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1 Inleiding
1.1 Aanleiding
In Oost-Groningen hebben de zeven gemeenten, de provincie, de woningcorporaties en de zorgpartijen
inmiddels een samenwerkingstraditie rond de aanpak van de regionale woningmarktopgaven. Het
gezamenlijke doel is het ontwikkelen van een toekomstbestendige woningvoorraad en leefomgeving. In
gezamenlijkheid zijn onder andere het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan, het Regionaal
Prestatiekader en de Menukaart uitgewerkt. Hierbij is gebruik gemaakt van onderbouwende analyses uit
2011. Sindsdien is er veel veranderd op de woningmarkt, door de economische conjunctuur,
voortschrijdende demografische ontwikkelingen, veranderend consumentengedrag en ook veranderende regelgeving (Europa-norm, passend toewijzen, hypotheekregels, decentralisatie en extramuralisering in de zorg, komst verblijfsgerechtigden).
Ondertussen staat een aantal uitwerkingen van regionaal beleid op de rol. Dan gaat het om de nieuwe
Regionale Prestatieafspraken die worden gemaakt, de uitwerking van de Keuzegerechten uit de
Menukaart Oost-Groningen en het opstellen van de lokale prestatieafspraken. Reden om dit woningmarktonderzoek uit te voeren.
De volgende vragen staan in dit onderzoek centraal:
1. Hoe ziet de huidige bevolkingssamenstelling eruit en wat zijn de verwachte ontwikkelingen?
2. Hoe ziet het huidige woningaanbod eruit, en wat is hiervan de toekomstwaarde?
3. Hoe functioneert de huidige woningvoorraad in de regio en de verschillende gemeenten?
4. Hoe ontwikkelt de kwantitatieve en kwalitatieve opgave zich in de komende jaren op basis van
woonvoorkeuren, demografische, economische, maatschappelijke ontwikkelingen en wetgeving?
5. Wat is vanuit de voorgaande vragen de wensvoorraad; kwantitatief en kwalitatief en welke opgave
komt hieruit naar voren?

1.2 Opzet van het onderzoek
Woonvoorkeuren: vraag of wens
Verhuisonderzoek, zoals het WoON2015, kijkt vooral naar de verhuiswensen van huishoudens, en maar
beperkt naar de verhuisrealiteit. Ervaring leert dat verhuiswensen grotendeels zijn ingegeven door
idealen. De praktijk blijkt weerbarstiger. Huishoudens die zeggen te verhuizen doen dit lang niet altijd,
en zij die aangeven niet te verhuizen doen dit soms juist wel. Zeker in een vragersmarkt als OostGroningen, hebben mensen wat te kiezen. Hun verhuisgedrag zal dan ook vaker hun wens benaderen. In
dit onderzoek zijn daarom de feitelijke verhuizingen als basis genomen. Deze zijn aangevuld met
verhuiswensen die uit WoON2015 blijken. Zo wordt gedetailleerd in beeld gebracht wie binnen de regio
is verhuisd en wie de regio is binnengekomen of heeft verlaten. Hiertoe is gebruik gemaakt van CBSmicrodata, die op buurtniveau zicht geven op feitelijke verhuisbewegingen naar persoons- en woningkenmerken; dus zeer betrouwbaar. Trends die hierin worden waargenomen, worden op basis van
demografie en economische scenario’s vertaald naar de toekomst. Overigens hebben we de uitkomsten
niet alleen vertaald op basis van statistieken en trends. We hebben ook wettelijke normen betrokken bij
het onderzoek; met name ten aanzien van passend toewijzen. Dit bepaalt namelijk mede de mogelijkheden die huishoudens hebben op de woningmarkt.
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Demografische, economische, maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen
Essentieel in de bepaling van de toekomstige woningbehoefte zijn niet alleen traditionele factoren als
demografie, verhuiswensen en ontwikkelingen van de doelgroep. Steeds belangrijker zijn maatschappelijke trends. Het vermogen van een (groter) deel van de naoorlogse generatie leidt tot ander gedrag op
de woningmarkt dan van de vooroorlogse generatie. Maar ook trends als individualisering, technologische innovaties, trek naar de steden of juist terugkeer uit de steden, hebben wezenlijke impact op
de woningmarkt. Daarom hebben we samen met gemeenten, corporaties, marktpartijen en zorgpartijen
de belangrijkste maatschappelijke trends in beeld gebracht, waardoor we rond verschillende geschetste
ontwikkelingen inzichtelijk kunnen maken wat de kansen en risico’s ten aanzien van veranderingen zijn.

Woonmilieus
De regio wil inzicht in de behoefte aan woonmilieus. Wij hebben daarvoor een woonmilieu-begrip
gedefinieerd dat aansluit bij de lokale situatie. Hierbij is gekeken naar de bereikbaarheid (weg en OV),
schaal en fysieke kenmerken (bebouwing, uitstraling) van de woongebieden, naar voorzieningenniveau
en naar de functie op de woningmarkt (voor starters, voor gezinnen, voor ouderen, voor zorggroepen).

Toekomstwaarde bestaande voorraad
De belangrijkste huisvestingsopgave ligt in de bestaande woningvoorraad. Daarom is het belangrijk dat
die bestaande voorraad aan blijft sluiten bij de vraag. Dat vraagt continu investeringen in die voorraad:
in verduurzaming, in het geschikt maken voor een veranderende levensfase, om een nieuwe doelgroep
te bedienen. Waar geld beschikbaar is en mensen vertrouwen hebben, gaan veel aanpassingen vanzelf.
Waar dit ontbreekt, is een steuntje in de rug gewenst om de toekomstwaarde van de voorraad te
borgen. In de analyse hebben we vanuit verschillende invalshoeken, en statistieken over buurten, de
toekomstwaarde van de bestaande woningvoorraad benoemd.

