Den Haag en Rotterdam lager ligt dan in Amsterdam terwijl het oppervlak aan woningen 

tot enkele miljoenen vierkante meters groter is. Dit is mogelijk te verklaren door de grote 

hoeveelheid aan kleinere woonruimten in de historische binnenstad van Amsterdam. In tabel 

5.12 is verder te zien dat Den Haag veruit het grootste oppervlak aan kantoorruimte heeft. Dit 

is volgens Zuiderna (2006) te verklaren doordat de agglomeratievoordelen van Den Haag een 

logische vestigingsplaats voor de grotere overkoepelende kantoororganisaties binnen het 

openbaar bestuur vormt. Voor hoofdkantoren van grote industriële bedrijven, is de nabijheid 

van de eigen productie en het distributienet rond Rotterdam, een belangrijke overweging om 

zich daar te vestigen. Dit is terug te zien in de grote hoeveelheid gebouwen en oppervlakte 

(meer dan 11 miljoen m2) voor bedrijfsfuncties in Rotterdam (Zuidema, 2006). 
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Tabel 5.12 1 Vastgoedvoorraad van de vier grootste Nederlandse gemeenten 

Gebouwen met woonfunctie 388.013 15.!130.000 295.776 26.116.000 225.609 28.265.000 122.552 7.920.000 

(Eigen bewerking: Bak; 2006; Locatus, 2007; Data/and, 2007) 

5.3 Betrouwbaarheid van de resultaten 

Om een inschatting te kunnen maken van de betrouwbaarheid van de gevonden resultaten 

kan deze data het best worden vergeleken met andere in de praktijk aanwezige schattingen 

met betrekking tot deze voorraden. Hierbij zal gebruikt worden gemaakt van de in Hoofdstuk 

3 aangegeven bronnen welke periodiek rapporteren over bepaalde segmenten van de 

Nederlandse vastgoedvoorraad. Daarnaast publiceren de grotere makelaars en adviesbureaus 

als DTZ en Jones Lang Lasalle ook steeds vaker cijfers met betrekking tot deze voorraad, echter 

worden deze cijfers over het algemeen gebaseerd op de eerder in hoofdstuk 2 genoemde 

bronnen. Daarnaast trachten ook branche of eigendoms specifieke organisaties incidenteel 

een inschatting te maken van de voorraad binnen deze branche. Voorbeelden hiervan zijn 
onderwijsinstellingen, AVV (parkeervoorzieningen) en het IVBN (Vereniging van Institutionele 

Beleggers in Vastgoed Nederland). 

Als we de totalen vergelijken met de totalen van andere bronnen, dan kan geconstateerd 

worden dat er soms grote verschillen te zien zijn. Zo wordt bijvoorbeeld bij winkels de totale 

voorraad, door Locatus (in 2007) geschat op zo'n 26,4 miljoen m2 wvo (winkel vloer oppervlak) 

en laat het Dataland bestand een voorraad zien van 56,9 miljoen m2 bvo (bruto vloer oppervlak) 

(tabel 5.13). Dit kan enerzijds worden verklaard door de verschillen in gebruikte eenheden 

(wvo en bvo). Met name in de grote steden kan dit zorgen voor grote verschillen doordat bij 

cijfers van Dataland ook eventueel leegstaande verdiepingen worden meegerekend en dit bij 

Locatus niet het geval is. Anderzijds kan de verklaring worden gezocht in wat als winkel wordt 

gezien en wordt meegerekend in de totalen. Zo zal Dataland, welke op basis van gemeentelijke 
inschrijving is gebaseerd (WOZ), een pand eerder als winkel zien dan dat bij Locatus het geval is 

waar de gegevens door middel van observaties in het veld worden verzameld. 

Tabel5.13 I Vergelijken van de winkelvoorraad uit het Dataland bestand 

Winkels locatus Dataland 
Oppervlakte 

(wvo) Totaal (bvo) huur 
Oppervlakte 27.740.000 57.000.000 42% 

Aantal objecten 126.132 . 62% I 
I 
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Het CBS laat een betrouwbaar beeld zien van de voorraad woningen in Nederland. De totalen die 

het CBS laat zien komen grotendeels overeen met de bewerkte data van Dataland. In tabel 5.13 

is te zien dat als het gaat om de totale vastgoedvoorraad in Nederland het CBS spreekt van 6,9 

miljoen woningen en de bewerkte Dataland gegevens laten een voorraad zien van 6,8 miljoen 

woningen. Duidelijk blijkt ook dat de verhouding huur-koop in dezelfde lijn ligt. Het CBS geeft 

een verhouding van 56%-44% en Dataland 60%-40%. Verwacht wordt dat de betrouwbaarheid 

van de gegevens over de woningvoorraad dan ook goed is. Dit komt onder andere doordat 

de ontbrekende gegevens niet op basis van schattingen zijn ingevuld maar dat hiervoor de 

beschikbare gegevens (op gemeente niveau) van het CBS zijn gebruikt. 

Tabel 5.14 I Vergelijken van de woningvoorraad uit het Dataland bestand 

Woningen CBS Dataland 
totaal eisendom huur totaal eigendom huur 

I Eenheden 6.913.588 56% 44% 6.807.936 60% 40% 

I 

In tegenstelling tot de woningvoorraad, wordt de Nederlandse kantorenvoorraad niet eenduidig 

geregistreerd. Zoals aangegeven wordt in de praktijk eigenlijk altijd gebruik gemaakt van 

de verzamelde gegevens van Bak (2005, 2006 ). Bij de gebruikte observaties wordt alleen 

kantoorruimte> 500 m2 geregistreerd. Indien de gegevens van Bak worden vergeleken met de 

bewerkte data van Dataland, dan zijn hier relatief grote verschillen te zien (zie tabel 5.14). 

Tabel 5.15 I Vergelijken van de kantorenvoorraad uit het Dataland bestand 
1-

Kantoren R.L. Bak Dataland 
Oppervlakte 
Totaal (BVO) huur 

Oppervlakte 44.000.000 (wo) 
51.000.000 (bvo) 68.000.000 45% 

Aantal objecten 67.290 54%, 

Doordat in het onderzoek van Bak (2005, 2006) kantoorruimten kleiner dan 500m2 niet worden 

meegenomen is een klein deel van dit verschil te verklaren. Dit biedt echter onvoldoendeverklaring 

voor het gehele verschil tussen de beide gegevens. Zoals in tabel 5.15 te zien zijn de gegevens van 

Bak (2006) omgezet vanvvonaar bvo's. Hiervoor is een omrekenfactor gebruikt van 1, 15. Ook op 

gemeenteniveau zijn er verrassende verschillen (zie bijlage VI) 

Als naar de overige categorieën wordt gekeken zijn er geen duidelijke bronnen voorhanden, wel 

wordt incidenteel gerapporteerd over de vastgoedvoorraad in deze segmenten. In tabel 5.16 is 

een overzicht te zien van de Dataland gegevens afgezet tegen deze inschattingen van de voorraad. 

Voor de achterliggende berekeningen wordt verwezen naar bijlage Vil. 
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5.4 

Tabel 5.16 I Vergelijken van voorraad van de overige categorieën uit het Dataland bestand 

I 
Bron Totaal lil Dataland 

objecten oppervlakte I objecten oppervlakte 

Bedrijfsfunctle IVBN 72.000.000 185.375 379.148.523 
Parkeerfunctie A w 178.000 21.714 2.015.041 
Agrarisch bedrijf CBS 81.830 64.421 633.238.856 
Onderwijs Schatting 39.500.000 16.140 82.685.585 
Gezondheidszorg CBS/schatting 1.579 22.900.000 8.637 78.791.147 
Recreatie 142.876 376.610.433 
Cultuur CBS 2.264 3.842 21.088.697 

Uit tabel 5.16 blijkt duidelijk dat, ondanks dat er hier en daar inschattingen worden gemaakt met 

betrekking tot de vastgoedvoorraad in deze segmenten, dit toch sterk afwijkt van de gevonden 

resultaten uit het bewerkte Dataland bestand. Welke gegevens nu het best de werkelijkheid 

verklaren is niet duidelijk. 

Ook op provinciaal niveau blijken er verschillen aanwezig tussen de resultaten van het 

Datalandbestand en de verschillende bronnen voor de vastgoedcategorieën woningen, winkels 

en kantoren (zie tabel 5.17). 

TabeiS. 17 1 Vergelijken van voorraad op provindaal niveau 

CBS 

Samenvatting en conclusie 

In dit hoofdstukzijn enkele resultaten van het gevormde databestand besproken en gepresenteerd. 

Hiermee is een eerste bijdrage geleverd aan het transparant maken van de Nederlandse 
vastgoedvoorraad. Geconcludeerd kan worden dat het databestand geeft een goede indruk van 

de verhoudingen binnen de vastgoedvoorraad. De betrouwbaarheid van de resultaten is moeilijk 

in te schatten. Gebleken is dat er grote verschillen bestaan tussen de totalen van Dataland en 

die van andere bronnen per vastgoedcategorie. Dit verschil kan met name verklaard worden 

door fouten gemaakt tijdens het invoeren en/of verwerken van de gegevens bij de gemeenten. 
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Daarnaast spelen mogelijk ook verschillen in gebruik van eenheden, coderingen en verdeling 

over de segmenten een rol. Er wordt in de praktijk een grote hoeveelheid aan eenheden gebruikt 
(bvo,vvo,wvo etc.). Om te komen tot een algeheel vastgoedbestand van Nederland zullen 

eenheden moeten worden gestandaardiseerd. Gegevens moeten hiervoor op uniforme wijze 

worden verzameld. Duidelijke afspraken over wat wel en wat niet moet worden meegenomen 

moeten worden gemaakt. 

Om een antwoord te kunnen geven op de vraagstukken is alleen de data onvoldoende. Het 

databestand zal hiervoor in een bruikbare vorm tot informatie moeten worden omgezet. In het 

volgende hoofdstuk zal in worden gegaan op hoe uit de data informatie kan worden gevormd 

en hoe deze in een bruikbare vorm kan worden gepresenteerd. 
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6.1 

6 
Inleiding 

Tooi vastgoedvoorraad in beeld 
Terugkoppeling naar de vraagstukken en uitwerking 
van de excel tooi. 

In het vorige hoofdstuk is een eerste bijdrage geleverd aan de transparantie van de 

Nederlandse vastgoedvoorraad. In dit hoofdstuk zal in worden gegaan op de specifieke 

toepassingsmogelijkheden uit hoofdstuk 2. Om een antwoord te kunnen geven op de 

gedefinieerde vraagstukken is alleen het opzetten van een databestand onvoldoende. In veel 

van de vraagstukken is aanvullende informatie nodig en in sommige gevallen zelfs aanvullend 

onderzoek. Echter kan wel op eenvoudige wijze de data worden omgezet in informatie. Om 

te laten zien wat de mogelijkheden zijn ter beantwoording van de vraagstukken is een tooi 

gemaakt waar op vier schaalniveaus (Nederland, provincie, regio en gemeente) de voorraad 

in beeld kan worden gebracht. In dit hoofdstuk zal eerst in worden gegaan op het overgaan 

van data naar informatie om zo een antwoord te kunnen geven op de gestelde vraagstukken. 

Vervolgenszal in worden gegaan op de gemaakte tooi. Aansluitend zal worden teruggekoppeld 

naar de in hoofdstuk 2 genoemde vraagstukken en zullen toekomstige gebruiksmogelijkheden 

worden besproken. 

6.2 Van data via informatie naar kennis 
Het begrip data kent een groot aantal context afhankelijke definities. Zo wordt in de 

informatiekunde het begrip data gedefinieerd als "unprocessed information. In andere 

disciplines wordt ook wel gesproken over "a representation of objective facts': Veelal wordt ook 

wel gesproken over brondata of ruwe data (Hey, 2004; Clark, 2004; Ackoff, 1989). In dit onderzoek 

wordt aangesloten bij de omschrijving van het begrip data door Pohl (2001 ): met data wordt 

bedoeld gegevens zonder onderlinge relatie. De ruwe data aangeleverd door Dataland is in 

hoofdstuk 3 eerst geordend naar functie (11 vastgoedcategorieën), oppervlakte en eigendom 

en vervolgens aangevuld met behulp van statistische technieken (hoofdstuk 4) waardoor 

een volledig geordend en gevuld databestand is ontstaan. Vervolgens zijn in Hoofdstuk 5 de 

resultaten besproken. Hiermee is een eerste aanzet gegeven om van geordende data te komen 

tot informatie en uiteindelijk kennis. Wil deze informatie echter bruikbaar zijn ter beantwoording 

van de in hoofdstuk 2 genoemde vraagstukken zal de data moeten worden omgezet in een 

eenvoudig beschikbare en bruikbare vorm. In figuur 6.1 zijn de stappen te zien van data naar 

informatie en uiteindelijk kennis. 

Figuur 6.1 I OIKW hlerarchle 

Kennis: Door Interpretatie 
wordt Informatie kennis 

Informatie: door het leggen 
van relalles en het omzetten 
In een bruikbare vorm kan 
geordende data worden 
omgezet in informatie 

Geordende data: door data 
te ordenen wordt waarde 
toegevoegd en wordt het 
mogelijk relaties te leggen 

Ruwe data: de data is 
enggeordend en heeft nu nog 
weinig waarde 

(Eigen bewerking Pohl, 200 I op bos/s von Ackoff, 1989; Weggeman, 1997) 
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Onder informatie (afkomstig van Latijn informare: "vormgeven, vormen, instrueren") wordt in 

algemenezin verstaan alles wat kennis of bepaaldheid toevoegt en zodoende onwetendheid of 
onbepaaldheid vermindert. In striktere zin wordt wel gesteld dat pas van informatie gesproken 

kan worden als die voor mensen interpreteerbaar is en in een bruikbare vorm voor de gebruiker 

beschikbaar is. Volgens Hey (2004) wordt onder informatie het volgende verstaan: "lnformotion 

is corpusculor, quontifioble, morselized, commoditized, objective ond 'out there,' transferable, 

interconvertible, tronsporent, outonomous ond meosurable. ft hos shope ond con be processed ond 

occessed, generoted ond creoted, transmitted, stored, sent, distributed, produced ond consumed, 

seorched for, used, compressed ond duplicoted': Bij data gaat het dus om ruwe gegevens. Het 

wordt pas informatie als de gegevens een betekenis hebben voor de ontvanger en deze 
gegevens in een bruikbare vorm beschikbaar zijn. Het interpreteren en integreren van deze 

informatie resulteert in kennis. 

Gemeente 
1,6mlljoeo 

winkelruimte 
Oppervlakte 

een dergelijk groot historisch 
opgebouwd binnenstedelijk 
winkelapparaat zallelden 
tot een grote bovenlokale 

aantrekkingkracht en 
bljbeh<>n!nde problematiek 
met betrekking tot de-auto
bereikbaarheid 

Figuur 6.2 I Data, Informatie en kennis 

(Eigen bewerking: Pohl, 2001) 

•1n de gemeente Rotterdam 

Is een oppervlakte van 
di'Cll1,6 miljoen m2 
(bruto vloeroppervlak) aan 
winkelruimte ~nWMig.· 

Ter illustratie zie figuur 6.2, de woorden gemeente, oppervlakte en winkelruimte zeggen zonder 
onderlinge relatie vrij weinig. Echter als de woorden worden samengevoegd tot de volgende zin 

- "In de gemeente Rotterdam is een oppervlakte van circa 1,6 miljoen m2 (bruto vloeroppervlak) 

aan winkelruimte aanwezig." - wordt het ineens informatie. Als dit dan in de context wordt 

geplaatst van historische gegevens en huidige vervoersbewegingen zou geconcludeerd kunnen 

worden dat een dergelijk groot historisch opgebouwd binnenstedelijk winkelapparaat zalleiden 

tot een grote bovenlokale aantrekkingkracht en bijbehorende problematiek met betrekking tot 
de auto-bereikbaarheid en wordt het hiermee kennis. 

Om een antwoord te kunnen geven op de in hoofdstuk 2 gestelde vraagstukken zal de data 
daarom moeten worden omgezet in informatie en zal het door interpretatie en het toevoegen 

van andere informatie moeten leiden tot kennis. Het is binnen dit onderzoek niet mogelijk 

dit voor alle, in hoofdstuk twee genoemde, vraagstukken te doen. Ten eerste omdat niet alle 

aspecten van de voorraad inzichtelijk zijn geworden door gebrek aan aanvullende informatie 

en beperkingen die zijn gesteld aan het gebruik van het Datalandbestand. Ten tweede 

omdat voor veel vraagstukken aanvullend onderzoek nodig is en dit niet binnen de kaders 

van dit onderzoek kan worden uitgevoerd. Hierna zal kort in worden gegaan op huidige 

toepassinsmogelijkheden. 
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6.3 Beantwoording van de vraagstukken 
Op basis van het gevormde databestand kan voor het maken van marktrapportages, factsheets, 

bepalen van het marktaandeel en voor gebruik binnen onderwijs en onderzoek de data worden 

omgezet in een bruikbare vorm. De aspecten die binnen deze toepassingen nodig waren 

zijn : aantal, oppervlakte, adres en indien mogelijk het bouwjaar. Op basis van de beschikbare 

gegevens zou het bouwjaar inzichtelijk kunnen worden gemaakt echter vanwege afspraken met 

Dataland mogen deze gegevens binnen dit onderzoek niet worden gebruikt. 

