NVD-PBL seminar vrijdag 15 juni 2018
Programma:

NVD-PBL seminar Demografische trends en de
toekomstige woningbouwopgave
Verschillende demografische gebeurtenissen en trends zijn van invloed op de omvang
en aard van de vraag naar woningen. De stabilisering van het aantal gezinnen en
het toenemende aantal eenpersoonshuishoudens vragen mogelijk om een andere
samenstelling van de toekomstige woningvoorraad. Ook het langer zelfstandig wonen
van ouderen, het mogelijk langer thuis wonen van jongeren en de buitenlandse
migratie hebben effecten op de vraag naar en het aanbod aan woningen.
In dit seminar georganiseerd door NVD en PBL zal van verschillende demografische
trends worden nagegaan welke effecten die mogelijk hebben op de toekomstige
regionale vraag naar woningen. In de ochtend zullen verschillende demografische
trends worden besproken en in de middag zullen deze trends worden vertaald naar
de lokale en regionale opgave.

Plaats: Planbureau voor de Leefomgeving,
Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag,
Seminarzaal, begane grond.
Datum: vrijdag 15 juni 2018
Toegang: gratis
Aanmelden per e-mail bij:
Jeannette van der Aar: aar@nidi.nl
(Aanmelden vóór 1 juni 2018,
aantal plaatsen is beperkt).

09:30-10:00 uur:
Inloop
		
Ochtend: demografische trends en de woningbehoefte
10:00-10:30 uur:
		

Demografie, economie en woningmarkt
(Peter Boelhouwer OTB/TUD)

10:30-11:00 uur:
		

Woningmarkt en huishoudensvorming
(Andries de Jong, PBL)

11:00-11:30 uur:

Pauze

11:30-12:00 uur:
		

De uitstroom van ouderen uit de woningmarkt
(Femke Daalhuizen, PBL)

12:00-12:30 uur:
		

Onzekerheden in de buitenlandse migratie
(Coen van Duin, CBS)

12:30-13:30 uur:
Lunch
		
Middag: de regionale en lokale opgave
13:30-14:00 uur:

Gezinnen in en uit de stad: gevolgen voor de Noordvleugel
(Pieter Hooimeijer, UU)

14:00-14:30 uur:

Amsterdam als magneet: woningmarkt en woningbouw in
de regio Amsterdam (Julian Jansen, gemeente Amsterdam)

14:30-15:00 uur:

Pauze

15:00-15:30 uur:

Demografische ontwikkelingen en de woningmarkt in 		
Brabants perspectief (Niek Bargeman, Provincie 		
Noord-Brabant)

15:30-16:15 uur:

Forumdiscussie: demografie en woningmarkt: voor wie 		
moeten we wat waar bouwen?

16:15-17:30 uur:

Afsluitende borrel