1.3 Leeswijzer
Het onderzoek bestaat uit een rapportage met daarin de belangrijkste uitkomsten op regioniveau en
separaat fact-sheets met uitkomsten op (lokaal) gemeenteniveau. In deze gemeentelijke rapportages
vindt u ook de cijfers die ten grondslag liggen aan deze regionale rapportage. In deze rapportage komen
de volgende thema’s aan bod:
 In het tweede hoofdstuk gaan we in op de huidige situatie van bevolking en woningvoorraad in de
regio. Welke woningen zijn er aanwezig? Hoe worden die nu bewoond? Daarbij maken we ook een
inventarisatie van aanwezige woonmilieus en geven we een taxatie van de toekomstwaarde van de
regionale woningvoorraad.
 In hoofdstuk 3 beschrijven we trends naar de toekomst. We gaan in op een aantal maatschappelijke
ontwikkelingen en duiden de betekenis hiervan voor de woningmarkt van Oost-Groningen.
 Hoofdstuk 4 gaat over de toekomstige woningbehoefte. Op basis van demografische en
economische prognoses en woonvoorkeuren analyseren we de woningbehoefteontwikkeling in de
komende periode. Dit doen we naar verschillende marktsegmenten, huur-koopverhouding, de
behoefte aan sociale huurwoningen en de behoefte aan wonen met zorg.
 Tot slot geven we in hoofdstuk 5 een overzicht van de belangrijkste conclusies en aanbevelingen.
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2 Functioneren van de woningmarkt
De regio Oost-Groningen telde op 1 januari 2016 ruim 148.583 inwoners. Zij woonden in 69.570
woningen (inmiddels is dit aantal weer iets gedaald naar 69.426). Dit betekent dat er gemiddeld 2,14
mensen per woning wonen. Tien jaar eerder (in 2006) was het aantal inwoners 154.300. Toen stonden
in de regio 66.340 woningen; oftewel 2,33 mensen per woning. Het aantal inwoners is de afgelopen
jaren al gedaald met ruim 5.700 personen, ofwel met 3,7%. Door meer kleine huishoudens daalde de
gemiddelde woningbezetting. Deze huishoudensverdunning loopt iets voor op de landelijke ontwikkeling, en gaat ook iets sneller.

2.1 Huidige bevolking Oost-Groningen
Bevolking in Oost-Groningen
Oldambt is de grootste gemeente van de regio, met 38.224 inwoners (1 januari 2016). Daarna volgen
Stadskanaal (32.474) en Veendam (27.461). Dit zijn de drie meest stedelijke gemeenten. De meer
landelijke gemeenten Vlagtwedde (16.123), Pekela (12.597), Menterwolde (12.219) en Bellingwedde
(9.060) zijn alle aanzienlijk kleiner.
Figuur 2.1: Regio Oost-Groningen. Bevolking naar samenstelling per gemeente 2017
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Bron: CBS.

Circa 15% van de bevolking is jonger dan 15 jaar, 15% is tussen 15 en 30 jaar. Met name het aandeel
jongeren tot 30 jaar is aanzienlijk lager dan het provinciale en landelijke gemiddelde van rond de 20%.
Een derde deel is tussen de 30 en 55 jaar. Het aandeel 55-plussers is 29% en 75-plussers 10%. Met name
het aandeel in de leeftijdsgroep tussen 55 en 75 jaar is hoger dan provinciaal en landelijk. Dit duidt op
een stevige vergrijzing de komende jaren. De leeftijdsopbouw tussen de gemeenten verschilt niet zo
veel. De kleinste gemeente (Bellingwedde) heeft relatief de meeste 55-plussers.
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Huishoudens in de regio
De bevolking leeft in huishoudens. Deze huishoudens doen een beroep op woningen. Daarom zijn
huishoudens nog belangrijker voor de woningvraag dan de bevolking.
Figuur 2.2: Regio Oost-Groningen. Samenstelling huishoudens per gemeente 2017
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Van de huishoudens in Oost-Groningen wordt ruim een derde deel gevormd door alleenstaanden,
een derde deel door twee persoons huishoudens zonder kinderen en nog een derde deel door
gezinnen met kinderen. Landelijk en provinciaal zijn er aanzienlijk meer alleenstaanden
(respectievelijk 38% en 45%). Het aandeel gezinnen met kinderen ligt rond het landelijk
gemiddelde, maar boven het provinciale gemiddelde van 27%.
Menterwolde, Pekela en Veendam hebben relatief de meeste gezinshuishoudens. Bellingwedde
heeft relatief de minste gezinshuishoudens; al is het verschil ten opzichte van het gemiddelde
beperkt (30%). De gemeente Oldambt telt verhoudingsgewijs de meeste alleenstaanden (36%).
Bellingwedde de minste alleenstaanden. In Bellingwedde wonen verhoudingsgewijs veel stellen
zonder kinderen (39%).
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Als we kijken naar de 75-plus huishoudens, dan is te zien dat in Vlagtwedde en Stadskanaal er
relatief wat meer 75-plushuishoudens zijn. In Menterwolde wonen weinig 75-plussers. Tweederde
deel van de 75-plussers woont alleen.

Figuur 2.3: Regio Oost-Groningen. Aandeel gezinnen en 65-plushuishoudens per buurt (2017)

Bron: CBS.





Met name in het noordelijk deel van Winschoten en de woonwijken van Veendam, Stadkanaal en
Oude Pekela wonen veel gezinnen met kinderen. In de meeste kernen van de gemeente Vlagtwedde (en in mindere mate Bellingwedde) wonen relatief weinig gezinnen met kinderen. De centra
van Stadskanaal, Veendam en Winschoten tellen ook weinig gezinnen met kinderen.
65-plushuishoudens wonen juist vaker in de centra van de grote kernen. Naast Winschoten, Veendam en Stadskanaal gaat het om Ter Apel, Blijham, Scheemda en Vlagtwedde.