Om degeordendedata in een bruikbarevorm om te zetten voorde toepassingen: marktrapportage 

(factsheets) en gebruik binnen onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, is een excel tooi 

gemaakt waarin op verschillende schaalniveaus de Nederlandse vastgoedvoorraad inzichtelijk 

kan worden gemaakt (zie figuur 6.3). 

fa.141r11.14'111iX:o~1ic 

öt1dn_tDif 

Figuur 6.3 I Toepassingsmogelijkheden (Disciplines) 

6.4 Detool 

, 
• 

NOQ onbekende 
toe-p.ustnge,, 

Zoals in paragraaf 6.2 is aangegeven dient, ter beantwoording van de in hoofdstuk twee 

genoemde vraagstukken, de data omgezet te worden in een bruikbare vorm. Om dit te doen is 

er voor gekozen een excel tooi te maken. Dit omdat enerzijds de data binnen excel is hercodeerd 

en hierin dus zonder extra bewerkingen direct beschikbaar en anderzijds omdat excel voor 

vrijwel iedereen toegankelijk is en op eenvoudige wijze figuren kunnen worden gegenereerd. 

Het gemaakte databestand is verwerkt in de Excel tooi waardoor er nu een aantal aspecten van 

de vastgoedvoorraad inzichtelijk kan worden gemaakt. In deze paragraaf zal aan de hand van de 

tooi de mogelijkheden worden besproken. Om de tooi op een heldere manier te structureren 

is vooraf een structuur opzet voor de tooi gemaakt (zie figuur 6.4). Hierin zijn de verschillende 

aspecten (aantal, oppervlakte, eigendomssituatie) onderscheiden. 
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Nederlandse 
vastgoedvoorraad 

Voorraad 

Nederland Vastgoedcategorie 

Provincie 

Gemeente 
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Aggregatieniveau Categorleen 

Aantalenml 

Figuur 6.4 l Structuuropzet tooi 
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Eigendom 

Om de tooi te starten klik "start tooi" in het beginscherm (zie figuur 6.5) . 

Vastcoadmarktlnlleeld 
vers:lii3.0 

Figuur 6.5 I Beginscherm tooi 
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Na het starten van de tooi verschijnt het volgende scherm (zie figuur 6.6) Dit is het daadwerkelijke 

zoeksysteem waar aangegeven kan worden wat en op welk niveau de gegevens van de voorraad 

inzichtelijk gemaakt moeten worden. 
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Zoals aangegeven kunnen hierbij een viertal niveaus worden onderscheiden (figuur 6.7): 

(A) Landelijk niveau (B) Provincie 

---
·---

(C) Gemeenteniveau 

Figuur 6.7 I Schaalnlveaus: Landelijk (A), Provincie (B), Regio en Gemeente (C) 
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Voor het regio- en gemeenteniveau kunnen, door middel van het invoeren van regio- of 

gemeentenaam, de gegevens worden opgevraagd. Dit kan voor alle categorieën tegelijk, maar 

ook voor elke vastgoedcategorie afzonderlijk. Daarnaast kunnen nog een aantal andere opties 

worden gekozen zoals het weergeven van het oppervlak in m2 als ook het eigendom (huur-koop). 

Standaard wordt alles weergegeven in de tabel. 

Na het invullen van de mogelijke opties wordt, als op de knop" toon resultaat" wordt gedrukt, 

een tabel gegenereerd welke de gewenste informatie van de voorraad toont. Van deze gegevens 

kunnen dan de grafieken worden weergegeven door aan de rechterkant van de tabel aan te geven 

"toon figuur': 

Als gekozen wordt voor alle categorieën dan wordt een totaaloverzicht gegenereerd waarbij 

een verdeling van de totale voorraad naar categorie wordt gegeven met zowel het aantal als 

oppervlakte. Daarnaast wordt ook heteigendom per categorie, opgedeeld naar eigenaar gebruiker 

(koop) en eigenaar niet gebruiker (huur) in beeld gebracht. In figuur 6.8 is een voorbeeld te zien 

van de gemeente Rotterdam. Op alle aggregatieniveaus zijn de keuzemogelijkheden verder 

hetzelfde en kunnen op dezelfde manier de figuren worden gemaakt. 

100 



." 

.E 
c 
!; 

"' .. 
c;t 
1: .. 
0 
c .. 
;:: 
;:; 
~ 
c .. 
~ .. 
0 .. ... 
c 
0 
!:l 
iil .. ... .. 
~ 
10 a. .. 
3 

NAVIIIIml -

llllliiiUIISIII 

VAS'rCiOf.DOVfRl CHT 

-~ iiWIIIIIimil 
lllllllllicla 
lWWIIIoWil 
IIW.III.t..I.Uu 
«Ulaû 
~ -"'"""' lilAlil 

........... 
(:r:wtSit J.OWMt»lfr~;is 

Qlltltlr.OiftfJttiiiW/II.,It' 

~W!I\SMMCllS.lr.t«US 

'.?.Jotnoos~~,.•~ r .... 
oo.i.o.,r.I~ICN'lh'l'Mrtgio 

~t!:lcMt"J'.IIIIICWDtf:~i 

ALLE CATEGORIE~N 

Totalen naar vastleedtype Rotterdam 
aantal adrenen Ul'CftdnJkt 1n !' net to:Ba~ 

Gebcu1uen met we>onfun~~e 

Gebcu.: .. en met \· .. m k"e1funn .e 

Gebou~Yen met k"antocrtunctJc 
CltDOI.IWtn met ~IJr: J151unC:1 1 

Part.eerfunaîe 

GebCu>.ent.b.v. aer~ r:54h bed 
ctebou~•e n t.b.v. onder11n js 
Gebcu~Jen un. lelCnelh e ~dsJ 

Gebi:iu.·;en t.b.v. rc:Ol!:a( e 

Geb:.uwer, u:u- ru 'Tuur 
~e itbou,.,en 

• a_.~»;. ...... ,., ".t..;o;.!"h!)Cl .. 

• O.floO_ .... ,.~, """ lilf'..:J-'t 

• O.ber .. ••n n»t hnHt.=-1'~.:1• 

• D•t1 2-1'9'*" mtt D•l)'illfu f\cd • 

._ ,tJ:i.·••rl>o~n~f;. 

• ll•b~u"''" u .", •Jrull:l'l~J if 

Cl•~:~~.nu ... ~ :s. tw{) 

!i•b-:us•• t~ t.t .•. l• t:.'lll.'Mi:h:;tt 

a.c-:~o .. ... •nt.t~. ~o.. ••a-.. t• 

Aentat adressen tt. 1111n het tOtl!la~. 

29S.n6 51_1"::6:'• 
7.S2J ~·8 
.:.ns ~ .!~ 

~ .107 il ;6l tl 
ll.a55 3,2 JIIIi 

~6-0 O',Utrli 
ll!S !U!tri. 

""" 0, 17!1. 
.2.JC3 0.15!1 

69 O.Dl!l 
Ull _ _.!J~ 

36.l .lll l OC,CO' 

Totalen naar vast1oedtype Rotterdam 
C~per<> 11kte m rn l uHteelrukt •n" \'ll fl rtetlotae l 

' . . 
.. .. ._._ 

•G•t ::t~.~llf• n .-ttr'l:ct"~~.:• 

• P u • .,...",ru 

Gtt:o:. ... u u "· arrar.JC~ ~.ar~ 

~ < 

Gttx.~ ... -.llt..t ... "~ "" """ 11-

0tt:-:~ ..~wt.nt.b.-.. ,t ::. rll t~.:iU:l.)tl 

Ott-~~ -'• ~'~ u;:a. ~(fUt'* 

-. ' .. 

Gebcuw~n met ö~~~ DCMunrt t ~ 26.115.586 
GebCUl'.' t:n Met nke l •;.m:-t e 1 6ll 335 
G.et.ouwer, f9let k~mccr(unnle 3.3?5.616 
Cieo:o-u1Y t'rt me-t beC1 J"!;'untt ie lllii 0-.5~ 

Farteer'un-::.j ~ l.lC3.392 
Get: Ot.M'f:fl t..b.\".I!IIITI!IIf 15Ch beelnjf 635.351 
Cie~cuwen t..b.~·- onde: r-.,·•js l !70.359 
Ciebcu .. ~en t.. b.~·. re:cndhe.dslOri 7~.!..563 

Geb-Ollwe:n t.b. -... re:=re:atl e: !4ol-SS' 
Get~t.h'"J en t.b .\· cu ~tuur 2U.l33 

_,c:! ... .,'o~.-le._,.,,"'o"'::-u"""'"-"------------,f.::S~~::~~ 

53,11"-' 
3,l0i 
6.!~ 

ll,JE. 
2.2!'\ 
1,23 ~'i 

'·""" 1,4-. 

1,911i. 
0.~~ 

l ""' 

Ei1endom 

Gebouwen met 

~bouwen met 
~J! bedrlifdund.ie 

Gebouwen met Gebouwen mt1 
wlnkelfunct\c bnloorfundle 

Parkeerfunctie Ge bovwen t .b . .,_ 
-crwischbedrljf 

Gebouwen t.b.,., 6cbouwen t .b.,., Gebouwen t .b.,., 
onderwijs rerondheidvorc reereiltie 

Gebouwen t.b.,., 
cultuur 

Ovc:rire 
pbouwen 

• flitrur .QicUttm;i ker • Elrtr.Urit:D;·Wk:fr 

(Br::fl . ti'~~: ~ ff;'~t~:G~~.I 



Door in het menu, aan de linkerzijde, een specifieke vastgoedcategorie te kiezen kunnen van 

die categorie (indien aanwezig) ook de eigenaren onderverdeeld naar Institutionele beleggers, 

particuliere beleggers en corporaties (voor woningen) in beeld worden gebracht. Hieronder in 

figuur 6.9 is een voorbeeld te zien voor de eigendomsverdeling van woonruimte in de gemeente 
Rotterdam. 
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Figuur 6.9 I Voorraad woningen onderverdeeld naar eigenaren (Rotterdam) 
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Deze gegevens kunnen op elk gewenst niveau inzichtelijk worden gemaakt. Omdat Institutionele 

beleggers, zoals uit de jaarverslagen bleek, alleen vastgoed bezitten in de categorieën woningen, 

winkels, kantoren en bedrijfsruimten is het alleen hiervoor mogelijk het eigendom naar 

Institutionele en particuliere beleggers te onderscheiden. Het bezit van corporaties beperkt zich 

tot woningen. 

6.5 Terugkoppeling en toekomstig gebruik 

6.6 

Met de ontwikkelde tooi zijn niet alle vraagstukken beantwoord. Voor het beantwoorden van 

verschillende vraagstukken is aanvullende informatie of aanvullend onderzoek nodig. Dit 

geldt ook voor het gebruik van WOZ waarden. Deze deze gegevens zijn echter wel binnen het 

Dataland bestand aanwezig. Voor de vraagstukken binnen de discipline recht is juist behoefte 

aan deze informatie. Dit betekent dat deze vraagstukken binnen dit onderzoek niet kunnen 

worden beantwoord. Voor het beantwoorden van de vraagstukken binnen de ruimtelijke 

planning is met name de koppeling, op adres niveau, met GIS van belang. Hiermee kan op relatief 

eenvoudige wijze inzicht worden gegeven in de ruimtelijke structuur of worden gebruikt bij het 

opstellen van het beleid met betrekking tot de ruimtelijke ordening. Het databestand, verdeeld 

over de 11- vastgoedcategorieën, gekoppeld aan GIS kan daarnaast gebruikt worden voor het 

maken van voorspel modellen. Omdat hiervoor specialistische kennis noodzakelijk is van GIS 

applicaties zal dit binnen dit onderzoek buiten beschouwing worden gelaten. 

Voor de discipline milieu is aanvullend onderzoek nodig waarbij met name de geometrie van de 

gebouwen en het materiaalgebruik in kaart moet worden gebracht. Binnen het te vormen BAG 

databestand zullen, indien mogelijk, deze gegevens worden verzameld en in kaart gebracht. 

Hierdoor zal het nut van een dergelijke tooi alleen nog maar toenemen. Tot dat moment zullen 

deze vraagstukken voorlopig onbeantwoord blijven. 

Met name door het doen van aanvullend onderzoek binnen de verschillende disciplines kan 

de tooi in de toekomst voor het beantwoorden van een groot aantal vraagstukken worden 

gebruikt. Omdat het gevormde databestand slechts een momentopname is dient hiervoor de 
vastgoedvoorraad op periodieke basis in kaart te worden gebracht. 

Samenvatting en condus ie 

Om antwoord te kunnen geven op de in hoofdstuk twee genoemde vraagstukken is data alleen 

onvoldoende. De data moest hiervoor worden omgezet naar informatie. Doordat voor enkele 

vraagstukken aanvullend onderzoek noodzakelijk bleek en er beperkingen aan het gebruik van 

het Datalandbestand werden gesteld is er voor gekozen een tooi te maken aan de hand waarvan 

vraagstukken binnen de discipline markt- en locatieonderzoek een antwoord kunnen worden 

gegeven. Te denken valt aan het maken van marktrapportages voor marktonderzoek. Hiervoor 

moet de gepresenteerde informatie worden aangevuld met gegevens over vraag en aanbod. 

Daarnaast kan door het invullen van gegevens van de eigen onderneming het marktaandeel ten 

opzichte van de totale markt in beeld worden gebracht. 

Er is nu een Tooi ontstaan die de vastgoedvoorraad van Nederland, voor zo ver mogelijk, in kaart 

kan brengen. Zoals aangegeven kan een viertal aspecten van de vastgoedvoorraad inzichtelijk 

worden gemaakt te weten; het aantal (adressen); het oppervlak; het eigendom, met daarbij 

onderscheid in huur-koop waarbij huur nog verder is opgesplitst naar de eigenaren corporaties, 

institutionele beleggers en andere commerciële verhuurders (particuliere beleggers). 

De informatie kan op drie aggregatieniveaus worden gepresenteerd te weten, Nederland, 

Provincie en gemeente. De tooi maakt het mogelijk per geografisch gebied tactsheets van de 

vastgoedvoorraad te genereren welke als basis dient voor marktanalyse en rapportage. 
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7 Conclusie en aanbevelingen 

Inleiding 

Het Doel van dit onderzoek was een bijdrage leveren aan het transparant maken van de 

Nederlandse vastgoedvoorraad. Dit door middel van het ontwikkelen van een toot om 

hiermee antwoord te kunnen geven op een aantal tot op heden onbeantwoorde vraagstukken 

gerelateerd aan de vastgoedvoorraad. Dit kwam voort uit de volgende probleemstelling: 

"Op welke wijze kan de Nederlandse vastgoedvoorraad transparant worden gemaakt? In 

dit onderzoek is een tooi ontwikkeld waarmee een bijdrage is geleverd aan het transparant 

maken van de Nederlandse vastgoedvoorraad./n dit hoofdstuk worden eerst de conclusies met 

betrekking tot dit onderzoek weergegeven en vervolgens worden aanbevelingen gedaan. Deze 

aanbevelingen hebben betrekking op de problematiek en vraagstukken die in dit onderzoek 

centraal hebben gestaan. Daarnaast worden aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

gegeven. 

7.2 Conclusies 

De gehele Nederlandse vastgoedvoorraad is nooit eerder in zijn geheel in kaart gebracht. 

Door de overheidsbemoeienis op de woningmarkt is de woningvoorraad wel transparant. 

Voor enkele andere vastgoedcategorieën hebben private initiatieven geleid tot inzicht in de 

voorraad. Het doel van deze studies is veelal een betrouwbare inschatting te maken van de 

totale voorraad uitgesplitst naar vastgoedtype of eigendom. Zo zijn er volgens CBS (2007) in 

Nederland 6,9 miljoen woningen, de voorraad winkelruimten is 26.4 miljoen vierkante meter 

verkoopvloeroppervlak (Locatus, 2007) en volgens Bak (2006) is er 43,9 miljoen vierkante meter 

bruto vloeroppervlak aan kantoorruimte. Daarnaast zijn er enkele onderzoeken uitgevoerd naar 

de vastgoedvoorraad gebaseerd op eigendom. Hieruit blijkt dat institutionele beleggers een 

totale vastgoedportefeuille hebben van circa 50 miljard euro (CBS, 2007), particuliere beleggers 

bezitten zo'n 35 tot 45 miljard euro (Troostwijk, 2005) en tenslotte hebben vastgoed CV's 

ongeveer 4,2 miljard euro in eigendom (van Boom & van den Brink, 2007). 

Binnen een groot aantal vastgoed gerelateerde en wetenschappelijke disciplines is informatie 

over de omvang, functie en eigendom van de Nederlandse vastgoedvoorraad van groot belang. 

