STICHTSE VECHT

WONINGBEHOEFTE EN PLANCAPACITEIT
Dit thema geeft inzicht in de kwalitatieve
woningbehoefteontwikkeling van verschillende leefstijlgroepen,
zowel uitgedrukt in de behoefte aan verschillende woonmilieus als
in de behoefte naar verschillende woningkwaliteiten. De
toekomstige behoefte wordt geconfronteerd met de bekende
plancapaciteit.

Voor een uitgebreide beschrijving van de verschillende leefstijlen

Leefstijlen

beschrijving van de verschillende woonmilieus kunt u
informatie vinden.

Het gedrag en de beleving van mensen verschillen onderling,
maar er zijn ook veel overeenkomsten tussen mensen. We kunnen
dan ook een afgebakend aantal groepen benoemen met leefstijlen
die in grote lijnen overeenkomstige woonwensen hebben. Er wordt
onderscheid
gemaakt in realisatie
zeven leefstijlen.
PRS-programma,
en planaanbod 2013-2028

kunt u

hier meer informatie vinden.

Woonmilieus
Voor de indeling in woonmilieus is aangesloten bij de bestaande
indeling van ABF in 13 woonmilieus. Voor een uitgebreide

hier meer

Provincie Utrecht, CBS, Planmonitor

Het programma volgens de afspraken in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS), de realisatie van het programma en het
planaanbod 2013-2028. De cijfers van het planaanbod zijn gebaseerd op aantallen die door de gemeenten zijn opgegeven. Let
op: dit betekent niet dat alle plannen door de Provincie al zijn beoordeeld als ruimtelijk aanvaardbaar.

Realisatie PRS-programma in relatie tot harde en zachte plancapaciteit De realisatie van de woningbouwopgave volgens de afspraken in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie, in relatie tot de
bekende harde en zachte plancapaciteit. Deze wordt gecorrigeerd voor reeds gerealiseerde en in de toekomst te verwachten
onttrekkingen aan de woningvoorraad. De cijfers van het woningbouwprogramma zijn gebaseerd op aantallen die door

Provincie
Utrecht,
CBS, Planmonitor
gemeenten zijn ingevoerd in de Planmonitor. Let op: dit betekent niet dat alle plannen door de Provincie
al zijn
beoordeeld
als
Restant
Verschil
ruimtelijk aanvaardbaar.

Programma
2013 - Realisatie Onttrekkingen
2028 (a)
(b)
(c)
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plancapaciteit
t/m 2028
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plancapaciteit
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onttrekkingen
t/m 2028

plancapaciteit
en restant
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