Verhuizingen van huishoudens
Verhuisbewegingen geven een beeld van de dynamiek op de woningmarkt. Wie verhuist van de ene
woning naar de andere woning? Maar ook welke positie neemt een gemeente in, binnen de regionale
woningmarkt. Aan de hand van CBS-gegevens hebben verhuisbewegingen tussen en binnen gemeenten
in beeld gebracht.
De woningmarkt is in belangrijke mate een bovenregionale markt. Van de verhuizingen vindt ruim de
helft plaats binnen de eigen gemeente, één op de zes verhuizingen is gericht op een andere gemeente in
de regio, en één op de drie verhuizingen gaat naar buiten de regio.
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Figuur 2.4: Regio Oost-Groningen. Verhuisbewegingen naar richting per gemeente 2006 - 2015
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Met name Bellingwedde, en in mindere mate Menterwolde hebben te maken met veel
verhuizingen over de gemeentegrens heen. Voor Bellingwedde betekent dit vooral een samenhang
met andere regiogemeenten, voor Menterwolde zijn daarnaast gemeenten buiten de regio van
belang. Dit is logisch gelet op de ligging van de beide gemeenten.
Oldambt, Stadskanaal en Veendam hebben juist veel verhuizingen binnen de gemeente. Mensen
blijven bij verhuizing merendeels in de gemeente wonen. Vinden zij in de gemeente geen woning,
dan verlaat men relatief vaker de regio.

Tabel 2.1: Regio Oost-Groningen. Migratiebewegingen tussen gemeenten.
Vestigers

Vertrekkers

Groningen
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20%
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Bron: CBS Microdata, 2006-2015

048.102/G | Woningmarktonderzoek

6

De tabel geeft de belangrijkste verhuisrelaties weer tussen de regio Oost-Groningen en andere
Nederlandse gemeenten. De sterkste verhuisrelatie is de relatie tussen Oost-Groningen en de gemeente
Groningen. Per saldo vertrekken er meer mensen naar de gemeente Groningen dan dat er vanuit de
gemeente Groningen naar Oost-Groningen trekken. Ook zijn er sterke relaties met HoogezandSappemeer en Borger-Odoorn. Per saldo vestigen er zich juist meer mensen uit deze gemeenten in
Oost-Groningen.
Onderstaande tabel zijn de verhuisbewegingen tussen de gemeenten te zien. In de rijen staan de
gemeentes waarvan men verhuisd naar in de kolommen de gemeentes waar men naartoe verhuisd.
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Tabel 2.2: Regio Oost-Groningen. Verhuisbewegingen tussen gemeenten 2006 - 2015

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Bron: CBS.

Vanuit Bellingwedde en Pekela is Oldambt de belangrijkste vestigingsgemeente binnen de regio. Andere
gemeenten dan Oldambt hebben nauwelijks een opvangfunctie voor andere gemeenten binnen OostGroningen. Beperkte uitzonderingen zijn Veendam als vestigingsgemeente voor verhuizers uit Menterwolde, en Stadskanaal voor vestigers uit Vlagtwedde.
Wij hebben de belangrijkste verhuisbewegingen per gemeente op de kaart gezet, zodat de regionale
samenhang inzichtelijk wordt. Deze komen niet volledig overeen met bovenstaande tabel, omdat er een
grotere regio bij is betrokken en de verhuisbewegingen binnen de eigen gemeenten niet zijn
meegenomen in de percentages.
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Figuur 2.5:

Regio Oost-Groningen. Verhuisbewegingen naar richting per gemeente 2006 - 2015 (groen is de gemeente van
vestiging, blauw de belangrijkste herkomstgemeenten)
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Bron: CBS.
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2.2 Huidige samenstelling woningvoorraad
De regio Oost-Groningen telt per 1 januari 2017 een kleine 70.000 woningen. Het grootste deel van de
voorraad is een koopwoning: 43.500 woningen (63%). 27% van de woningen is een sociale huurwoning.

OostGroningen

Koop
2.930
3.437
11.423
3.631
9.003
8.188
Sociale huur
803
1.523
5.132
1.520
4.659
3.063
Overige huur*
338
428
1.766
583
1.248
1.357
Eigendom onbekend
45
20
75
43
372
115
Totaal
4.116
5.408
18.396
5.777
15.282
12.723
* Overige huur betreft zelfstandige woningen die niet in bezit zijn van een toegelaten instelling
Bron: CBS 2017.

Vlagtwedde

Veendam

Stadskanaal

Pekela

Oldambt

Bellingwedde

Menterwolde

Tabel 2.3: Regio Oost-Groningen. Samenstelling naar eigendomsvorm

4.901
1.814
674
335
7.724

43.513
18.514
6.394
1.005
69.426

Figuur 2.6: Regio Oost-Groningen. Samenstelling naar eigendomsvorm
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Bron: CBS 2017.

In de regio staan verhoudingsgewijs meer koopwoningen dan landelijk, en is het aandeel sociale
huurwoningen relatief wat lager.
De verschillen tussen de gemeenten zijn relatief beperkt. De gemeente Bellingwedde heeft met 71% de
relatief grootste koopvoorraad. In Stadskanaal is de koopvoorraad met 59% relatief het kleinst. De
sociale huurvoorraad varieert tussen 20% in Bellingwedde en 30% in Stadskanaal.
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Figuur 2.7: Regio Oost-Groningen. Samenstelling naar eigendomsvorm en type
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Bron: WOZ-registratie 2017, VHE-bestanden corporaties 2017.

Het grootste deel van de woningvoorraad bestaat uit grondgebonden woningen. In de koopsector zijn in
alle gemeenten vrijstaande woningen en tweekappers dominant. In Bellingwedde is zelfs 55% van de
woningvoorraad een vrijstaande koopwoning. Veendam heeft de minste vrijstaande woningen, maar
ook hier is nog een kwart van de woningvoorraad een vrijstaande koopwoning.
Een rijwoning is doorgaans een huurwoning. Van de huurvoorraad is ook het grootste deel een rijwoning. Appartementen zijn ook vaker een huurwoning dan een koopwoning. Met name Stadskanaal en
Veendam tellen veel appartementen.
Figuur 2.8: Regio Oost-Groningen. Samenstelling woningvoorraad naar prijsniveau per gemeente
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Bron: WOZ-registraties gemeenten.