In het onderzoek is onderscheid gemaakt naar een viertal disciplines (1) ruimtelijke planning, (2) 

markt- en locatieonderzoek, (3) recht en (4) milieu. Vanuit de vier disciplines zijn toepassingen 

naarvoren gekomen waarvoor transparantievan de Nederlandsevastgoedvoorraad noodzakelijk 
is. Het gaat om vraagstukken met betrekking tot voorspelmodellen voor ruimtebehoefte, 

marktanalyses, bepalen van het marktaandeel, marktsegmentatie en concurrentieanalyses. Bij de 

disciplines recht en milieu gaat het om toepassingen als het melden van fraude, waardebepaling 

(m.b.v. de vergelijkingsmethode), energie uitstoot, inschatten van het toekomstig bouwafval en 

bepalen van mogelijke (toekomstige) tekorten aan bouwmaterialen en grondstoffen. Hiervoor 

moet een groot aantal aspecten van de voorraad inzichtelijk worden gemaakt. Het gaat om 

aspecten als aantal, oppervlakte, functie, eigendom situatie, materiaalgebruik, geometrie, waarde 

(WOZ), en bouwjaar. Daarnaast zijn ook omgevingskenmerken en het schaalniveau interessant. 
Belangrijk bij het in kaart brengen van deze aspecten is uniformiteit en volledigheid van de data. 
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Dit is nodig om door middel van aggregatie ook op andere schaalniveaus uitspraken te kunnen 

over de Nederlandse vastgoedvoorraad. 

Naast het beperkte aantal bronnen die gegevens over de vastgoedvoorraad verzamelen en 

presenteren bleek Dataland, een gemeentelijk initiatief, te beschikken over uitgebreide data 

van het vastgoedbestand van 302 van de 443 Nederlandse gemeenten. Na uitgebreide analyse 

is dan ook het Dataland bestand gekozen om als basis te gebruiken voor het verdere onderzoek 

vanwege de volledigheid, uniformiteit, mogelijkheid te komen tot verschillende categorie

indelingen en flexibiliteit. Hierbij dient opgemerkt te worden dat Dataland aan het gebruik van 

de data voorwaarden heeft gesteld waardoor alleen de volgende per gemeente geaggregeerde 

gegevens mogen worden gebruikt: aantallen, oppervlakte, gebruikstypeen eigendomssituatie. 

Uit het Dataland-bestand is daarom gebruik gemaakt van de adreskenmerken (voor het 

vaststellen van de gemeente), de bouwkundige kenmerken (voor het vaststellen van de 

oppervlakte) en de gebruikskenmerken (voor het vaststellen van het soort gebouw of woning 

en de eigendomssituatie). De omgevingskenmerken en de financiële kenmerken zijn, vanwege 

de met Dataland gemaakte afspraken, buiten beschouwing gelaten. 

Omdat voor transparantie van de vastgoedvoorraad een zo volledig mogelijk databestand 

noodzakelijk is, is allereerst het databestand (voor 141 van de 443 gemeenten ontbreken de 
voorraadgegevens) verder aangevuld met data (op het niveau van de gemeente) van andere 

bronnen. De woningvoorraad is aangevuld met gegevens van het CBS, de winkelvoorraad met 

gegevens van Locatus en de kantorenvoorraad met gegevens van Bak. 
Voor de invulling van dan nog ontbrekende waarden is gebruik gemaakt van zogenaamde 

imputatie methoden. De volgende drie methoden zijn toegepast (1) meervoudige lineaire 

regressieanalyse, (2) clusteranalyse gevolgd door meervoudige lineaire regressieanalyse 

en (3) de hotdeck methode. Bij het uitwerken van deze modellen is uitgegaan van een 

mogelijke relatie tussen de omvang van de vastgoedvoorraad op gemeente niveau en sociaal 

economische kenmerken van deze gemeenten. De modellen gevormd bij de regressieanalyse 

bleken onvoldoende verklarend en betrouwbaar. Ook na het toepassen van clusteranalyse om 

verschillen met betrekking tot de grootte van de gemeente eruit te halen bleek het regressie 

model nog steeds onvoldoende verklarend. Tot slot is om uiteindelijk invulling te kunnen 

geven aan de ontbrekende waarden gebruik gemaakt van de hotdeck methode. Hierbij is 

op basis van een aantal kenmerken die tijdens de regressie significant bleken gezocht naar 

referentiegemeenten. Het gebruik van de hotdeck methode lijkt geschikt voor het schatten van 

de ontbrekende waarden. Uiteindelijk is hiermee een nagenoeg volledig databestand ontstaan 
van de Nederlandse vastgoedvoorraad en een bijdrage geleverd aan het transparant maken van 

de vastgoedvoorraad. 

De betrouwbaarheid van het databestand is getoetst aan de hand van bestaande gegevens 

met betrekking tot de omvang van de voorraad. De gevonden verschillen kunnen met name 

worden verklaard door fouten gemaakt tijdens het invoeren en/ of verwerken van de gegevens 

bij gemeenten. Daarnaast spelen mogelijk ook verschillen in gebruik van eenheden, coderingen 

en verdeling over de segmenten een rol. 

Tot slot is een "tooi" ontwikkeld om het databestand toegankelijk te maken voor de diverse 
toepassingsmogelijkheden. Hiermee kan op verschillende aggregatieniveaus (Nederland, 

provincie, regio en gemeente) de vastgoedvoorraad in beeld worden gebracht. Een drietal 

aspecten van de vastgoedvoorraad kan inzichtelijk worden gemaakt te weten; het aantal 

adressen; het oppervlak en de eigendomssituatie (huur-koop). Het deel dat te huur wordt 

aangeboden is verder opgesplitst naar het eigendom van corporaties, institutionele beleggers 

en andere commerciële verhuurders (particuliere beleggers). 
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7.3 Aanbevelingen 

Aanbevelingen voor het gebruik van de tooi en de gebruikte methodiek 
Dit onderzoekleverteen bijdrageaan hettransparant maken van de Nederlandsevastgoedvoorraad. 

Het gebruik van de hotdeck methode lijkt geschikt om op basis van (significante) sociaal 

economische kenmerken de voorraad te kunnen schatten. Om de betrouwbaarheid hiervan 

na te gaan zouden resultaten uit de tooi kunnen worden vergeleken met gegevens verzameld 

door meerdere gemeenten waarvan de gegevens ontbreken in het Dataland-bestand. Het doen 

van een praktijktoets viel buiten de opzet van dit onderzoek. Tot het moment dat resultaten van 

dergelijk onderzoek bekend zijn, zal voorzichtigheid moeten worden betracht bij het gebruik van 

de resultaten. 

Het BAG is een landelijke database over adressen en gebouwen. Om deze database te vullen 

worden gemeenten verplicht gesteld om gegevens over de gebouwde omgeving te verzamelen. 

Belangrijk is te zorgen van het op uniforme wijze verzamelen van de gegevens. Daarnaast moeten 

de gebruikte eenheden worden gestandaardiseerd. Worden nu nog in gemeenten willekeurige 

oppervlakte maten gebruikt (bruto-netto) zal dit in een groot landelijk databestand moeten 

worden voorkomen. Gemeenten mogen voor het vullen van het gemeentelijk databestand 

gebruik maken van binnen de gemeente reeds aanwezige gegevens wat neerkomt op het gebruik 

van de gegevens zoals bekend bij Dataland. In dit onderzoek bleken op landelijk niveau grote 

verschillen te bestaan tussen bestaande bronnen en de gevonden resultaten. Voordat wordt over 

gegaan tot het opzetten van het databestand moet de betrouwbaarheid en kwaliteit van de bij 

gemeente beschikbare gegevens worden nagegaan. 

De relatie tussen de omvang van de Nederlandse vastgoedvoorraad en sociaal economische 

kenmerken op gemeentelijk niveau blijkt zwak te zijn. Onderzoek naar mogelijk andere factoren 

die hierin een rol spelen is dan ook gewenst. Daarnaast is de relatie alleen onderzocht op gemeente 

niveau. Wellicht dat deze relatie niet binnen gemeentegrenzen te beschrijven is. Anderetechnieken 

zouden bekeken kunnen worden om een mogelijke relatie te onderzoeken op een willekeurige 

door de methode te bepalen schaal niveau. 

Bij het gebruik van meervoudige lineaire regressie wordt uitgegaan van een lineair verband tussen 

de afhankelijke en verklarende (onafhankelijke) variabelen. Het kan zijn dat het verband tussen de 

sociaal economische eigenschappen en de omvang van de voorraad niet als lineair verband te 

beschrijven is. Andere methoden als niet-lineaire regressie zouden in dit verband kunnen worden 

bekeken. 

Om ook op langere termijn inzicht in de dynamiek van en verschuivingen binnen de voorraad 

te krijgen en een antwoord te geven op de gedefinieerde vraagstukken zal op periodieke basis 

gegevens over de vastgoedvoorraad moeten worden verzameld. Voor het beantwoorden van 

enkele vraagstukken als het marktaandeel of de uitstoot van C02 is daarnaast aanvullende 

informatie nodig en deze zal aan het databestand moeten worden toegevoegd. Voor het 

bepalen van het marktaandeel gaat het om informatie over de eigen vastgoedportefeuille van 

een organisatie. Voor het bepalen van de C02 uitstoot is informatie nodig over de geometrie en 

materiaalgebruik van gebouwen. 

De overheid speelt een belangrijke rol in het beschikbaar stellen van betrouwbare informatie met 

betrekking tot de vastgoedvoorraad. Voor de informatie op andere gebieden is dit reeds gebeurd 

en worden deze gegevens via het CBS beschikbaar gesteld. Voor de vastgoedvoorraad zijn alleen 

gegevens met betrekking tot de woningvoorraad beschikbaar. Gebleken is echter dat, ondanks 

dat gemeenten deze informatie gebruiken, voor de WOZ er toch fouten in de brondata zitten. Een 

goede kwaliteitsmeting van de ingevoerde gegevens is hiervoor noodzakelijk. 
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Aanbevelingen voor verder onderzoek 
Toekomstig onderzoek zou zich kunnen richten op de relatie tussen de omvang van de 

vastgoedvoorraad en sociaal economische kenmerken. In dit onderzoek zijn op niveau van de 

gemeente wel enkele significante variabelen in beeld gebracht, echter bleken gevormde modellen 

onvoldoende verklarend. Wat ontbreekt is specifieke kennis over de relatie tussen aspecten 

bepalend voor de vraag naar vastgoed en de uiteindelijke realisatie van vastgoed. Mogelijk spelen 

ook andere variabelen een rol en kan de relatie niet worden beschreven binnen gemeentelijke 

grenzen. 

Binnen dit onderzoek is slechts een momentopname van de Nederlandse vastgoedvoorraad te 

zien. Een belangrijk onderwerp voor toekomstig onderzoek is dan ook het inzichtelijk maken 

van de voorraad in de tijd . Hierdoor kunnen veranderingen (dynamiek) in de voorraad worden 

beschreven en kan op periodieke basis over de voorraad worden gerapporteerd. 

Door gebrek aan informatie was het alleen mogelijk het eigendom van het vastgoed dat te huur 

wordt aangeboden verder uit te splitsen. Om ook het deel van het vastgoed dat door de eigenaren 

zelf wordt gebruikt in kaart te brengen zal verder onderzoek moeten plaatsvinden. Bekend is dat 

gemeenten en andere (semi) overheidsinstanties reeds bezig zijn de vastgoedportefeuilles in kaart 

te brengen. Dit biedt mogelijk kansen om ook hierover in de toekomst uitspraken te kunnen doen 

en een extra stap te zetten in het transparant maken van de voorraad. 

Voor het beantwoorden van de in dit onderzoekgesteldevraagstukken vanuit de diversedisciplines 

is aanvullend onderzoek noodzakelijk. Zo zal voor het inschatten van de C02 uitstoot de geometrie 

en het materiaalgebruik van gebouwen in kaart moeten worden gebracht. Voor het gebruik van 

een dergelijk databestand als indicatie van fraude en het bepalen van de waarde door middel 

van de vergelijkingsmethode zal de wetgeving met betrekking tot de privacy moeten worden 

aangepast om ook gegevens als WOZ waarde voor de markt beschikbaar te kunnen stellen. 

7.4 Totslot 

De doelstelling van dit onderzoek Was het leveren van een bijdrage aan de transparantie van de 

Nederlandse vastgoedvoorraad. In dit onderzoek is door middel van het ontwikkelen van een tooi 

hieraan een bijdrage geleverd. Kon tot op heden slechts voor de categorieën woningen, winkels en 

kantoren uitspraken worden gedaan over de vastgoedvoorraad, in dit onderzoek is voor nog acht 

andere vastgoedcategorieën de voorraad inzichtelijk gemaakt. Omdat niet voor alle gemeenten 

gegevens voor handen waren zijn voor deze gemeenten schattingen gemaakt voor de omvang 

van de vastgoedvoorraad. De resultaten van het onderzoek zijn daarom zonder nader onderzoek 

niet zonder meer toepasbaar in de praktijk. De gebruikte hotdeck methode lijkt echter wel een 

goede schatting te geven voor de ontbrekende waarden en hierdoor kan een goede indruk 

worden verkregen van de verhoudingen binnen de Nederlandse vastgoedvoorraad. 
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M1 
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M1 

M1 
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M1 

M1 
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BIJLAGE 1: Overzicht tabellen Dataland 
Ml tabel (Dataland) 

Hieronder is voor de gemeente Groningen de Ml tabel weergegeven 

14 GEMEENTECODE DATALAND 

14 WIJKCODE DATALAND N 

14 POSTCODE DATALAND 

14 WOONPLAATSNAAM Stuf-TAX 

14 STRAATCODE Stuf-TAX 

14 STRAATNAAM NEN5825-BOCO 

14 HUISNUMMER DATALAND 

14 HUISNUMMERTOEVOEGING DATALAND 

14 HUISNUMMERAANDUIDING DATALAND 

14 HUISLETTER DATALAND 

14 LOCATIE-OMSCHRIJVING DATALAND 

14 CENTROID XCOORDINAAT DATALAND 

14 CENTROID YCOORDINAAT DATALAND 

14 BOUWJAAR DATALAND 

14 BOUWJAARKLASSE DATALAND 

14 BOUW BESTEM ACTUEEL DATALAND N 

14 INHOUD Stuf-TAX 

14 VLOEROPPERVLAK Stuf-TAX 

14 MONUMENTAANDUIDING DATALAND 

14 AANTAL WOONLAGEN DATALAND 

14 SOORT WOONOBJECT Stuf-TAX N 

14 HUUR-EIGENDOM STATUS DATALAND 



M3 tabel (Dataland) 

Hieronder is voor de gemeente Groningen een selectie te zien uit de M3-tabel 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 1000 woning 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 1106 vrijstaande bungalow 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 1107 vrijstaande semibungalow 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 1108 vrijstaand woonhuis (DI) 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 1109 woonboerderij 

M3 14 BOU WBEST EM ACTUEEL 1110 vrijstaande woning 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 1114 vrijstaande eco-woning 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 1115 vrijstaande villa 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 1116 vrijstaande recreatie woning 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 1117 vrijstaande woonwagenunit 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 1120 2/1kap woningen 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 1130 rijpanden repetitie 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 1131 rijpanden variabel 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 1140 hoekpanden repetitie 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 1141 hoekpanden variabel 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 1150 etagewoningen repetitie 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 1151 etagewoingen variabel 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 1160 aangebouwde woningen 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 1170 woonwagen unit 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 1199 overigewoningen 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 1208 2/1kapwoonhuis 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 1209 2/1 kapwoonboerderij 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 1210 2/1 kap drive-in woning 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 1214 2/1 kap eco-woning 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 1220 2/1 kap woningen 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 2110 winkels 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 2111 Groothandel 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 2112 toonzaal/detailhandel op industrieterrein 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 2113 woning (70%) + winkel 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 2119 overge detailhandel en woning 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 2120 cafetaria's I snackbars 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 2130 cafe's /bars/ restaurants 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 2131 bar/ dancing 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 2140 hotels /logiesgebouwen 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 2150 kantoren 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 2151 woning (70%) met kantoorruimte) 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 2155 praktijkruimte courant + woning 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 2160 gebouw /terrein opslag en distributie 