Meer dan de helft van de woningen in Oost-Groningen heeft een WOZ-waarde onder € 150.000.
Dat is relatief laag geprijsd. Wel zien we dat gemeenten met veel vrijstaande woningen, zoals
Bellingwedde, Menterwolde en Vlagtwedde, doorgaans meer woningen in hogere prijssegmenten
hebben.
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De meer stedelijke gemeenten Oldambt en Veendam hebben juist meer goedkope woningen.
Opvallend is de positie van Pekela en Stadskanaal. In de gemeente Pekela zijn er relatief veel goedkope woningen, terwijl de samenstelling van de voorraad naar typologie redelijk het regionale
gemiddelde volgt. De voorraad lijkt hier dus goedkoop. Ook voor Stadskanaal geldt dat de verdeling
naar woningtypologie weinig afwijkt van het regionale gemiddelde, terwijl de prijzen hier juist
relatief hoog zijn.

Figuur 2.9: Regio Oost-Groningen. Samenstelling huurwoningvoorraad naar huurprijsniveau per gemeente
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Bron: Woningcorporaties Oost-Groningen.





Corporaties verhuren in Oost-Groningen hun woningen doorgaans met een huurprijs onder de
onderste aftoppingsgrens (88%). Dit betekent dat het leeuwendeel van de bestaande voorraad
toegankelijk is voor huurders met een inkomen onder de grenzen van de Huurtoeslag.
Ook is er, zeker in Vlagtwedde, Oldambt en Menterwolde, nog een behoorlijk aandeel sociale huurwoningen met een prijs onder € 414. In Veendam is dit aanbod met 12% relatief gezien het kleinst.

Energieprestatie woningvoorraad
Het energielabel kan worden gezien als een indicator voor de energieprestatie van de woningvoorraad.
Het betreft dus een indicator en geen absolute maat voor energieprestatie. Het energielabel is bij
introductie bedoeld als stimulans om na te denken over de mogelijkheden van energiebesparende
maatregelen voor een comfortabele en energiezuinige woning. Woningen in Nederland hebben op basis
van bouwjaar en bouwvorm een voorlopige inschatting van het energielabel gekregen. Dit label kan
definitief gemaakt worden door de woning ‘af te melden’ in de database van de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO).
Alle woningen van de woningcorporaties in Nederland hebben reeds een definitief afgemeld
energielabel. Voor particuliere (koop)woningen geldt dit in veel mindere mate. In werkelijkheid kan een
woning een ander (doorgaans beter) energielabel hebben dan het voorlopige label.
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Figuur 2.10: Regio Oost-Groningen. Aandeel definitieve energielabels per gemeente
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Bron: WOZ-registraties gemeenten.

Circa 36% van de woningen in Oost-Groningen heeft inmiddels een definitief energielabel. Dit betreft
merendeels huurwoningen. Stadskanaal en Menterwolde hebben een groter aandeel definitieve
energielabels.
De woningvoorraad in Oost-Groningen heeft een gemiddeld energielabel D. 25% van de woningen heeft
een energielabel A of B. 27% heeft een energielabel F of G, waarvan 15% van de woningen een
energielabel G (zeer onzuinig) heeft.
Figuur 2.11: Regio Oost-Groningen. Samenstelling woningvoorraad naar energielabel per gemeente
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Bron: WOZ-registraties gemeenten.

De appartementen zijn het zuinigst; daarvan heeft 30% een energielabel A of B. De meest onzuinige
woningen zijn de vrijstaande woningen. Dit heeft een relatie met het bouwjaar waarin deze woningen
veelal gebouwd zijn. Oudere woningen zijn vaak minder goed geïsoleerd dan jongere woningen.
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Geschiktheid woningvoorraad
De geschiktheid van de reguliere woningvoorraad is bepaald aan de hand van de gemeentelijke
WOZ/BAG-registratie. Daarbij zijn de volgende definities aangehouden:
Geschikte woning
Alle primaire voorzieningen (slaapkamer, woonkamer, toilet, badkamer en keuken) liggen gelijkvloers of zijn zonder
traplopen bereikbaar. De woning is geschikt voor bewoners met geringe beperkingen bij het lopen, die als hulpmiddelen eventueel wandelstok of kruk(ken) gebruiken.
De woningen voldoen aan tenminste één van de volgende kenmerken:

woning is aangemerkt als seniorenwoning of nultredenwoning;

appartementen/(galerij)flats (aangenomen is dat deze over een lift beschikken);

(semi)bungalows, woonboerderijen.
Potentieel geschikte woning
Potentieel geschikte woningen zijn woningen die met relatief beperkte middelen geschikt te maken zijn. Deze
woningen voldoen aan de volgende criteria:

eengezinswoning is gebouwd na 1998;
1
3

inhoud bij koop is groter dan 350 m en gebouwd na 1965;
3

inhoud bij huur is groter dan 300 m en gebouwd na 1980;

geschakelde woning.
Niet geschikte woning
De overige woningen zijn als niet geschikt aangemerkt en die woningen zijn vermoedelijk ook niet (eenvoudig)
geschikt te maken.

De beoordeling van de woningvoorraad op geschiktheid op basis van WOZ-gegevens is een inschatting.
Een conditiemeting op woningniveau geeft een beeld van de daadwerkelijke geschiktheid. Bezoek aan de
woning zelf moet uitwijzen of de inschatting ook juist is.
Bovendien geldt dat bij deze inventarisatie van geschiktheid uitgegaan is van het vastgoed en de ligging
van de woning buiten beschouwing is gelaten; bijvoorbeeld ten aanzien van voorzieningen. Daarnaast is
er geen rekening gehouden met de omvang van een tuin.
Figuur 2.12: Regio Oost-Groningen. Geschiktheid woningvoorraad per corporatie
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Bron: Corporaties Oost-Groningen.