M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 2230 schouwburgen I congresgebouwen 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 2240 musea 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 2241 atelier 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 2250 expositiehallen 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 2260 bioscopen 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 2270 bilbliotheken 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 2280 studiogebouwen 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 2290 zaal, verenigings-, wijk-, buurt-gebouw, 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 2299 overige( culturele gebouwen) 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 2310 stadions 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 2320 sporthallen 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 2330 zwembaden 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 2340 jachthavens 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 2350 campings 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 2360 sportterreinen + aanhorigheden 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 2370 maneges 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 2380 fitnessruimten I saunas's 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 2390 bungalowparken 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 2399 overige (recreatie-objecten) 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 2410 akkerbouwbedrijven 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 2420 veeteeltbedrijven 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 2430 tuinbouwbedrijven 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 2440 bosbouwbedrijven 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 2450 gemengdbedrijven 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 2460 viskwekerijen 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 2499 overige(landbouw- en visserijbedrijven) 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 2510 crechesen peuterspeelzalen 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 2520 basisscholen 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 2530 gebouw voor voortgezet algemeen 

beroepsonderwijs 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 2540 gebouw voor hoger beroepsonderwijs 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 3610 ziekenhulzen 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 3620 polyklinieken 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 3630 praktijkruimten 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 3640 verpleegtehuizen 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 3649 spoorlijn 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 3650 verzorgingstehuis I bejaardentehuis 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 3651 revalidatiecentrum 



code omschrijving 

1000 woningen 

1100 Normale woningen 

1111 Vrijstaande woning 

1112 Vrijstaande semi-bungalow 
1113 Vrijstaande bungalow 
1114 Vrijstaande villa/landhuis 

1115 Vrijstaande woonboerderij 
1116 Vrijstaand herenhuis 

1121 2 onder 1 kap woning 

1122 2 onder 1 kap semi-bungalow 
1124 2 onder 1 kap villa/landhuis 
1125 2 onder 1 kap woonboerderij 

1126 2 onder 1 kap herenhuis 
1128 2 onder 1 kap drive-in-woning 

1131 Rijwoning 

1132 Rij semi-bungalow 
1137 Rij kwadrant-woning 

1138 Rij drive-in-woning 

1139 Rij patio-woning 
1141 Hoekwoning 

1142 Hoek semi-bungalow 

1143 Hoek bungalow 
1148 Hoek drive-in-woning 
1149 Hoek patio-woning 

1151 Tussenwoning 
1156 Tussen herenhuis 

1161 Eindwoning 

1166 Eind herenhuis 
1171 Geschakelde woning 

1172 Geschakelde semi-bungalow 

1173 Geschakelde bungalow 

1176 Geschakeld herenhuis 
1178 Geschakelde drive-in-woning 

1179 Geschakelde patio-woning 
1181 Flatwoning 

1182 Maisonnette 
1183 Appartement 

1184 Portiekwoning 
1185 Duplex-woning 

1186 Penthouse 
1187 Benedenwoning 
1188 Bovenwoning 

1191 Woonwageni-boot 

1200 Recreatiewoningen 
1211 Vrijstaande recreatiewoning 

1212 Vrijstaande recreatie semi-bungalow 
1213 Vrijstaande recreatie bungalow 

1214 Vrijstaande recreatie villa/landhuis 

1215 Vrijstaande recreatie woonboerderij 

1221 2 onder 1 kap recreatiewoning 

1222 2 onder 1 kap recreatie semi-bungalow 

1223 2 onder 1 kap recreatie bungalow 
1231 Rij recreatiewoning 

1241 Hoek recreatiewoning 
1251 Tussen recreatiewoning 

1261 Eind recreatiewoning 
1271 Geschakelde recreatiewoning 

1300 Bejaarden-/aanleunwoningen 
1311 Vrijstaande bejaardenwoning 
1312 Vrijstaande bejaarden semi-bungalow 

1313 Vrijstaande bejaarden bungalow 

1321 2 onder 1 kap bejaardenwoning 
1322 2 onder 1 kap bejaarden semi-bungalow 

1323 2 onder 1 kap bejaarden bungalow 

1331 Rij bejaardenwoning 

1332 Rij bejaarden semi-bungalow 

1333 Rij bejaarden bungalow 
1341 Hoek bejaardenwoning 
1342 Hoek bejaarden semi-bungalow 

1343 Hoek bejaarden bungalow 
1381 Bejaarden Flatwoning 

1383 Bejaarden Appartement 
1400 Studentenwoningen/kamerverhuur 

1431 Rij studentenwoning 
1436 Rij studenten herenhuis 

1441 Hoek studentenwoning 

1451 Tussen studentenwoning 
1461 Eind studentenwoning 

1481 Studenten Flatwoning 

1483 Studenten Appartement 
1484 Studenten Portiekwoning 

1487 Studenten Benedenwoning 

1488 Studenten Bovenwoning 
1500 Bedrijfswoningen 
1511 Vrijstaande bedrijfswoning 

1512 Vrijstaande bedrijfs semi-bungalow 

1513 Vrijstaande bedrijfs bungalow 
1514 Vrijstaande bedrijfs villa/landhuis 
1515 Vrijstaande bedrijfs woonboerderij 
1516 Vrijstaande bedrijfs herenhuis 

1521 2 onder 1 kap bedrijfswoning 
1522 2 onder 1 kap bedrijfs semi-bungalow 

1523 2 onder 1 kap bedrijfs bungalow 
1524 2 onder 1 kap bedrijfs villa/landhuls 
1525 2 onder 1 kap bedrijfs woonboerderij 
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M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 3655 verzorgingstehuis courant 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 3660 dagverblijven 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 3670 kruisgebouwen 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 3699 overige( gezondheidszorg) 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 3710 gemeentehuizen 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 3720 politiebureaus 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 3730 brandweerkazernes 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 3740 gevangenissen 1 gestichten 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 3750 begrafenisgebouwen en crematoria 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 3760 gebouw voor openbare eredienst 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 3770 socialewerkplaatsen 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 3777 socialewerkplaats 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 3780 gerechtsgebouwen 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 3799 overige( gebouw van algemene diensten) 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 3801 Watertoren 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 3802 Watermolen 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 3803 Molen 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 3804 Rangeerdersverblijf 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 3880 defensieobjecten 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 3890 hoogspanningsmasten 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 3899 overige( overige objecten) 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 3910 losplaats en/ of laadperron 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 4111 bouwterreinen 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 4112 stortplaats 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 4113 volkstuin 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 4114 speeltuin 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 4115 parkeerterrein/plaats 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 4116 Bouwgrond t.b.v. woningen 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 4117 Bouwgrond t.b.v. bedrijven 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 4118 Onbebouwde agrarische grond 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 5100 woning in aanbouw 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 5101 Vrijstaande woning in aanbouw 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 5102 Twee onder 1-kap woning in aanbouw 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 5103 Rijenwoning in aanbouw 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 5104 Appartement in aanbouw 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 5105 Bijzonder woonobject in aanbouw 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 5106 Recreatiewoning in aanbouw. 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 5200 woning/niet-woning in aanbouw 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 5300 niet-woning In aanbouw 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 5900 overige objecten in aanbouw 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 7777 te vroeg opgevoerd 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 7778 Te laat afgemeld 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 9090 sluimerend object 

M3 BOU W BEST EM ACTUEEL 9996 Woningen en niet-woningen code 

14 onbekend 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 9997 woning,code onbekend 

M3 14 BOU W BEST EM ACTUEEL 9998 niet-woning, code onbekend 



1526 2 onder 1 kap bedrijfs herenhuis 
1600 Praktijkwoningen 

1611 Vrijstaande praktijkwoning 
1612 Vrijstaande praktijk semi-bungalow 

1613 Vrijstaande praktijk bungalow 

1614 Vrijstaande praktijk villa/landhuis 

1615 Vrijstaande praktijk woonboerderij 
1616 Vrijstaande praktijk herenhuls 

1621 2 onder 1 kap praktijkwoning 

1622 2 onder 1 kap praktijk semi-bungalow 

1623 2 onder 1 kap praktijk bungalow 

1624 2 onder 1 kap praktijk villa/landhuis 

1625 2 onder 1 kap praktijk woonboerderij 

1626 2 onder 1 kap praktijk herenhuis 
1631 Rij praktijkwoning 

1641 Hoek praktijkwoning 

1651 Tussen praktijkwoning 
1661 Eind praktijkwoning 

1671 Geschakelde praktijkwoning 
1672 Geschakelde praktijk semi-bungalow 
1673 Geschakelde praktijk bungalow 

1681 Praktijk Flatwoning 
1682 Praktijk Maisonnette 

1700 Garagebox 

1800 Specifieke woonobjecten 

1900 Overige woonobjecten 
2000 Niet-woningen met woongedeelte 

2100 Detailhandel/Horeca/Kantoren met woongedeelte 

2110 Detailhandel met woongedeelte 

2111 Winkel met woongedeelte 
2112 Groothandel met woongedeelte 
2113 Toonzaal met woongedeelte 

2114 Kiosk met woongedeelte 
2119 Oveng met woongedeelte 

2120 Horeca met woongedeelte 

2121 Cafetaria/snackbar met woongedeelte 
2122 Cal/bar/restaurant met woongedeelte 

2123 Bar/dancing met woongedeelte 
2124 Hotel/motel met woongedeelte 

2125 Pension/logiesgebouw met woongedeelte 

2140 Kantoren met woongedeelte 

2141 Kantoor met woongedeelte 

2142 Kantoor in bedrijfsverzamelgebouw met woongedeelte 
2143 Kantoor (solitair) met woongedeelte 

2144 Studiogebouw met woongedeelte 

2160 Laboratoria en praktijk met woongedeelte 
2161 Laboratorium met woongedeelte 

2162 Praktijkruimte met woongedeelte 

2170 Bedrijven met woongedeelte 
2171 Werkplaats/garage met woongedeelte 

2172 Autoshowroom +garage met woongedeelte 
2173 Onderhoud/reparatie met woongedeelte 

2174 Produktie (fabriek) met woongedeelte 

2175 Opslag/distributie met woongedeelte 
2200 Agrarisch met woongedeelte 

2211 Akkerbouwbedrijf met woongedeelte 

2212 Tuinbouwbedrijf met woongedeelte 

2213 Fruitkwekerij met woongedeelte 

2214 Champignonteeltbedrijf met woongedeelte 

2215 Witlofteeltbedrijf met woongedeelte 

2216 Boomkwekerij (incl. sierteelt) met woongedeelte 
2217 Bosbouwbedrijf met woongedeelte 

2218 Tuincentrum met woongedeelte 
2241 Proefboerderij met woongedeelte 

2242 Gemengd bedrijf met woongedeelte 

2243 Melkveebedrijf met woongedeelte 

2244 Kaasboerderij met woongedeelte 
2245 Veehouderij runderen met woongedeelte 
2246 Veehouderij varkens met woongedeelte 

224 7 Kl-station met woongedeelte 
2248 Veehouderij pluimvee met woongedeelte 

2261 Stoeterij/manege/fokkerij met woongedeelte 

2262 Viskwekerij met woongedeelte 
2263 Kinderboerderij met woongedeelte 

2264 Loonwerkbedrijf met woongedeelte 

2265 Pelsdierfokkerij met woongedeelte 

2266 Broederij met woongedeelte 

2299 Ü'lerige agrarische objecten met woongedeelte 
2300 Gemeenschappelijke voorzieningen met woongedeelte 
2310 Onderwijs met woongedeelte 

2311 erehe/peuterzaal met woongedeelte 
2312 Basisschool met woongedeelte 
2313 Onderwijs; MAVO-HAVO-VWO met woongedeelte 

2314 Beroepsonderwijs LBO/MBO met woongedeelte 

2315 Hogeschool/universiteit met woongedeelte 
2316 Vrije-tijdsonderwijs met woongedeelte 

2317 Speciaal onderwijs met woongedeelte 

2318 Dagverblijf met woongedeelte 

2319 Overig onderwijs met woongedeelte 
2330 Medisch met woongedeelte 

2331 Ziekenhuis met woongedeelte 

2332 (Poli)Kiiniek met woongedeelte 

2333 Medisch dagverblijf met woongedeelte 
2334 Psychiatrische ziekenhuis met woongedeelte 

2335 Revalidatieeenrum met woongedeelte 

2336 Verpleegtehuis met woongedeelte 



2337 Gezinsvervangend tehuis met woongedeelte 
2338 Verstandelijk gehandicapten met woongedeelte 

2339 Medisch overig met woongedeelte 
2350 Bijzondere woonfunctie met woongedeelte 

2351 Verzorgings/bejaardentehuis met woongedeelte 
2352 Kruisgebouw met woongedeelte 

2353 Praktijkruimte tandarts+fysio met woongedeelte 
2354 Kindertehuis met woongedeelte 
2355 Sociale werkvoorziening met woongedeelte 
2356 Gevangenis met woongedeelte 