1

Uit landelijk onderzoek is gebleken dat er een relatie is tussen de inhoud en de potentiële geschiktheid van woningen.
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In totaal zijn op basis van de eerder genoemde criteria in Oost-Groningen ruim 13.350 woningen
geschikt voor bewoning voor mensen met een lichte fysieke beperking. Dit is ongeveer 20% van de
totale voorraad van de regio. Daarnaast is er een behoorlijk aandeel potentieel geschikt (19%). In de
koopsector (9%) is een kleiner aandeel geschikt vergeleken met de huursector (37%). 27% van de
koopsector is potentieel geschikt.
Figuur 2.13: Regio Oost-Groningen. Geschiktheid woningvoorraad naar woningtype
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Bron: BAG-gemeenten, vhe-gegevens corporaties.
*Een seniorenwoning is een woning die bestempeld is door gemeente of corporaties als seniorenwoning.

Uit de aard van het woningtype vloeit voort dat vooral appartementen en seniorenwoningen geschikt
zijn voor bewoning door senioren. Voor vrijstaande woningen geldt dat een aanzienlijk deel geschikt is
of geschikt gemaakt kan worden. Bij dit woningtype geldt dat de woning vaak snel is aan te passen aan
veranderende levensfase. De tuin en omgeving zijn juist vaak wat minder geschikt; groot en op afstand
van voorzieningen. Daar is in deze benadering geen rekening mee gehouden.
Rijwoningen en twee-onder-één-kapwoningen zijn voor het overgrote deel als ongeschikt te
bestempelen.
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Figuur 2.14: Regio Oost-Groningen. Geschiktheid woningvoorraad naar woningtype
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Bron: BAG-gemeenten, vhe-gegevens corporaties.

Als we kijken wat de verschillen zijn tussen de gemeenten aan geschikte woningen dan is te zien dat in
Bellingwedde er duidelijk de minste geschikte woningen zijn. Pekela en in mindere mate Stadskanaal
hebben een relatief groot aandeel geschikte woningen. In deze gemeenten en in Veendam, zijn er juist
weinig woningen die niet geschikt zijn. Dit hangt waarschijnlijk samen met het stedelijker karakter van
deze gemeenten, waardoor er meer appartementen en seniorenwoningen zijn.
Figuur 2.15: Regio Oost-Groningen. Bewoning woningvoorraad naar geschiktheid van de voorraad in Oost-Groningen
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Bron: BAG gemeenten, BRP gemeenten.

De (potentieel) geschikte woningvoorraad wordt door verschillende leeftijdsgroepen bewoond. Over het
algemeen geldt: hoe ouder des te vaker mensen in een geschikte woning wonen. Toch woont van de 75plussers nog altijd 44% in een niet geschikte woning. Bij de groep tussen 55 en 65 jaar is dit 65%, tussen
65 en 75 jaar is dit circa 60%. Het kan goed zijn dat mensen hun woning als ‘geschikt’ typeren. En een
groot deel van deze groep redt zich waarschijnlijk goed in een dergelijke woning.
Toch laten deze aandelen ook zien dat ouderen beperkt preventief hun woonsituatie (kunnen)
aanpassen. Zeker bij de groep tot 65 jaar is er wel potentieel geschikt aanbod. Er zijn dus vaak wel
mogelijkheden om preventief aan te passen.
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2.3 Bewoning van de woningvoorraad
In dit hoofdstuk beschrijven we hoe de bestaande voorraad op dit moment bewoond worden. Welke
huishoudens wonen in welke woningtypen? In hoeverre sluiten woonsituatie en huishoudenscategorie
bij elkaar aan?
Figuur 2.16: Regio Oost-Groningen. Bewoning woningvoorraad naar typologie in Oost-Groningen
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Uit het overzicht blijkt dat met name jongeren (tot 30 jaar) en 75-plussers in appartementen
wonen, maar ook nog een derde deel van de 75-plussers woont in een vrijstaande woning.
Gezinnen met kinderen wonen vrijwel altijd in een grondgebonden woning. Het grootste deel
woont in een vrijstaande woning of tweekapper. We zien dat met een stijgende leeftijd mensen
vaker in een tweekapper of vrijstaande woning wonen. Er is dus duidelijk sprake van een wooncarrière in de regio.
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Figuur 2.17: Regio Oost-Groningen. Bewoning woningvoorraad naar eigendom in Oost-Groningen
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Ook als we kijken naar huur-koopverhouding zien we dat mensen eerst een wooncarrière maken
van sociale huur naar koop. Vanaf 50 jaar neemt de bewoning van sociale huurwoningen weer toe.
Met name jongeren tot 30 jaar en 75-plussers wonen in een sociale huurwoning. Dat geldt (in
mindere mate) ook voor overige huurwoningen.

Leegstand: geen bewoning
Het aandeel leegstand is in de koopsector 4% en in de sociale huur 3%. Van de woningen die in de
koopsector leegstaan staat ruim 50% langer dan 1 jaar leeg. Van de sociale huur zijn de leegstaande
woningen voornamelijk huurwoningen die korter dan een half jaar leegstaan.
Figuur 2.18: Regio Oost-Groningen. Bewoning woningvoorraad naar eigendom in Oost-Groningen
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Bron: WOZ-registratie gemeenten.
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De leegstand verschilt in beperkte mate tussen de gemeenten. In Menterwolde is de leegstand met 2%
het laagst. De andere gemeenten hebben een leegstand van tussen 3% en 3,5%. Maar leegstand van
meer dan een jaar zien we veel in Oldambt (52%), Bellingwedde (55%) en Vlagtwedde (68%). In
Menterwolde en Pekela is vaker sprake van kortdurende leegstand.
Tabel 2.4: Regio Oost-Groningen. Bewoning woningvoorraad naar eigendom en type in Oost-Groningen
Sociale huur egz
Sociale huur mgz
Koop egz
Koop mgz
90
32%
64
38%
192
17%
63
18%
< 3 maanden
71
25%
25
15%
172
15%
54
16%
3 - 6 maanden
6 - 12 maanden
39
14%
21
13%
183
16%
60
17%
> 1 jaar
79
28%
57
34%
620
53%
169
49%
Subtotaal
279
100%
167
100%
1.167
100%
346
100%
Aandeel leegstand
279
3%
167
3%
1.167
3%
346
7%
Aandeel bewoond
10.760
97%
5.024
97%
43.799
97%
4.402
93%
Totaal
11.039
100%
5.191
100%
44.966
100%
4.748
100%
Bron: WOZ-registratie gemeenten.