2357 Klooster met woongedeelte 
2358 Kazerne met woongedeelte 

2359 overige bijzondere woonfunctie met woongedeelte 

2370 Gemeenschapsgebouw overig met woongedeelte 
2371 Gemeentehuis met woongedeelte 

2372 Gemeentewerken met woongedeelte 
2373 Politiebureau met woongedeelte 

2374 Gerechtsgebouw met woongedeelte 

2375 Brandweerkazerne met woongedeelte 

2376 Wijk/Buurtcentrum met woongedeelte 
2377 Begraafplaats met woongedeelte 
2378 Aula met woongedeelte 

2379 Crematorium met woongedeelte 

2400 Cultuur en religie met woongedeelte 
2410 Cultuur met woongedeelte 

2411 Schouwburg/concertgebouw met woongedeelte 

2412 Congresgebouw met woongedeelte 

2413 Museum met woongedeelte 

2414 Expositiehal/evenementenhal met woongedeelte 

2415 Bioscoop met woongedeelte 

2416 Bibliotheek met woongedeelte 
2417 Kasteel met woongedeelte 

2419 Overig Cultureel met woongedeelte 
2450 Religie met woongedeelte 

2451 Kerk met woongedeelte 

2452 Kapel met woongedeelte 
2453 Moskee met woongedeelte 
2459 Overige religieuze gebouwen met woongedeelte 

2500 Sport en recreatiemet woongedeelte 
2511 Sporthal/Sportzaal met woongedeelte 

2512 Sportterrein met woongedeelte 

2513 Stadion met woongedeelte 
2514 Tribune met woongedeelte 

2515 Clubhuis met woongedeelte 

2516 Kleedgebouw/toiletten met woongedeelte 

2517 Kantine met woongedeelte 
2518 Recreatie/sportcentrum met woongedeelte 

2519 Tennisbaan met woongedeelte 

2521 Zwembad met woongedeelte 
2522 Sauna met woongedeelte 

2523 Jachthaven met woongedeelte 
2524 Botenhuis met woongedeelte 

2525 Camping met woongedeelte 

2526 Bungalowpark met woongedeelte 
2527 Pretpark met woongedeelte 

2528 Dierentuin met woongedeelte 
2600 Nutsvoorzieningen met woongedeelte 

2610 Energie en water met woongedeelte 

2611 Waterleidingstation met woongedeelte 
2612 Reinwaterkelder met woongedeelte 

2613 Drinkwaterzuiverings installatie met woongedeelte 

2614 Watertoren met woongedeelte 
2615 Waterverdedigingi-Kering met woongedeelte 

2616 Rioolwaterzuiveringsinstallatie met woongedeelte 
2617 Gemaal met woongedeelte 

2618 Gasdistributiestation met woongedeelte 

2619 Stroomdistributiestation met woongedeelte 
2621 Trafo met woongedeelte 
2622 Hoogspanningsmast met woongedeelte 

2623 Electriciteitscentrale met woongedeelte 
2624 Windmolen met woongedeelte 

2629 Overig energie en water met woongedeelte 

2630 Transport met woongedeelte 

2631 Luchthaven/Vliegbasis /-veld met woongedeelte 
2632 Zee/binnenhaven met woongedeelte 

2633 Vuurtoren met woongedeelte 

2634 NS-Station met woongedeelte 

2635 Busstation met woongedeelte 

2636 Parkeergarage met woongedeelte 
2638 Benzinestation met woongedeelte 

2639 Overig transport met woongedeelte 
2660 Communicatie met woongedeelte 

2661 Postkantoor met woongedeelte 
2662 Postkantoor (Specifiek) met woongedeelte 

2663 Postsorteerbedrijf met woongedeelte 
2664 Telefooncentrale met woongedeelte 
2665 Zendmast met woongedeelte 

2666 Televisiemast met woongedeelte 

2667 Overig communicatie met woongedeelte 
2690 Overige nutsvoorzieningen met woongedeelte 

2691 Uitkijkpost met woongedeelte 
2692 Schuilkelder met woongedeelte 

2693 Bunker met woongedeelte 
2999 Overige niet-woningen met woongedeelte 

3000 Niet-woningen 

3100 Detailhandel/Horeca/Kantoren 



3414 Expositiehal/evenementenhal 
3415 Bioscoop 
3416 Bibliotheek 

3417 Kasteel 

3419 Overig Cultureel 

3450 Religie 
3451 Kerk 
3452 Kapel 

3453 Moskee 

3459 Overige religieuze gebouwen 
3500 Sport en recreatie 

3511 Sporthal/Sportzaal 
3512 Sportterrein 
3513 Stadion 

3514 Tribune 
3515 Clubhuis 

3516 Kleedgebouw/toiletten 
3517 Kantine 

3518 Recreatie/sportcentrum 
3519 Tennisbaan 
3521 Zwembad 

3522 Sauna 

3523 Jachthaven 

3524 Botenhuis 

3525 Camping 
3526 Bungalowpark 
3527 Pretpark 

3528 Dierentuin 

3600 Nutsvoorzieningen 
3610 Energie en water 

3611 Waterleidingstation 

3612 Reinwaterkelder 
3613 Drinkwaterwiverings installatie 

3614 Watertoren 

3615 Waterverdedigingi-Kering 
3616 Rloolwaterzulverings Installatie 
3617 Gemaal 
3618 Gasdistributiestation 

3619 Stroomdistributiestation 
3621 Trafo 

3622 Hoogspanningsmast 

3623 Electriciteitscentrale 
3624 Windmolen 

3629 Overig energie en water 

3630 Transport 

3631 Luchthaven/Vliegbasis /-veld 

3632 Zee/binnenhaven 
3633 Vuurtoren 

3634 NS-Station 
3635 Busstation 

3636 Parkeergarage 
3638 Benzinestation 

3639 Overig transport 
3660 Communicatie 

3661 Postkantoor 
3662 Postkantoor (Specifiek) 

3663 Postsorteerbedrijf 

3664 Telefooncentrale 
3665 Zendmast 

3666 Televisiemast 

3667 Overig communicatie 
3690 Overige nutsvoorzieningen 

3691 Uitkijkpost 
3692 Schuilkelder 

3693 Bunker 
3999 Overige niet-woningen 

5000 Object in aanbouw 
5100 Woning in aanbouw 

5200 Niet woning met woonged. i.a. 

5300 Niet woning znd. woonged. i.a. 
5900 Overige objecten in aanbouw 

9999 Nog te bepalen 



3110 Detailhandel 

3111 Winkel 

3112 Groothandel 

3113 Toonzaal 

3114 Kiosk 
3119 Overig 

3120 Horeca 

3121 Cafetaria/snackbar 

3122 Cal/bar/restaurant 

3123 Bar/dancing 
3124 Hotel/motel 
3125 Pension/logiesgebouw 
3140 Kantoren 

3141 Kantoor 

3142 Kantoor in bedrijfsverzamelgebouw 
3143 Kantoor (solitair) 
3144 Studiogebouw 

3160 laboratoria en praktijk 
3161 laboratorium 

3162 Praktijkruimte 
3170 Bedrijven 

3171 Werkplaats/garage 

3172 Autoshowroom +garage 

3173 Onderhoud/reparatie 
3174 Produktie (fabriek) 

3175 Opslag/distributie 

3200 Agrarisch 
3211 Akkerbouwbedrijf 

3212 Tuinbouwbedrijf 
3213 Fru itkwekerij 

3214 Champignonteeltbedrijf 

3215 Witlofteeltbedrijf 

3216 Boomkwekerij (incl. sierteelt) 

3217 Bosbouwbedrijf 

3218 Tuincentrum 
3241 Proefboerderij 

3242 Gemengd bedrijf 

3243 Melkveebedrijf 

3244 Kaasboerderij 

3245 Veehouderij runderen 
3246 Veehouderij varkens 
3247 Kl-station 

3248 Veehouderij pluimvee 

3261 Stoeterij/manege/fokkerij 

3262 Viskwekerij 
3263 Kinderboerderij 

3264 loonwerkbedrijf 
3265 Pelsdierfokkerij 

3266 Broederij 

3299 Overige agrarische objecten 
3300 Gemeenschappelijke voorzieningen 

3310 Onderwijs 

3311 erehe/peuterzaal 
3312 Basisschool 

3313 Onderwijs; MAVO-HAVO-VWO 

3314 Beroepsonderwijs LBO/MBO 

3315 Hogeschool/universiteit 

3316 Vrije-tijdsonderwijs 
3317 Speciaal onderwijs 

3318 Dagverblijf 
3319 Overig onderwijs 

3330 Medisch 

3331 Ziekenhuis 
3332 (Poli)Kiiniek 
3333 Medisch dagverblijf 

3334 Psychiatrische ziekenhuis 

3335 Revalidatieeenrum 

3336 Verpleegtehuis 
3337 Gezinsvervangend tehuis 

3338 Verstandelijk gehandicapten 
3339 Medisch overig 

3350 Bijzondere woonfunctie 

3351 Verzorgings/bejaardentehuis 

3352 Kruisgebouw 

3353 Praktijkruimte tandarts+fysio 
3354 Kindertehuis 
3355 Sociale werkvoorziening 

3356 Gevangenis 

3357 Klooster 

3358 Kazerne 

3359 overige bijzondere woonfunctie 
3370 Gemeenschapsgebouw overig 

3371 Gemeentehuis 

33 72 Gemeentewerken 
3373 Politiebureau 

3374 Gerechtsgebouw 

3375 Brandweerkazerne 

3376 Wijk/Buurtcentrum 
3377 Begraafplaats 

3378 Aula 

3379 Crematorium 

3400 Cultuur en religie 

3410 Cultuur 

3411 Schouwburg/concertgebouw 
3412 Congresgebouw 
3413 Museum 



code omschrijving 

1000 doeleinden voor wonen 
1001 eensgezinswoning 

1002 bejaardenwoning 
1004 recreatiewoning 

1005 meergezinswoning 

1006 dienstwoning 

1007 zorgwoonverblijf 

1008 aanleunwoonverblijf 

1009 bejaardenwoonverblijf (in bejaardenoord, centrale keuken) 

1010 jongerenwooneenheid 
1011 gehandicaptenwooneenheid 

2000 doeleinden voor niet-wonen 
2100 doeleinden voor handel, horeca en bedrijf 

2110 detailhandel 

2120 cafe/bar/restaurant 
2130 hotelflogies 

2150 kantoor 
2160 opslag en distributie 

2170 fabricage en productie 
2180 onderhoud en reparatie 

2190 laboratoria 

2199 overige niet-wonen 

2200 doeleinden voor cultuur 

2 210 wijk-/buurt-/verenigingsactiviteiten 

2220 congres 
2230 theater en concert 

2240 musea 
2250 expositie 

2260 bioscoop 
2270 bibliotheek 

2299 overige cultuur 
2300 doeleinden voor recreatie 

2310 sport buiten 

2320 sport binnen 
2330 recreatie 

2340 zwembad 
2350 dierenverzorging 

2360 natuur en landschap 

2399 overige recreatie 
2400 doeleinden voor agrarisch bedrijf 

2410 akkerbouw 
24 20 veeteelt 

2430 tuinbouw 
2440 gemengd bedrijf 

2499 overige agrarisch bedrijf 

2500 doeleinden voor onderwijs 

2510 kinderopvang 

2520 basisschool 

2530 algemeen voortgezet onderwijs 
2540 hoger beroepsonderwijs 

2550 academisch onderwijs 

2560 bijzonder onderwijs 

2570 vrijetijds onderwijs 

2599 overige onderwijs 
2600 doeleinden voor gezondheidszorg 

2610 ziekenhuis 

2620 polikliniek 

2630 praktijkruimte 
2640 verpleegtehuis 

2650 verzorgingstehuis en bejaardentehuis 
2660 dagverblijf 

2670 wijkverzorging 
2680 psychiatrische inrichting 

2699 overige gezondheidszorg 

2700 doeleinden voor verkeer 
2710 stalling (fietsen/auto's) 

2720 wegverkeer 

2730 spoorwegverkeer 

2740 luchtvaart 

2750 scheepvaart 

2799 overige verkeer 

2800 doeleinden voor nutsvoorzieningen 
2810 waternuts doeleinden 

2820 gas 

2830 electriciteit 
2840 CAl 

2850 telecommunicatie 
2860 waterschapsen waterverdediging 
2899 overige nutsvoorzieningen 

2900 andere doeleinden van openbaar nut 

2910 gemeentehuis 
2920 politie 

2930 brandweer 

2940 gevangenis/gesticht 
2950 begraafplaats/crematorium 
2960 godsdienst (kerk, klooster e.d.) 

2970 defensie 

2999 overige openbaar nut 
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BIJLAGE II: Scatterplots en correlatiematrix 

Woningen (aantal) Winkels (m2) 

Kantoren (m2) Bedrijfsruimten (m2) 

Agrarisch bedrijf (m2) Onderwijs (m2) 



Gezondheidszorg (m2) Recreatie (m2) 

i <) (J 

0 r:P 

•~c ~ Ij 

Cultuur (m2) Overig (m2) 



Correlatiematrix 

Correlatl ons 

omg.adres. aantal aantbedrijfs bodemgebr. bodemgebr. 
Inwonars dichtheld studenten vastigtngen recreatie agrarisch 

Wooaant Pearson Corretatlon ,993" ,726" ,942" ,985" ,848" -.055 ,023 ,165" ,987' ,982" 
Sig. (2-talled) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,261 ,639 ,001 ,000 .000 
N 443 443 443 438 427 427 430 437 443 435 

Wcnm2 Pearson Correlatlon ,464" ,156' .427" ,470' ,517' ,467' -,197" ,654' ,449' ,434' 
Sig. (2-telled) ,000 ,013 ,000 .000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 

N 255 255 255 254 249 249 251 255 255 255 
Winsant Pearson Correlation ,839' ,621' ,782' ,856' ,731' -.077 ,084 ,124' ,850' ,832' 

Sig. (2-talled) ,000 .000 ,000 ,000 ,000 ,223 ,185 ,048 ,000 ,000 

N 255 255 255 254 249 249 251 255 255 255 
Winm2 Pearson Correlatlon ,457' ,338' ,434' ,429' ,408' ,043 ,005 ,161' ,435' ,430' 

Sig. (2-taited) ,000 ,000 ,000 ,000 .000 ,374 ,915 ,001 ,000 ,000 

N 442 442 442 437 426 426 429 436 442 434 
Kanaant Pearson Correlatlon ,918" ,685' ,858' ,948' .801' -,090 ,083 ,123' ,939' ,923' 

Sig. (2-talled) ,000 ,000 ,000 ,000 .000 ,155 ,188 ,050 ,000 ,000 
N 255 255 255 254 249 249 251 255 255 255 

Kanm2 Pearson Correlatlon 809' ,589' ,704' ,801' ,615' -,075 ,048 ,087 ,804" ,800' 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,184 ,398 ,119 ,000 ,000 
N 321 321 321 320 313 313 317 321 321 321 

Bedaan I Paars on C orrelatlon ,656' ,395' .692' ,622' ,612" -,046 -,005 ,136' ,621' ,642' 

Sig. (2-talled) ,000 ,000 ,000 ,000 .000 ,466 ,939 ,030 ,000 .000 
N 255 255 255 254 249 249 251 255 255 255 

Bedm2 Pearson Correlatlon ,431" ,251' ,449' ,379' ,397" ,209' -, 149" ,340" 383' ,407" 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,018 ,000 ,000 .000 
N 255 255 255 254 249 249 251 255 255 255 

Par1<aant Paarson Correlatlon ,456" .234" 530' ,409' ,452' -,055 ,000 ,087 ,414' ,445" 

Sig. ( 2-talled) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,392 ,996 ,168 ,000 ,000 
N 255 255 255 254 249 249 251 255 255 255 

Par11m2 Paarson Correlatlon ,488" ,256" ,560' ,439' .472" -,035 -,013 ,126" .443' .470" 

Sig. (2-talled) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,566 ,835 ,045 ,000 .000 

N 255 255 255 254 249 249 251 255 255 255 

.A(jreant Pearson Correlatlon -,011 -,210' -.028 ,008 ,101 ,394' -,241' ,473' -,013 -.028 

Sig. (2-talled) ,858 ,001 ,682 ,905 ,112 ,000 ,000 ,000 ,832 ,653 

N 255 255 255 254 249 249 251 255 255 255 

.A(jrm2 Paarson Correlatlon ,007 -,078 -.024 ,006 ,047 ,168' -.088 ,204" ,003 -.002 

Sig. (2-talted) ,910 ,217 ,703 ,926 ,456 ,008 ,168 ,001 ,960 ,977 

N 255 255 255 254 249 249 251 255 255 255 

Ondaart Pearson Correlatlon ,898' ,638" ,855' ,879' ,799' -,028 ,010 ,200" ,880" ,877' 

Sig. (2-talled) ,000 ,000 ,000 ,000 .000 ,656 ,875 ,001 ,000 ,000 

N 255 255 255 254 249 249 251 255 255 255 

Ondm2 Paarson Correlatlon ,504' ,417' ,496' 438" ,409' ,008 ,042 ,175' ,471" ,478' 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 .000 ,899 ,507 ,005 ,000 ,000 

N 255 255 255 254 249 249 251 255 255 255 

Gezaant Paarsen Correlatlon ,862" .629" ,813' ,879" ,789' -,035 ,026 ,185" ,870" ,855" 

Sig. (2-talled) ,000 .000 ,000 ,000 ,000 ,577 ,678 ,003 ,000 ,000 

N 255 255 255 254 249 249 251 255 255 255 

Ge21112 Pearson Correlatlon ,256" ,233' ,253' ,224" ,218' ,006 ,108 ,132' ,251' ,249' 

Sig. (2-talled) ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,921 ,088 ,035 ,000 ,000 

N 255 255 255 254 249 249 251 255 255 255 

Reeaart Paarson Correlatlon ,207' ,117 ,206" ,171" .258' ,099 -,054 ,171" ,188' ,189' 

stg. (2-talled) ,001 ,062 ,001 ,006 .000 ,120 ,396 ,006 ,003 .002 

N 255 255 255 254 249 249 251 255 255 255 

Recm2 Paarson Correlatlon ,000 -,183" -,017 ,017 ,263" ,480' -.102 ,570' ,012 -.017 

Sig. (2-tailed) ,998 ,003 ,781 ,783 ,000 ,000 ,107 ,000 ,854 ,789 

N 255 255 255 254 249 249 251 255 255 255 

Gulaart Pearson Correlatlon ,527' ,403' ,472' ,453' ,479" ,107 -,051 ,291' ,464' ,465' 

Sig. (2-talled) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,091 ,421 ,000 ,000 ,000 

N 255 255 255 254 249 249 251 255 255 255 

Culm2 Pearson Correlatlon ,163" ,121 ,138' ,150' ,140' ,026 ,095 ,105 ,159' ,151' 

stg. (2-talied) ,009 ,054 ,027 ,017 .027 ,678 ,134 ,093 ,011 ,015 

N 255 255 255 254 249 249 251 255 255 255 

Ovtotaant Paarsen Correlatlon ,749' ,491" ,634' ,815' ,580' ,024 -,010 ,138" ,786' ,752' 

Sig. (2-tatled) ,000 .000 ,000 ,000 ,000 ,627 ,842 ,004 ,000 ,000 

N 440 440 440 435 424 424 427 434 440 432 

Ovtotm2 Paarsen Correlation ,147' ,025 ,107' ,139' ,185" ,400' -,115" ,429' ,126' ,115' 

Sig. (2-tailed) ,002 ,595 ,024 ,004 ,000 ,000 ,017 ,000 ,008 ,017 

N 440 440 440 435 424 424 427 434 440 432 



Vooraf uit de dataset verwijderde steden 
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Correlattona 

lnw2007 aantalstu Aantbedriifs bodemQebrre BodemQebraQ Inkomen Landopp aant. banen 
lnw2007 Pearson Correlation 1 ,948' ,981' ,859 -,044 ,013 ,184' ,069 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,367 ,794 ,000 ,000 

N 443 443 438 427 427 430 437 435 

aantalstudenten Pearson Correlation ,948' 1 ,913' ,815 -,069 ,005 ,146 ,955' 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,152 ,921 ,002 ,000 

N 443 443 438 427 427 430 437 435 

Aenlbedrijfsvestigingen Pearson Correlation ,981 ,913' 1 ,846~ -,004 ,019 ,211 ,976' 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,936 ,691 ,000 ,000 

N 438 438 438 427 427 429 436 434 

bodemgebrrecrea2003 Pearson Correlation ,859 ,815' ,846' 1 ,192' -,027 ,445 ,834' 
inha Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,580 ,000 ,000 

N 427 427 427 427 427 424 426 425 

Bodemgebragrer2003i Pearson Correlation -,044 -,069 -,004 ,192~ 1 -,397' ,930 -,065 
nhe Sig. (2-tailed) ,367 ,152 ,936 ,000 ,000 ,000 ,183 

N 427 427 427 427 427 424 426 425 

inkomen2003 Pearson Correletlon ,013 ,005 ,019 -,027 -,397' 1 -,350' ,027 

Slg. (2-tailed) ,794 ,921 ,691 ,580 ,000 ,000 ,578 

N 430 430 429 424 424 430 430 430 

Landoppkm2 Pearson Correlatlon ,184~ ,148' ,211' ,445 ,930' -,350' 1 '151' 
Slg. (2-tailed) ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 

N 437 437 436 426 426 430 437 434 

Aantbanen Pearson Correlation ,069 ,955' ,976 ,634 -,065 ,027 ,151' 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,183 ,578 ,002 

N 435 435 434 425 425 430 434 435 
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BIJLAGE IV: Voorbeeld regressie analyse (Cluster 14) 
Uitkomsten regressie analyse winkelruimte cluster 14 (incl. scatterplot met de relatie tot het 

aantal inwoners). 
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Model Summary 

Adjusted 
1 ,310a ,096 ,088 
2 ,439b ,193 ,177 

3 ,474c ,225 ,202 

a. Predietors: (Constant), Aantbanen 

0 

G 

' l "" 00 

Std. Error of 
,68377 

,64948 

,63943 

<;J 

b. Predictors: (Constant), Aantbanen, inkomen2003 

c. Predictors: (Constant), Aantbanen, inkomen2003, Inw2007 

Coefficients'l 

Unstandardized Standardized 
B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9,884 ,230 
Aantbanen ,00013 ,000 ,310 

2 (Constant) 11,838 ,601 
Aantbanen ,00014 ,000 ,331 
inkomen2003 -,00016 ,000 -,311 

3 (Constant) 10,913 ,744 
Aantbanen ,00012 ,000 ,288 
inkomen2003 -,00016 ,000 -,298 
lnw2007 4,96E-005 ,000 ,185 

a. Dependent Variable: Winm2b 

t 

42,896 

3,313 

19,684 

3,714 

-3,487 

14,678 

3,191 

-3,392 

2,057 

,000 

,001 

,000 

,000 

,001 

,000 

,002 

,001 

,042 



Gemeente Referentiegemeente Gemeente Referentiegemeente 
Aa en Hunze Weststellingwerf Culemborg Waddinxveen 
Aalburg Maasbree Dinkeiland Dongeradeel 

Aalten Achtkarspelen Dirksland Sevenum 

Abcoude Wieringen Doetinchem Bergen op Zoom 

Achtkarspelen Bernheze Drechterland Waterland 

Alblasserdam Oegstgeest Drimmelen Bernheze 

Albrandswaard Heiloo Druten Bunschoten 

Alkemade Brielle 
Edam-Volendam Oud-Beijerland 

Almelo Hengelo 
Eemnes Ouderkerk 
Eemsmond Boarnsterhim 0.. I D:l Alphen aan den Rijn Velsen Eijsden Landsmeer 

(1) iiï 1-t 
Alphen-Chaam Ferwerderadiel 0 0 .... 