Totaal
411
322
303
925
1.961
1.961
63.985
65.944

21%
16%
15%
47%
100%
3%
97%
100%

Bijna 900 woningen staan langer dan een jaar leeg. Dit betreft bijna 800 koopwoningen en een kleine
140 huurwoningen. In de huursector is relatief veel leegstand korter dan 3 maanden: ook wel aangeduid
als frictieleegstand. Met name bij koopappartementen zien we veel (langdurige) leegstand. Vraag en
aanbod lijken hier relatief beperkt te matchen.

2.4 Woningmarktpositie
Verkoop koopwoningen
De woningmarktpositie van verschillende segmenten blijkt uit verschillende verkoopinformatie, zoals
prijsniveau en transacties. Het aantal transacties verschilt nogal per jaar. In 2011 telde de regio
ongeveer 1.000 transacties van koopwoningen. Dit aantal daalde naar een minimum in 2013: 835
woningen (nog geen 2% van de voorraad), om vervolgens te verdubbelen naar ruim 1.600 transacties in
2016 (3,3% van de voorraad). Daarmee is het aandeel transacties nog relatief laag.
In Nederland zijn er in 2016 ruim 60.500 transacties. Dit waren in 2013 op het laagste punt nog 21.000
transacties. Het herstel is dus groter dan in Oost-Groningen. En dat geldt ook voor de provincie
Groningen.
Figuur 2.19 Regio Oost-Groningen. Ontwikkeling aantal transacties en gemiddelde koopsom 2011-2016
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Bron: Woningmarktcijfers.nl, 2017
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Het prijsniveau in Oost-Groningen is tussen 2011 en 2013 gezakt. Dit was ten tijde van de economische
crisis. Sinds 2014 is de gemiddelde transactieprijs van € 139.000 opgelopen tot € 150.000 in 2016. Dit
loopt parallel aan de groei van het aantal transacties. Toch zijn de verkoopprijzen nog niet terug op het
niveau van voor de crisis.
Ook in Nederland is de gemiddelde transactieprijs tot 2013 gedaald ten tijde van de crisis. In 2014 was
de gemiddelde transactieprijs in Nederland € 215.000 en deze nam toe tot € 250.000 in 2016. In OostGroningen liggen de prijzen beduidend lager. In Nederland zijn de verkoopprijzen tussen 2015 en 2016
met circa 7% gestegen, in de provincie Groningen met 6% (en in de regio Oost-Groningen 3%).

Verhuurresultaten woningen
De verschillende actieve corporaties in de regio Oost-Groningen hebben hun eigen systemen van
verhuur van hun woningen. Door systeemverschillen zijn resultaten onderling moeilijk te vergelijken op
regionaal niveau. We geven in het vervolg enkele richtingen aan. Per gemeente is dit in de bijlage verder
uitgewerkt.
In de regio Oost-Groningen wat het merendeel van de in 2016 verhuurde woningen een
eengezinswoning. Ook waren dit veelal goedkope en betaalbare huurwoningen. Verder is het aantal
reacties op een woning in Oost-Groningen in de periode 2014-2016 toegenomen. In een aantal
gemeenten is er zelfs sprake van een verdubbeling van het aantal reacties.

2.5 Woonmilieus in de regio
Naast het woningaanbod gaat het in de regio ook om de kwaliteit van de omgeving. In wat voor type
omgeving willen mensen wonen? Het begrip woonmilieu dient zich dan aan. Wij hanteren een woonmilieubegrip dat aansluit bij de lokale situatie, dus geen landelijke normeringen (stedelijk, centrumdorps, etc.). Hierbij kijken we naar de schaal en fysieke kenmerken (bebouwing, uitstraling) van de
woongebieden, het voorzieningenniveau en de functie op de woningmarkt (voor starters, voor
gezinnen, voor ouderen, voor zorggroepen).

Kenmerken van woonmilieus
Wij hanteren bij de woonmilieudefinitie de volgende kenmerken:
 Onderscheid naar grootte/stedelijkheid van kernen. Kernen boven 15.000 inwoners duiden we aan
als ‘stedelijk’. Het gaat dan om Winschoten, Veendam en Stadskanaal.
 Daarnaast zijn er kernen met minder dan 15.000 inwoners, maar wel met primair onderwijs, winkels
voor dagelijkse boodschappen en eerstelijnszorg. Deze kernen hebben een lokale voorzieningenfunctie en soms een subregionale functie. Het gaat dan om Zuidbroek, Muntendam, Scheemda,
Oude Pekela, Nieuwe Pekela, Wildervank, Ter Apel en Musselkanaal. De meeste kernen hebben
rond de 4.000 à 5.000 inwoners. Ter Apel en Oude Pekela zijn de grootste kernen.
 Bij de kleinere kernen (meestal minder dan 3.500 inwoners) zien we onderscheid tussen kernen die
goed bereikbaar zijn, of die juist in trek zijn vanwege de landschappelijk fraaie ligging.
o Bij bereikbare kernen gaat het om ligging nabij de hoofdinfrastructuur en van daaruit redelijk
bereikbaar zijn (tot maximaal 5 kilometer vanaf de afslag van de A7 of N33).
o De landschappelijke ligging blijkt uit de hoeveelheid recreatiemogelijkheden. Dit hebben we in
beeld gebracht door inzicht in aanwezigheid van campings, B&B, fiets- en wandelpaden. Dit
zien we vooral in de driehoek Stadskanaal-Blijham-Ter Apel.
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Binnen deze kleinste kernen maken we nog onderscheid naar kernen die wel een aantal (niet
volledig) basisvoorzieningen hebben (primair onderwijs, winkels voor dagelijkse boodschappen,
eerstelijnszorg) en kernen die dit niet of in (zeer) beperkte mate hebben.
Binnen Oost-Groningen zijn er ook de nodige bebouwingslinten met een zeer karakteristieke
uitstraling. Deze zijn in het overzicht afzonderlijk onderscheiden.

Deze uitgangspunten leiden tot de volgende woonmilieu-indeling:
1. Stedelijke kern (vaker in trek bij jongeren)
2. Centrumkern
3. Bereikbaar wonen met geen/beperkte voorzieningen
4. Landschappelijk wonen met basisvoorzieningen
5. Landschappelijk wonen met geen/beperkte voorzieningen
6. Lintdorpen
Per kern hebben we een inventarisatie gemaakt van de hiervoor genoemde criteria. Op grond hiervan
zijn de kernen toegedeeld aan één van de zes woonmilieus.
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Figuur 2.20: Regio Oost-Groningen. Woonmilieus in Oost-Groningen (kernen vanaf 200 woningen)
Stedelijke kern
Centrumkern
Bereikbaar wonen geen / beperkte voorzieningen
Landschappelijk wonen met voorzieningen
Landschappelijk wonen geen / beperkte voorzieningen
Lintbebouwing

Bron: Bewerking Companen.

Deze indeling in woonmilieus is van belang voor de toekomstwaarde van woningen. De woonaantrekkelijkheid van gebieden blijkt uit verschillende factoren. Het gaat dan om bereikbaarheid,
aanwezigheid of nabijheid van voorzieningen en een landschappelijk fraaie omgeving. In OostGroningen zijn deze kenmerken verspreid aanwezig. Met name rond de A7 (zuidzijde hiervan) vinden we

048.102/G | Woningmarktonderzoek

22

een combinatie van deze factoren. Meer naar het oosten scoort de bereikbaarheid en aanwezigheid van
voorzieningen steeds minder gunstig. Dit is in de volgende paragraaf verder uitgewerkt naar een taxatie
van de toekomstwaarde van de bestaande voorraad.

2.6 Toekomstwaarde bestaande voorraad
De belangrijkste huisvestingsopgave ligt in de bestaande woningvoorraad. Voor een goed functionerende woningmarkt is het belangrijk dat die bestaande voorraad aan blijft sluiten bij de vraag.
Daarom besteden we in deze analyse aandacht aan de toekomstwaarde van de bestaande
woningvoorraad.
Voor toekomstwaarde van vastgoed zijn continue investeringen in die voorraad noodzakelijk; in
verduurzamen, in het geschikt maken voor een veranderende levensfase, om een nieuwe doelgroep te
bedienen. Waar geld beschikbaar is en mensen vertrouwen hebben, gaan veel aanpassingen vanzelf en
is de rol van overheid en andere partijen beperkt. Toekomstwaarde is dan ook vooral afhankelijk van de
investeringsmogelijkheden en -bereidheid van bewoners.
Dit is niet alleen afhankelijk van de actuele vraag naar woningen. Als de vraag naar woningen in
bepaalde segmenten afneemt, zullen uiteindelijk de minst aantrekkelijke delen van de woningvoorraad
‘uit de markt vallen’. Door prijsdalingen komen de betere woningen binnen bereik van lagere inkomensgroepen, die kleinere, slechtere woningen achterlaten. Door dergelijke ‘substitutie-effecten’ concentreert vraaguitval zich uiteindelijk in de minst courante delen van de woningvoorraad.
Ook de uitstroom van ouderen vanaf 2030 brengt risico´s met zich mee op vraaguitval in de minst
courante delen van de woningvoorraad. Dit kan zorgen voor een groot aanbod aan (ruime) gezinswoningen (vaak uit de bouwperiode 1970 - 1980, de gezinsvormingsfase van de babyboomgeneratie).
Dergelijke ontwikkelingen zullen leiden tot veranderende verhoudingen op de woningmarkt. De vraag is
dan welke woningen in dat licht toekomstwaarde hebben.

Overzicht indicatoren
Voor het onderzoek definiëren we ‘toekomstwaarde’ als de mate waarin woningen voorzien in een toekomstige marktvraag. Deze definitie is een resultante van factoren die samenhangen met de kwaliteit
van woningen (fysieke woningkenmerken en omgevingskwaliteit) en factoren die samenhangen met de
omvang van de vraag. Aan de hand van verschillende indicatoren kunnen we in beeld brengen in welke
buurten de toekomstwaarde van de bestaande woningvoorraad potentieel het meest kwetsbaar is. We
hebben ons gericht op buurten met meer dan 200 woningen, om daarmee uitschieters te beperken. Een
veelheid van factoren geven samen een indicatie van dit risico. We hebben de indicatoren opgesplitst in
vier invalshoeken:
 Risico door een relatief matige kwaliteit en aanpasbaarheid van de woningvoorraad.
Dit blijkt uit een relatief lage m2-prijs en dominantie van bouwjaren waar aanpassingen moeilijk
zijn.
 Risico doordat inwoners een relatief beperkte armslag hebben om te investeren in hun woningen.
Dit blijkt uit een gebrek aan potentiële overwaarde die in de woningvoorraad en uit de
aanwezigheid van doelgroepen die minder koopkrachtig zijn.
 Risico doordat de woningbehoefte kwantitatief en kwalitatief onvoldoende aansluit bij de
veranderende woningvraag.
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Dit blijkt uit de provinciale woningbehoefteprognose, het vestigingspotentieel van nieuwe groepen
en een samenstelling van de woningvoorraad die potentieel niet voorziet in de toekomstige
kwalitatieve woningbehoefte.
Risico doordat de omgevingskwaliteit potentieel minder aantrekkingskracht heeft op bewoners.
Dit blijkt uit een relatief lage score voor leefbaarheid (sociaal en fysiek) en omgevingskenmerken als
bereikbaarheid, voorzieningen en landschapskwaliteit.