Franekeradeel Losser ::J r-
Amersfoort Maastricht 

,_,. ::J > Gaasterlän-Sieat het Bildt CT 0.. ;o (1) G') Andijk Haarlemmerliede en Spaarnwoude Geertruidenberg Winschoten -. 
A m 

Anna Paulowna Gulpen-Wittem Goedereede Lemsterland 
(1) êiï 
::J < Appingedam Ouder-Amstel 0.. (1) 

Goes Veghel (1) (1) 
::J 

Arcen en Velden Bergambacht Graft-De Rijp Meijel 0.. 
0 0 Q) 

Arnhem s-Hertogenbosch Groesbeek Midden-Delnand 
,_,. < < 
?' (1) ID 

Assen Bergen op Zoom Ha aren Cromstrijen t:l iJ i'i" 
Asten Sint-Oedenrode Haarlemmerliede en Spaarnwoude Renswoude :::T ;;-

Harderwijk Heerhugowaard 
,... 

Baarn Noordwijk !Cl ::T 
Hardinxveld-Giessendam Schagen (1) ... 

Barendrecht Zwijndrecht 3 .., 
Bedum Lingewaal 

Haren Midden-Delnand Q) ID Q) 
Harlingen Noordwijkerhout A .... 

Beek Noordwijkerhout ,_,. ID 
Heemstede Hendrik-Ida-Ambacht < .., 

Beemster Graafstroom 
Heerlen Hilversum 

Q) ID 
Beesel Grave 

::J :::J 
Heeze-leende Hilvarenbeek 0.. ... 

Bellingwedde Loppersum (1) ;;· Heiloo Nieuwerkerk aan den IJssel !Cl 
Bergambacht Boekel Helden leek (1) IQ 

CT ID 
Bergeijk Oirschot Den Helder Middelburg -. 3 c 
Bergen (l.) Sint Anthonis Hengelo Almelo 7':" ID ,_,. 
Bergen (NH.) Bernheze s-Hertogenbosch Arnhem 

(1) ID 
;o :::J 

Bergen op Zoom Doetinchem Heumen Valkenburg aan de Geul ..." ... 
Hof van Twente Schouwen-Duiveland 

(1) ID 
Berkelland Steenwijkerland ;o 
Bernheze Drimmelen Hoogeveen Smallingerland ::J 

!:!'. 
Bernisse Margraten Houten Etten-leur (1) 

!Cl 

Best Sneek Kerkrade Zwijndrecht (1) 

Korendijk Menterwolde 3 
Beuningen Wijdemeren (1) 

laarbeek Wijk bij Duurstede (1) 

Beverwijk Gorinchem ::J 
Landerd Asten 

,_,. 
(1) 

het Bildt Gaasterlàn-Sieat 
Landgraaf IJsselstein ::J 

De Bilt Nijkerk < 
Landsmeer Vaals 0 

Blaricum Oostzaan 0 
leek Helden -. 

Bloemendaal Wormerland Leerdam Druten 
:::T 
(1) 

Boarnsterhim Veere Lingewaal Bedum 
,_,. 

Bodegraven Leerdam 
::J 

Lisse Hardinxveld-Giessendam < 
Boekel Bergambacht Lochem Raalte ~ 

ii) 
Ten Boer Zeevang Loenen Ouderkerk ::J 

Borger-Odoorn De Wolden Lopik Lemsterland < 
Q) 

Brielle Zandvoort Loppersum Bellingwedde ::J 

Buren Steenbergen Maarssen Geldrop-Mierlo 

Bussum Papendrecht 

Cromstrijen Haaren 



Gemeente Referentiegemeente Gemeente Referentiegemeente 
Maasdonk Woudenberg Schinnen Eijsden 

Maasdriel Elburg Sevenum Dirksland 

Margraten Bernisse Sint Anthonis het Bildt 

De Marne Wûnseradiel Sint-Michielsgestel Wassenaar 

Meerlo-Wanssum Eemnes Skarsterlän Hulst 

Meerssen Borne Smallingerland Hoogeveen 

Meijel Graft-De Rijp Someren Heerde 

Menterwolde Korendijk Son en Breugel Naarden 

Middelharnis Rijnwoude Spijkenisse Vlaardingen 

Midden-Drenthe Dronten Staphorst Olst-Wijhe 

MillenSint Hubert Strijen Steenbergen Tholen 

Moerdijk Heerenveen Steenwijkerland Berkelland 

Montfoort Woudenberg Strijen Dirksland 

Mook en Middelaar Graft-De Rijp 
Texel Staphorst 

Muiden Meijel 
Tubbergen Veere 

Neder-Betuwe Elburg 
Twenterand Echt-Susteren 

Neerijnen Zederik 
Tytsjerksteradiel Gemert-Bakel 

Niedorp Bernisse 
Ubbergen Boekel 

Nieuw-lekkerland Moordrecht 
Uden Waalwijk 

Nieuwerkerk aan den Ussel Heiloo 
Uithoorn Oud-Beijerland 

Vaals Landsmeer 
Nijefurd het Bildt 

Veendam Ermelo 
Noordenveld Schouwen-Duiveland 

Veenendaal Hoorn 
Noordwijk Duiven 

Veghel Goes 
Noordwijkerhout Beek Veldhoven Tiel 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten Bunschoten Velsen Zeist 
Nunspeet Delfzijl Venray Heerenveen 
Oldebroek Wierden Vlaardingen Spijkenisse 
Oldenzaal Gorinchem Vlissingen Tiel 
Ooststellingwerf Weststellingwerf Vlist Lingewaal 
Oostzaan Blaricum Voorschoten Hendrik-Ida-Ambacht 
Opsterland Ooststellingwerf Voorst Haaksbergen 
Oss Roosendaal Vught Baarn 
Oude IJsselstreek Uithoorn Waalre Harlingen 
Ouder-Amstel Grave Waalwijk Uden 
Ouderkerk Loenen Waddinxveen Culemborg 
Oudewater Boekel Wageningen Sneek 
Papendrecht Bussum Wassenaar Beuningen 
Pekela Maasbree Waterland Drechterland 
Pijnacker-Nootdorp Hellevoetsluis Weesp Winschoten 
Raalte Epe Werkendam Drimmelen 
Reeuwijk Breukelen West Maas en Waal Dantumadeel 
Renswoude Andijk Westland Venlo 

Rheden Heusden Weststellingwerf Ooststellingwerf 

Rijnwaarden Leeuwarderadeel Westvoorne Cromstrijen 

Rijnwoude Leek Wieringen Abcoude 

Rijssen-Holten Overbetuwe Wijk bij Duurstede Laarbeek 

Roosendaal Oss Wormerland Bloemendaal 

Schagen Winschoten Woudrichem Harenkarspel 

Scheemda Winsum Wûnseradiel De Marne 

Scherpenzeel Blaricum Wymbritseradiel Zuidhorn 

Schijndel Bunschoten 



Gemeente 

Zaltbommel 

Zandvoort 

Zederik 

Zeevang 

Zeist 

Zevenhuizen-Moerkapelle 

Zuidhorn 

Zundert 

Zutphen 

Zwartewaterland 

Zwijndrecht 

Referentiegemeente 

Ermelo 

Nuth 

Neerijnen 

Ten Boer 

Velsen 

Bergambacht 

Wymbritseradiel 

Veere 

Heerhugowaard 

Bladel 

Barendrecht 



Locatus 
Code Gemeente m2 aantal 

16S03S 

m2 

Verschil 

aantal m2 Code Gemeente 

310 De Bilt 

S8S Binnenmaas 

1728 Bladel 

376 Blaricum 

377 Bloemendaal 

SS Boarnsterhim 

497 Bodegraven 

7SS Boekel 

9 Ten Boer 

64 Bolsward 

1681 Borger-Odoorn 

147 Borne 

6S4 Borsele 

499 Boskoop 

7S6 Boxmeer 

7S7 Boxtel 

7S8 Breda 

311 Breukelen 

S01 Brielle 

1876 Branekhorst 

213 Brummen 

899 Brunssum 

312 Bunnik 

313 Bunschoten 

214 Buren 

381 Bussum 

S02 Capelle aan den IJssel 

383 Castricum 

109 Coevorden 

1706 Cranendonck 

611 Cromstrijen 

1684 Cuijk 

216 Culemborg 

148 Dalfsen 

6S Dantumadeel 

S03 Delft 

10 Delfzijl 

762 Deurne 

1SO Deventer 

384 Diemen 

1774 Dinkeiland 

S04 Dirksland 

221 Doesburg 

222 Doetinchem 

766 Dongen 

S8 Dongeradeel 

SOS Dordrecht 

498 Drechterland 

1719 Drimmelen 

303 Dronten 

22S Druten 

Dataland 

aantal 

Locatus 

m2 aantal 
223 

0 113 

6741S 140 

702S 39 

S0333 

19818 

41034 

2S4000 

126047 

271S8 

22S183 

62498 

633881 

37682 

0 
346620 

90319 

48166 

13440S 

4883084 

117363 

93261 

0 
99897 

9S332 

7S206 

16603S 

123049 

1608S3 

311017 

24261 

38809 

66600 

79722 

1643S 

221163 

76 

114 

133 

46 

89 

149 

96 

76 

219 

1S7 

1270 

87 

132 

229 

124 

170 

68 

117 

106 

399 

270 

210 

229 

132 

9S 

12S 

180 

174 

121 

60S 

183 

206 

6S1 

69 

20S 

88 

446 

147 

197 

830 

40 

141 

1SO 

120 

Verschil 

m2 aantal m2 
46SS4 0 

30S78 0 

32930 s 3448S 

4981 -3 2044 

0 

0 
0 

9387 

1644S 

2S78S 

1S208 

19707 

13 

29 

-16 

14S 

3Sl2S 

19818 1.0 
ro 

21327 

3142S 

18360 

14706 

S91SS 

393S7 

332192 

1301S 

2S383 

SSS91 

29260 

38194 

11443 

21SS3 

26300 

S7894 

96307 

3S001 

S7410 

32141 

26997 

34994 

66108 

44886 

28727 

129987 

3770S 

49863 

1S2638 

1S779 

S78S2 

13S62 

136229 

32967 

46640 

161314 

1808S 

22446 

60413 

34743 

S7 

-2S 

0 

2S4000 

94622 

8798 

44 166028 

8 23141 

212 301689 

0 24667 

0 
22 291029 

-7 610S9 

0 

0 
32 26613 

0 

0 
18 38098 

6364 4848083 

-80 S99S3 

31 61120 

0 

4S 64903 

0 
-31 S0446 

0 46479 

-12 36048 

ss 8S344 

30 110990 

172 1S8379 

0 

0 

4S 24261 

-11 2S247 

0 

-11 33633 

-32 33082 

-826 -144879 

0 

0 

s 1607SO 

0 

3 
ro 
ro 
::J ,..,. 
ro 

< 
DJ 
::J 

0. 
ro 
0. 
DJ ,..,. 
DJ 

< 
0 
0 -, 

~-
::J 
A" 
ro 
-, 
!::. 
3 ,..,. 
ro 

""Cl 
ro -, 



Code Gemeente 

226 Duiven 

1711 Echt-Susteren 

385 Edam-Volendam 

228 Ede 

317 Eemnes 

1651 Eemsmond 

770 Eersel 

905 Eijsden 
772 Eindhoven 

230 Elburg 

114 Emmen 

388 Enkhuizen 

153 Enschede 

232 Epe 

233 Ermelo 

777 Etten·Leur 
1722 Ferwerderadiel 

70 Franekeradeel 

653 Gaasterl§n·Sieat 

779 Geertruidenberg 

236 Geldermalsen 

1771 Geldrop-Mierlo 

1652 Gemert-Bakel 
907 Gennep 

689 Giessenlanden 

784 Gilze en Rijen 

511 Goedereede 

664 Goes 

785 Goirle 
512 Gorinchem 

513 Gouda 

693 Graafstroom 

365 Graft-De Rijp 

786 Grave 

518 's·Gravenhage 

241 Groesbeek 

14 Groningen 

15 Grootegast 

1729 Gulpen-Wittem 
158 Haaksbergen 

788 Haaren 

392 Haarlem 

393 Haarlemmerliede en 

394 Haarlemmermeer 

1655 Halderberge 

160 Hardenberg 
243 Harderwijk 

523 Hardinxveld-Giessendam 

17 Haren 

395 Harenkarspel 

72 Harlingen 

Dataland 

m2 
308049 

120966 

316961 

75277 

657485 

193785 

557441 

59863 

116224 

72708 

125504 
12291 

37535 

153098 

94259 

71692 

78986 

28867 

54462 

300200 

115092 

151608 

166402 
31340 

19515 

1614538 

420295 

76910 

51924 
194638 

80306 
408876 

69229 

245966 

0 

Locatus 

aantal 
105 

227 

222 

636 

34 

104 

101 

48 

1363 

162 

805 

162 

991 

198 

174 

190 

145 

119 

165 

220 

155 
110 

129 

106 

390 

101 

308 

543 

85 
3690 

99 

1327 

161 

58 

1310 

625 

169 

402 
292 

84 

133 

67 

148 

m2 
68022 

39180 

46293 

144610 

12936 

25963 

22063 
8177 

366611 

41931 

231399 

27746 

278283 

40636 

46659 

55600 

32058 

23386 

30062 

50133 

43314 

23263 

31826 

23453 

108435 

22936 
78714 

107012 

14900 

607375 

28771 

365207 

44510 

10314 

234111 

187995 

45538 

100699 
69265 

12540 

21775 

17495 

32391 

Verschil 

aantal 
41 

·31 

0 
150 

0 

0 
6 
0 

122 

31 

m2 
240027 

81786 

172351 

53214 

290874 

151854 

108 326042 

36 

0 

28 
7 

117 

20 

0 
0 

32117 

75588 

26049 

69904 

12291 

·3 14149 

26 123036 

16 44126 

·5 28378 
16 55723 

32 28867 

·14 22636 

0 
20 191765 

52 92156 

135 72894 

88 59390 

48 31340 

0 
·23 4615 

1242 1007163 

0 
21 55088 

68 76910 

108 51924 
30 150128 

·2 69992 
520 174765 

0 
0 

·21 23691 

·124 145267 

0 

0 
0 
0 

0 

Code Gemeente 

244 Hattem 

396 Heemskerk 

397 Heemstede 

246 Heerde 

74 Heerenveen 

398 Heerhugowaard 

917 Heerlen 

1658 Heeze-Leende 
399 Heiloo 

918 Helden 

400 Den Helder 

163 Hellendoorn 

530 Hellevoetsluis 

794 Helmond 

531 Hendrik·ldo-Ambacht 

164 Hengelo 
796 s·Hertogenbosch 

252 Heumen 
797 Heusden 

534 Hillegom 

798 Hilvarenbeek 

402 Hilversum 

1735 Hof van Twente 
118 Hoogeveen 

18 Hoogezand-Sappemeer 

405 Hoorn 

1507 Horst aan de Maas 

321 Houten 

406 Huizen 

677 Hulst 

353 IJsselstein 
645 Jacobswoude 

166 Kampen 

678 Kapelle 

537 Katwijk 
928 Kerkrade 

929 Kessel 

1598 Koggenland 

79 Kollumerland en 1 

588 Korendijk 

542 Krimpen aan den IJssel 

1659 Laarbeek 

1685 Landerd 

882 Landgraaf 

415 Landsmeer 

416 Langedijk 
1621 Lansingerland 

417 Laren 
22 Leek 

545 Leerdam 

80 Leeuwarden 

Dataland Locatus 

m2 aantal 
87683 89 

167 

214 

113 
503923 299 

168773 233 

194355 

103265 

233845 

45797 

199644 

93606 

39528 

257853 

110287 

464176 

296080 

173809 

3304 
20943 

90695 

44525 

13397 

0 
36583 

68021 

73837 

197073 

405647 

757 

100 
130 

139 
378 

237 

222 

555 

95 

582 

1072 
78 

207 

134 

95 

753 

225 
402 

204 

540 

159 

139 

216 

222 

152 

324 

72 

350 

323 

30 

70 

136 

120 
78 

186 

43 

140 

206 

172 

142 

164 

760 

Verschil 

m2 aantal m2 
66065 21618 22 

37090 0 

27352 0 

22247 0 

88180 85 415743 

90827 77946 49 

253652 0 

22986 0 

30192 0 

38801 0 

99498 

68614 

55835 

136086 

32122 
173976 

243117 

25112 

46490 

34299 

23747 

132852 

45326 

121093 

51284 

134270 

60659 
32497 

42839 

77482 

34246 

64003 

14268 

86034 
77493 

8249 

16869 

26892 

29931 

18687 

35441 

6428 

43743 
59297 

18956 

35161 

55017 

205855 

0 
41 125741 

24 47430 

89 97759 

·1 13675 

0 
0 
0 

81 153154 

40 59307 

10 15781 

224 125001 

0 
0 

53 59003 

115 329906 

29 235421 

0 
0 

32 96327 

27 ·30942 
47 20943 

·37 26692 

5 30257 

0 
0 

14 13397 

0 

0 
0 

19 9691 

0 
0 

0 32580 

0 

·30 30094 
0 

0 
31 161912 

0 
212 199792 



Code Gemeente 

81 Leeuwarderadeel 

546 Leiden 

54 7 Leiderdorp 

1916 Leidschendam-Voorburg 

995 Lelystad 

82 Lemsterland 

1640 Leudal 

327 Leusden 

694 Liesveld 

733 Lingewaal 

1705 Lingewaard 

553 Lisse 

808 Lith 

140 Littenseradiel 

262 Lochem 

329 Loenen 

809 Loon op Zand 

331 Lopik 

24 Loppersum 

168 Losser 

333 Maarssen 

934 Maasbree 

1671 Maasdonk 

263 Maasdriel 

1641 Maasgouw 

556 Maassluis 

935 Maastricht 

936 Margraten 

1663 De Marne 

25 Marurn 

420 Medemblik 

993 Meerlo-Wanssum 

938 Meerssen 

941 Meijel 

83 Menaldumadeel 

1987 Menterwolde 

119 Meppel 

687 Middelburg 

559 Middelharnis 

1842 Midden-Delfland 

1731 Midden-Drenthe 

815 Mil I en Sint Hubert 

265 Millingen aan de Rijn 

1709 Moerdijk 

1955 Montferland 

335 Montfoort 

944 Mook en Middelaar 

563 Moordrecht 

424 Muiden 

425 Naarden 

1740 Neder-Betuwe 

Dataland 

m2 
47653 

99333 

135056 

0 
57512 

84856 

8910 

252918 

23661 

115686 

68601 

70889 

87723 

76583 

335418 

169362 

24230 

63664 

41181 

16960 

57057 

136112 

0 
100568 

24535 

382258 

196281 

15571 

41298 

Locatus 

aantal 
49 

903 

145 

465 

359 

110 

71 

135 

228 

182 

216 

148 

51 

140 

199 

52 

129 

82 

189 

1144 

37 

94 

92 

41 

256 

417 

158 

54 

189 

58 

30 

196 

210 

61 

31 

99 

109 

Verschil 

m2 aantal m2 
37600 10053 6 

142815 0 

73181 14 26152 

42965 92091 101 

106339 187 

24188 21 33324 

15438 0 

37536 12 47320 

8910 

56848 

47987 

56407 

41637 

7561 

35324 

48843 

13388 

29735 

15253 

38689 

204650 

9468 

18742 

15007 

13773 

66818 

77579 

34321 

9488 

45997 

12579 

4893 

36950 

53709 

16410 

3585 

20119 

35647 

27 

0 
45 196070 

0 

0 
18 23661 

0 

0 

27 74049 

0 

-82 33277 

175 70889 

0 
20 74335 

0 
0 
0 

19 37894 

-32 130768 

0 
0 

21 159894 

-30 5488 

0 
47 48657 

-1 27408 

20 16960 

62 

40 

-30 

4 

-1 

57057 

69294 

66247 

15047 

37 336261 

0 
0 

0 
23 142572 

0 

0 
15 

0 
25 

0 

11986 

21179 

Code Gemeente 

643 Nederlek 

946 Nederweert 

304 Neerijnen 

412 Niedorp 

571 Nieuw-Lekkerland 

356 Nieuwegein 

567 Nieuwerkerk aan den 

569 Nieuwkoop 

104 Nijefurd 

267 Nijkerk 

268 Nijmegen 

1695 Noord-Beveland 

1699 Noordenveld 

171 Noordoostpolder 

575 Noordwijk 

576 Noordwijkerhout 

820 Nuenen, Gerwen en 

302 Nunspeet 

951 Nuth 

579 Oegstgeest 

823 Oirschot 

824 Oisterwijk 

269 Oldebroek 

173 Oldenzaal 

1773 Olst-Wijhe 

175 Ommen 

881 Onderbanken 

1586 Oost Gel re 

826 Oosterhout 

580 Oostflakkee 

85 Ooststellingwerf 

431 Oostzaan 

432 Opmeer 

86 Opsterland 

828 Oss 

584 Oud-Beijerland 

1509 Oude IJsselstreek 

437 Ouder-Amstel 

644 Ouderkerk 

589 Oudewater 

1734 Overbetuwe 

590 Papendrecht 

765 Pekela 

1926 Pijnacker-Nootdorp 

439 Purmerend 

273 Putten 

177 Raalte 

595 Reeuwijk 

1661 Reiderland 

703 Reimerswaal 

274 Renkum 

Dataland 

aantal m2 
0 

54035 

0 

27476 

405831 

336815 

27266 

154157 

133781 

26980 

83053 

36532 

73255 

97496 

64180 

97130 

158215 

20769 

335602 

26324 

0 

0 

203496 

39273 

84586 

187470 

206602 

194084 

24159 

59006 

Locatus 

aantal 
83 

90 

40 

254 

85 

92 

249 

1092 

199 

230 

212 

101 

134 

203 

83 

95 

108 

205 

132 

296 

97 

138 

29 

183 

368 

171 

26 

166 

483 

214 

271 

56 

35 

62 

244 

130 

81 

167 

451 

174 

227 

46 

107 

172 

m2 
17244 

24176 

10316 

88093 

18731 

43007 

75659 

224896 

60844 

62704 

31231 

21977 

48540 

48361 

22030 

14878 

24203 

45769 

30481 

92938 

21591 

28152 

5214 

46021 

100206 

51378 

4522 

33180 

132659 

47539 

74078 

7522 

4225 

10057 

58974 

33585 

17046 

52440 

107869 

49972 

61953 

8299 

20322 

23293 

Verschil 

aantal m2 
0 

-14 29859 

0 
0 

0 
0 

10 8745 

0 

0 

113 330172 

-441 111919 

57 27266 

32 93313 

28 71077 

0 

-8 5003 

0 

0 

6 61023 

41 21654 

8 49052 

-13 51727 

0 

0 
17 42589 

25 68978 

0 

0 

63 58009 

38 20769 

33 284224 

0 

68 26324 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

47 144522 

-16 5688 

30 67540 

0 
21 79601 

12 156630 

6 132131 

0 
0 

-33 

42 

3837 

35713 



Code Gemeente 

339 Renswoude 

1667 Reusel-De Mierden 

275 Rheden 

340 Rhenen 

597 Ridderkerk 

196 Rijnwaarden 

1672 Rijnwoude 

1742 Rijssen-Holten 

603 Rijswijk 

1669 Roerdalen 

957 Roermond 

736 De Ronde Venen 

1674 Roosendaal 

599 Rotterdam 

600 Rozenburg 

277 Rozendaal 

840 Rucphen 

441 Schagen 

39 Scheemda 

458 Schermer 

279 Scherpenzeel 

606 Schiedam 

88 Schiermonnikoog 

844 Schijndel 

962 Schinnen 

608 Schoonhoven 

1676 Schouwen-Duiveland 

964 Sevenum 

965 Simpelveld 

1702 Sint Anthonis 

845 Sint-Michielsgestel 

846 Sint-Oedenrode 

1883 Sittard-Geleen 

51 Skarsterlàn 

610 Sliedrecht 

40 Slochteren 

1714 Sluis 

90 Smallingerland 

91 Sneek 

342 Soest 

847 Someren 

848 Son en Breugel 

612 Spijkenisse 

37 Stadskanaal 

180 Staphorst 

532 Stede Broec 

851 Steenbergen 

1708 Steenwijkerland 

971 Stein 

617 Strijen 

715 Terneuzen 

Dataland 

m2 

75792 

37673 

9534 

105333 

371218 

1611335 

0 

47721 

53980 

39867 

173129 

4151 

0 
180473 

63370 

38932 

296671 

175460 

33130 

206638 

145316 

319 

238069 

86236 

0 
358767 

Locatus 

aantal 

79 

273 

113 

255 

70 

257 

343 

586 

204 

571 

4306 

58 

130 

210 

57 

63 

478 

157 

116 

363 

39 

53 

129 

86 

754 

191 

194 

364 

298 

263 

105 

102 

315 

307 

80 

113 

139 

276 

146 

56 

395 

m2 

22828 

51707 

26105 

64347 

32201 

77000 

81215 

165989 

52316 

138624 

830462 

9318 

23845 

57020 

9025 

9084 

81371 

46682 

16623 

66249 

16166 

8128 

29184 

20870 

197281 

59224 

94756 

122333 

75335 

69628 

33283 

72883 

69730 

79268 

33494 

39386 

26335 

65349 

27720 

24399 

109015 

Verschil 

aantal 
0 

15 

0 
-3 
30 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

27 

25 

3216 

0 
0 

-57 

0 

m2 

52964 

11568 

-54813 

53017 

232594 

780873 

23876 

13 44955 

8 39867 

0 

277 91758 

14 4151 

0 
0 
0 

-94 114224 

0 
0 
0 

-14 34186 

3 18062 

-67 99390 

0 
46 80704 

34 33130 

321 206638 

0 
0 

43 

0 
0 

75688 

66 -69411 

25 158801 

8 52742 

0 
0 

0 
0 

0 
127 249752 

Code Gemeente 

93 Terschelling 

448 Texel 

1525 Teylingen 

716 Tholen 

281 Tiel 

855 Tilburg 

183 Tubbergen 

1700 Twenterand 

1730 Tynaarlo 

737 Tytsjerksteradiel 

282 Ubbergen 

856 Uden 

450 Uitgeest 

451 Uithoorn 

184 Urk 

344 Utrecht 

1581 Utrechtse Heuvelrug 

981 Vaals 

994 Valkenburg aan de Geul 

858 Valkenswaard 

47 Veendam 

345 Veenendaal 

717 Veere 

860 Veghel 

861 Veldhoven 

453 Velsen 

983 Venlo 

984 Venray 

620 Vianen 

622 Vlaardingen 

48 Vlagtwedde 

96 Vlieland 

718 Vlissingen 

623 Vlist 

986 Voerendaal 

626 Voorschoten 

285 Voorst 

865 Vught 

866 Waalre 

867 Waalwijk 

627 Waddinxveen 

289 Wageningen 

629 Wassenaar 

852 Waterland 

988 Weert 

457 Weesp 

870 Werkendam 

459 Wervershoof 

668 West Maas en Waal 

1701 Westerveld 

293 Westervoort 

Dataland 

m2 

110090 

95 

396616 

241044 

303022 

238502 

0 

57391 

116807 

276098 

71852 

584998 

108656 

0 
191827 

3437 

45235 

0 
17762 

88703 

183218 

87485 

61996 

21543 

Locatus 

aantal 

190 

142 

137 

297 

1166 

134 

247 

165 

168 

332 

48 

120 

118 

1993 

272 

84 

152 

248 

234 

458 

225 

255 

351 

740 

226 

88 

453 

111 

315 

65 

120 

153 

136 

64 

354 

127 

217 

183 

87 

400 
114 

144 

119 

58 

m2 

34631 

28552 

41426 

77202 

283990 

34735 

78237 

31697 

32184 

137042 

9407 

29867 

19088 

431256 

41063 

15770 

21067 

53102 

64376 

149085 

72753 

74806 

73940 

204488 

65408 

16287 

103902 

19689 

70649 

7809 

23264 

48184 

23561 

16698 

117487 

42704 

43346 

30514 

11293 

103485 

16437 

29302 

39046 

11967 

Verschil 

aantal 
0 

0 
0 

36 

-296 

-38 

0 
8 

43 

0 

0 
74 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

m2 

68664 

-77107 

112626 

162807 

271325 

101460 

46 36324 

54 63705 

0 
118 127013 

166 71852 

0 
0 
0 

245 380510 

0 
36 92369 

0 
35 172138 

15 3437 

46 -25414 

0 
-13 9953 

0 
-23 40519 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

33 

0 
0 
0 

-1 

61 

11 

79733 

48439 

61996 

9576 



Code Gemeente Dataland Locatus Verschil 

aantal m2 aantal m2 aantal m2 
1783 Westland 144024 

98 Weststellingwerf 64105 
614 Westvoorne 16327 -15 
189 Wierden 28238 55 
462 Wieringen 0 
463 Wieringermeer 17489 0 
296 Wijchen 38 

1696 Wijdemeren 11 
352 Wijk bij Duurstede 

52 Winschoten 

53 Winsum 

294 Winterswijk 

873 Woensdrecht 

632 Woerden 

1690 De Wolden 

880 Wormerland 8341 0 
351 Woudenberg 19994 -60 
874 Woudrichem 0 
710 Wûnseradiel 70 
683 Wymbritseradiel 

479 Zaanstad 

297 Zaltbommel 

4 73 Zandvoort 

707 Zederik 

478 Zeevang 

50 Zeewolde 

355 Zeist 

299 Zevenaar 

1666 Zeven 

476 Zijpe 

63 7 Zoetermeer 

638 Zoeterwoude 

56 Zuidhorn 

879 Zundert 

301 Zutphen 

1896 Zwartewaterland 

642 Zwijndrecht 

193 Zwolle 386761 



Code Gemeente 

1680 Aa en Hunze 
738 Aalburg 
358 Aalsmeer 
197 Aalten 
305 Abcoude 

59 Achtkarspelen 
482 Alblasserdam 
613 Albrandswaard 

483 Alkemade 
361 Alkmaar 
141 Almelo 

34 Almere 
484 Alphen aan den Rijn 

1723 Alphen-Chaam 

60 Ameland 

307 Amersfoort 
362 Amstelveen 
363 Amsterdam 
364 Andijk 
366 Anna Paulowna 
200 Apeldoorn 

3 Appingedam 

885 Arcen en Velden 
202 Arnhem 
106 Assen 
743 Asten 
744 Baarfe-Nassau 

308 Baarn 
489 Barendrecht 
203 Barneveld 

5 Bedum 
888 Beek 
370 Beemster 

889 Beesel 
7 Bellingwedde 

372 Bennebroek 
491 Bergambacht 

1724 Bergeijk 
893 Bergen (L.) 

373 Bergen (NH.) 
748 Bergen op Zoom 

1859 Berkelland 
1721 Bernheze 
568 Bernisse 
753 Best 

209 Beuningen 
375 Beverwijk 

63 het Bildt 

Dataland 

aantal m2 

76 90523 

0 0 
0 0 

0 0 
357 250555 

0 0 

18 14944 
919 729534 
590 712500 

6894 0 

29 22716 
811 0 

16 8484 

218 264539 
0 0 

264 238875 

147 131020 

26 7467 

0 0 
49 34496 

22 9941 

225 158253 
130 72205 
86 50212 
36 12798 

238 212596 

10 11478 

Bak 

m2 

28000 

13000 
26000 
12000 

346000 
174000 
478000 

778000 
600000 

5480000 

618000 

980000 
254000 

84000 
83000 
91000 

58000 

87000 

75000 
10000 
49000 

Verschil 

m2 

76555 

-48466 
112500 

180539 

147875 

73020 

71253 

163596 

Code Gemeente 

310 De Bilt 
585 Binnenmaas 

1728 Bladel 

376 Blaricum 

377 Bloemendaal 

55 Boarnsterhim 

497 Bodegraven 

755 Boekel 
9 Ten Boer 

64 Bolsward 

1681 Borger-Odoorn 

147 Borne 

654 Borsele 

499 Boskoop 

756 Boxmeer 

757 Boxtel 

758 Breda 

311 Breukelen 

501 Brielle 

1876 Branekhorst 

213 Brummen 

899 Brunssum 

312 Bunnik 

313 Bunschoten 
214 Buren 

381 Bussum 

502 Capelle aan den IJssel 

383 Castricum 

109 Coevorden 

1706 Cranendonck 

611 Cromstrijen 
1684 Cuijk 

216 Culemborg 

148 Dalfsen 

65 Dantumadeel 

503 Delft 

10 Delfzijl 

762 Deurne 

150 Deventer 

384 Diemen 

1774 Dinkeiland 

504 Dirksland 

221 Doesburg 

222 Doetinchem 

766 Dongen 

58 Dongeradeel 

505 Dordrecht 

498 Drechterland 

1719 Drimmelen 

303 Dronten 

225 Druten 

Dataland 

aantal m2 

0 0 
80 48769 

26 5984 

17 18394 
6 6677 

57 33737 

55 62661 

79 71204 

47 43415 

78 92537 

147 105812 

1352 1105914 

82 65746 

0 0 
110 153754 

56 28827 

122 53289 

405 406507 

57 21287 

44 55003 

65 46939 

0 0 
99 49393 

65 54824 

26 23530 

317 422529 

107 77547 

128 84255 

606 480932 

11 10754 

25 25648 

84 43508 

75 75630 

1145 474940 

199 67716 

Bak 

m2 
114000 

10000 

25000 

10000 

11000 

28000 

37000 

655000 

25000 

11000 

13000 

93000 
26000 

11000 

44000 

447000 

20000 

17000 

66000 

373000 

18000 

13000 

309000 

293000 

115000 

10000 

272000 

11000 

10000 

Verschil 

m2 

23737 

60204 

64537 

68812 
450914 

40746 

27289 

-40493 

35003 

32393 

49529 

59547 

71255 

171932 

33508 

202940 

56716 
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Code Gemeente 

226 Duiven 

1711 Echt-Susteren 

38S Edam-Volendam 

228 Ede 

317 Eemnes 

16S1 Eemsmond 

770 Eersel 

90S Eijsden 

772 Eindhoven 

230 Elburg 

114 Emmen 

388 Enkhuizen 

1S3 Enschede 

232 Epe 

233 Ermelo 

777 Etten-Leur 

1722 Ferwerderadiel 

70 Fr a nekeradeel 

6S3 Gaasterlän-Sieat 

779 Geertruidenberg 

236 Geldermalsen 

1771 Geldrop-Mierlo 

16S2 Gemert-Bakel 

907 Gennep 

689 Giessenlanden 

784 Gilze en Rijen 

S11 Goedereede 

664 Goes 

78S Goirle 

S12 Gorinchem 

S13 Gouda 

693 Graafstroom 

36S Graft-De Rijp 

786 Grave 

S18 's-Gravenhage 

241 Groesbeek 

14 Groningen 

1S Grootegast 

1729 Gulpen-Wittem 

1S8 Haaksbergen 

788 Haaren 

392 Haarlem 

393 Haarlemmerliede en Spa a 

394 Haarlemmermeer 

16SS Halderberge 

160 Hardenberg 

243 Harderwijk 

S23 Hardinxveld-Giessendam 

17 Haren 

39S Harenkarspel 

72 Harlingen 

Dataland 

aantal 

130 

122 

m2 
72884 

84S42 

499 S38239 

S1 42870 

1498 106S076 

60 46226 

430 228602 

91 94989 

74 102322 

111 37892 

1S7 11177S 

7 2699 

99 114038 

148 83261 

131 20228S 

ss 22679 

S2 340S4 

23 26736 

66 34361 

273 27048S 

72 23874 

217 146677 

470 34S642 

28 18S87 

3S 31628 

2677 1031200S 

622 438204 

17 1S2S8 

4S 19148 

73 41768 

32 1S8S6 

1166 634740 

78 

10S 

0 

39980 

S7114 

0 

Bak 

m2 
38000 

1321000 

97000 

390000 

S8000 

23000 

19000 

40000 

104000 

110000 

300000 

887000 

473000 

1272000 

22000 

79000 

17000 

27000 

Verschil 

m2 
34884 

-2SS924 

131602 

S377S 

60261 

18328S 

-S639 

16648S 

36677 

4S642 

-448796 

161740 

3S114 

Code Gemeente 

244 Hattem 

396 Heemskerk 

397 Heemstede 

246 Heerde 

74 Heerenveen 

398 Heerhugowaard 

917 Heerlen 

16S8 Heeze-Leende 

399 Heiloo 

918 Helden 

400 Den Helder 

163 Hellendoorn 

S30 Hellevoetsluis 

794 Helmond 

S31 Hendrik-Ida-Ambacht 

164 Hengelo 

796 s-Hertogenbosch 

2S2 Heumen 

797 Heusden 

S34 Hillegom 

798 Hilvarenbeek 

402 Hilversum 

173S Hof van Twente 

118 Hoogeveen 

18 Hoogezand-Sappemeer 

40S Hoorn 

1S07 Horst aan de Maas 

321 Houten 

406 Huizen 

677 Hulst 

3S3 IJsselstein 

64S Jacobswoude 

166 Kampen 

678 Kapelle 

S37 Katwijk 

928 Kerkrade 

929 Kessel 

1S98 Koggenland 

79 Kollumerland en Nieuwkn 

S88 Korendijk 

S42 Krimpen aan den Ussel 

16S9 Laarbeek 

168S Landerd 

882 Landgraaf 

41S Landsmeer 

416 Langedijk 

1621 Lansingerland 

417 Laren 

22 Leek 

S4S Leerdam 

80 Leeuwarden 

Dataland 

aantal 

ss 

Bak 

m2 m2 
17474 

3SO 27S042 

309 13S761 

108 64737 

130 43812 

339 301298 

101 28888 

112 S397S 

108 49118 

47 39838 

644 76196S 

128 186087 

410 17S9S3 

79 62S49 

92 6S944 

162 1463 

44 

178 

28 

10 

0 
133 

64 

94 

96 

19248 

63490 

32822 

21849 

0 
38894 

S8S72 

41734 

S4287 

716 766271 

1SOOO 

2SOOO 

73000 

80000 

438000 

6SOOO 

13000 

1SOOO 

184000 

261000 

14000 

10000 

S83000 

21000 

61000 

17000 

100000 

208000 

84000 

32000 

2SOOO 

19000 

66000 

17000 

12000 

12000 

S24000 

Verschil 

m2 

202042 

SS761 

S1737 

28812 

117298 

39118 

17896S 

169087 

7S9S3 

-30S37 

38490 

41S72 

242271 



Code Gemeente Dataland Bak Verschil Code Gemeente Dataland Bak Verschil 

aantal m2 m2 m2 aantal m2 m2 m2 
81 Leeuwarderadeel 13 10015 643 Nederlek 0 0 

546 Leiden 405000 946 Nederweert 38 44125 
54 7 Leiderdorp 157 72517 51000 21517 304 Neerijnen 17000 

1916 Leidschendam-Voorburg 271 352195 293000 59195 412 Niedorp 

995 Lelystad 330 0 211000 571 Nieuw-Lekkerland 0 0 
82 Lemsterland 63 25008 356 Nieuwegein 493000 

1640 Leudal 567 Nieuwerkerk aan den IJsso 58 29525 15000 14525 
327 Leusden 237 311092 171000 140092 569 Nieuwkoop 
694 Liesveld 31 41755 104 Nijefurd 

733 Lingewaal 267 Nijkerk 235 221815 81000 140815 

1705 Lingewaard 156 65825 268 Nijmegen 911 493193 413000 80193 
553 Lisse 22000 1695 Noord-Beveland 22 30963 

808 lith 1699 Noordenveld 151 67416 11000 56416 

140 Littenseradiel 10 7172 171 Noordoostpolder 165 118298 38000 80298 

262 Lochem 575 Noordwijk 22000 

329 Loenen 576 Noordwijkerhout 16 5091 
809 Loon op Zand 94 38684 820 Nuenen, Gerwen en Nede 

331 Lopik 302 Nunspeet 16000 

24 Loppersum 31 19029 951 Nuth 62 35520 

168 losser 50 21338 579 Oegstgeest 50 49711 14000 35711 

333 Maarssen 137000 823 Oirschot 61 36833 12000 24833 

934 Maasbree 27 56756 824 Oisterwijk 118 44469 12000 32469 

1671 Maasdonk 269 Oldebroek 

263 Maasdriel 173 Oldenzaal 49000 

1641 Maasgouw 1773 Olst-Wijhe 26 32195 

556 Maassluis 73 32392 17000 15392 175 Ommen 59 36229 13000 23229 

935 Maastricht 785 728251 463000 265251 881 Onderbanken 

936 Margraten 1586 Oost Gelre 

1663 De Marne 826 Oosterhout 417 211959 98000 113959 

25 Marum 12 7025 580 Oostflakkee 23 36579 

420 Medemblik 36 13762 85 Ooststellingwerf 70 91597 

993 Meerlo-Wanssum 431 Oostzaan 

938 Meerssen 44 22515 432 Opmeer 32 38695 

941 Meijel 10 7450 86 Opsterland 

83 Menaldumadeel 18 37218 828 Oss 112000 

1987 Menterwolde 20 35597 584 Oud-Beijerland 0 0 27000 

119 Meppel 208 195327 75000 120327 1509 Oude IJsselstreek 

687 Middelburg 178 0 142000 437 Ouder-Amstel 98000 

559 Middelharnis 98 73264 644 Ouderkerk 0 0 

1842 Midden-Delfland 36 33659 589 Oudewater 

1731 Midden-Drenthe 92 87904 10000 77904 1734 Overbetuwe 292 133001 18000 115001 

815 MillenSint Hubert 590 Papendrecht 52 19352 47000 -27648 

265 Millingen aan de Rijn 765 Pekela 47 29076 

1709 Moerdijk 31000 1926 Pijnacker-Nootdorp 14000 

1955 Mantierland 113 59466 439 Purmerend 223 108494 95000 13494 

335 Montfoort 273 Putten 106 52286 

944 Mook en Middelaar 177 Raalte 121 109596 19000 90596 

563 Moordrecht 32 39712 595 Reeuwijk 23000 

424 Muiden 1661 Reiderland 

425 Naarden 231 119568 86000 33568 703 Reimerswaal 47 13084 

1740 Neder-Betuwe 274 Renkum 134 72187 28000 44187 



Code Gemeente Dataland Bak Verschil Code Gemeente Dataland Bak Verschil 

aantal m2 m2 m2 aantal m2 m2 m2 

339 Renswoude 

211 

12000 93 Terschelling 
1667 Reusel-De Mierden 14349 448 Texel 

275 Rheden 74000 1525 Teylingen 

340 Rhenen 43 17076 10000 7076 716 Tholen 42 18316 
597 Ridderkerk 294 8451 70000 -61549 281 Tiel 2 180 74000 -73820 

196 Rijnwaarden 855 Tilburg 0 0 467000 
1672 Rijnwoude 183 Tubbergen 
1742 Rijssen-Holten 35000 1700 Twenterand 75 62227 
603 Rijswijk 820000 1730 Tynaarlo 98 108026 

1669 Roerdalen 737 Tytsjerksteradiel 

957 Roermond 212000 282 Ubbergen 
736 De Ronde Venen 158 84268 30000 54268 856 Uden 251 130901 36000 94901 

1674 Roosendaal 384 348737 90000 258737 450 Uitgeest 
599 Rotterdam 4715 3375616 2969000 406616 451 Uithoorn 60000 
600 Rozenburg 0 0 184 Urk 
277 Rozendaal 344 Utrecht 0 0 2283000 
840 Rucphen 30 23711 1581 Utrechtse Heuvelrug 
441 Schagen 18000 981 Vaals 

39 Scheemda 24 30206 994 Valkenburg aan de Geul 60 37795 
458 Schermer 11 17058 858 Valkenswaard 124 71902 36000 35902 
279 Scherpenzeel 47 Veendam 49000 
606 Schiedam 358 267370 184000 83370 345 Veenendaal 282 166504 148000 18504 

88 Schiermonnikoog 4 544 717 Veere 48 47543 
844 Schijndel 860 Veghel 21000 
962 Schinnen 861 Veldhoven 117000 
608 Schoonhoven 0 0 453 Velsen 104000 

1676 Schouwen-Duiveland 98 48737 19000 29737 983 Venlo 543 474037 203000 271037 
964 Sevenum 984 Venray 16000 
965 Simpelveld 620 Vianen 111 182184 110000 72184 

1702 Sint Anthonis 622 Vlaardingen 0 0 96000 
845 Sint-Michielsgestel 74 44033 48 Vlagtwedde 68 138262 
846 Sint-Oedenrode 44 23647 96 Vlieland 7 1547 

1883 Sittard-Geleen 365 287694 200000 87694 718 Vlissingen 151 39784 25000 14784 
51 Skarsterlän 623 Vlist 0 0 

610 Sliedrecht 176 142344 63000 79344 986 Voerendaal 25 12562 
40 Slochteren 25 29056 626 Voorschoten 15000 

1714 Sluis 96 124447 285 Voorst 50 28929 10000 18929 
90 Smallingerland 78000 865 Vught 21000 
91 Sneek 39000 866 Waalre 24000 

342 Soest 282 261326 57000 204326 867 Waalwijk 47000 
847 Someren 627 Waddinxveen 47000 
848 Son en Breugel 69000 289 Wageningen 141000 
612 Spijkenisse 179 535 77000 -76465 629 Wassenaar 42000 

37 Stadskanaal 73 47683 11000 36683 852 Waterland 
180 Staphorst 45 69746 988 Weert 236 141503 66000 75503 
532 Stede Broec 457 Weesp 71000 
851 Steenbergen 870 Werkendam 

1708 Steenwijkerland 14000 459 Wervershoof 
971 Stein 14000 668 West Maas en Waal 66 25356 
617 Strijen 0 0 1701 Westerveld 34 25961 
715 Terneuzen 231 274783 74000 200783 293 Westervoort 28 8961 



Code Gemeente Dataland Bak Verschil 

aantal m2 m2 m2 
1783 Westland 73000 

98 Weststellingwerf 

614 Westvoorne 25 36936 

189 Wierden 75 132766 

462 Wieringen 

463 Wieringermeer 

296 Wijchen 106 49268 11000 38268 

1696 Wijdemeren 114 46032 
352 Wijk bij Duurstede 

52 Winschoten 105 74178 33000 41178 

53 Winsum 17 9918 
294 Winterswijk 104 58239 25000 33239 
873 Woensdrecht 40 36971 
632 Woerden 454 271314 215000 56314 

1690 De Wolden 

880 Wormerland 10000 
351 Woudenberg 8 18342 

874 Woudrichem 

710 Wûnseradiel 33 32357 

683 Wymbritseradiel 31 26707 
479 Zaanstad 755 486519 223000 263519 

297 Zaltbommel 76000 

473 Zandvoort 

707 Zederik 45 37991 
478 Zeevang 

50 Zeewolde 120 48760 

355 Zeist 522 551590 300000 251590 

299 Zevenaar 169 94043 37000 57043 

1666 Zevenhuizen-Moerkapelle 0 0 
476 Zijpe 69 15251 
637 Zoetermeer 793 723431 588000 135431 

638 Zoeterwoude 45 48823 20000 28823 
56 Zuidhorn 42 25259 

879 Zundert 

301 Zutphen 72000 
1896 Zwartewaterland 

642 Zwijndrecht 75000 
193 Zwolle 898 836844 696000 140844 



Primair onderwijs 

Voortgezet onderwijs 

Beroepsonderwijs en 
volwasseneducatie 

Hoger beroepsonderwijs 

Wetenschappelijk onderwijs 

Subtotaal 

Totaal 
schatting 

Ziekenhulzen 

BIJLAGE VII: Achterliggende berekeningen 
Inschatting vastgoedvoorraad 

antalleerlingen/ oppervlak (bvo) per 
studenten 

1.657.200 

942.990 

605.120 

366.440 

207.700 

leerling/student 

10,5 

10,0 

9,5 

oppervlak (bvo) 
geschat 

6.000.000 

oppervlak (bvo) 
geschat 

17.400.000 

9.400.000 

5.700.000 

32.500.000 

Verpleeg- en verzorgingshuizen 10.500.000 

Gehandicaptenzorg 3.500.000 

GGZ 2.400.000 

Overig 500.000 

Totaal 22.900.000 

Bouwcollege 

oppervlak (bvo) 
bekend 

2.500.000 

4.500.000 

7.000.000 

39.500.000 
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Een bijdrage aan de transparantie van de 
Nederlandse vastgoedvoorraad. 
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