Voor buurten waar verschillende indicatoren zich in ‘negatieve’ zin opstapelen, is er een groter risico dat
delen van de bestaande woningvoorraad in de toekomst door het ijs zakken. Dan kan het ook om
buurten gaan die het nu nog relatief ‘goed doen’, maar waar indicatoren toch een waarschuwing
afgeven. De analyse geeft geen antwoord op de vraag of de woningen in deze gebieden ‘goed’ of ‘slecht’
zijn.

Risico’s in beeld
Juist de combinatie van indicatoren geeft een beeld van de stapeling van potentiële risico’s voor de
toekomstwaarde van de bestaande woningvoorraad. Wat zijn de woongebieden waar potentieel het
risico op ontspanning het grootst is.
Als we naar deze buurten kijken zien we dat deze risico’s zich uitspreiden uit over een groot deel van de
regio:
 De risico’s zijn relatief groot in buurten met een eenzijdige samenstelling van de woningvoorraad,
waarbij vooral eenzijdigheid aan de onderkant van de (koop)markt kwetsbaar is. Dan gaat het met
name om verschillende buurten in de grote kernen, als Stadskanaal, Veendam, Pekela en
Winschoten. Daarnaast geldt voor een aantal kleinere kernen dat hier vooral de
investeringsmogelijkheden van inwoners in de knel komen. Doordat een kern nu al behoorlijk
vergrijsd is en / of het inkomen er laag is.
 In de gemeenten waar de provinciale woningbehoefteprognose voor de korte termijn krimp
aangeeft, met name Vlagtwedde en Bellingwedde, zijn er weinig buurten waar factoren zich
opstapelen. De verwachting is dat in de landelijke kernen in deze gemeenten de risico’s veel meer
gespreid over de kernen liggen.

Perspectief op risico’s
Voor het verbeteren van de toekomstwaarde van woningen zullen vaak investeringen nodig zijn in de
woningen zelf. Ook omgevingsfactoren spelen een belangrijke rol. Voor effectieve investeringen is het
goed onderscheid te maken naar de oorzaak van een aangegeven risico. Immers als deze ligt in de
woonaantrekkelijkheid van het gebied, is het weinig zinnig om te investeren in woningen. Dan verdienen
investeringen in de omgeving prioriteit. Het upgraden van de openbare ruimte kan dan een eerste
noodzakelijke stap zijn om woningeigenaren te stimuleren om te investeren in hun woning(en).
Juist in een kern als Winschoten, waar de vastgoedopgave groot en de woonaantrekkelijkheid nog
relatief gunstig is, is een stimulerende opstelling nodig voor transitie van de vastgoedportefeuille. Het
ontbreken van investeringsbereidheid zorgt ervoor dat dit niet vanzelf op gang komt. Een stimulerende
rol van de overheid is in dat geval noodzakelijk. Waar de investeringsbereidheid groot is, evenals de
kansen in de bestaande voorraad, is een actieve interventie minder noodzakelijk.
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3 Trends en ontwikkelingen
De toekomst laat zich lastig voorspellen en er zijn diverse (externe) factoren hierop van invloed. Er zijn
trends die robuust zijn, zoals de vergrijzing, maar ook trends die moeilijker te ramen zijn. Denk
bijvoorbeeld aan het effect van toenemende technologische ontwikkelingen. Om toch zicht te krijgen op
de belangrijkste trends die relevant zijn voor de ontwikkeling van de woningmarkt in Oost-Groningen is
gebruik gemaakt van de STEP-methodiek. STEP staat hierbij voor: Sociale, Technologische, Economische
en Politieke factoren.
In een workshop met beleidsmakers van de Oost-Groningse gemeenten, corporaties en zorgpartijen zijn
de meest relevante trends in beeld gebracht. Hierbij is gekeken naar de woningmarkt in de brede zin van
het woord waarbij in is gegaan op thema’s als de bestaande voorraad, de koopvoorraad, de (sociale)
huurvoorraad, leefbaarheid en wonen en zorg. Nadat de trends zijn geïnventariseerd zijn deze
beoordeeld. Hoe zeker zijn deze trends? Hoe groot is de impact van deze trends en in welke mate zijn
deze beïnvloedbaar?

3.1 Trends en ontwikkelingen in Oost-Groningen
Deze paragraaf bevat de belangrijkste trends die in dit onderzoek zijn geïdentificeerd en gerangschikt
naar sociale, technologische, economische en politieke trends. In de onderstaande tabel zijn deze
samengevat en vervolgens zijn deze nader uitgewerkt en geplaatst binnen de context van OostGroningen.
Sociale trends

Aantal ouderen neemt komende jaren toe

Ouderen moeten langer zelfstandig wonen

De complexiteit van de samenleving neemt toe

Wegtrekken van hoog opgeleiden en
toenemende segregatie.

De individualisering van de samenleving neemt
toe, tegelijkertijd wordt verwacht dat mensen
sterker beroep moeten doen op sociale
structuren

Mensen beginnen met ontwikkelen van
collectieven/coöperaties (tegenbeweging)

Inpassen van groeiende groep nieuwkomers in
de samenleving
Economische trends

De (economische) tweedeling in de samenleving
neemt toe en de ruimtelijke segregatie neemt
toe

Flexibilisering arbeidsmarkt leidt tot andere
wijze van inrichting leven en bijbehorende
woningvraag

Toename webwinkels en schaalvergroting leidt
tot verschraling aanbod

Afnemende investeringsbereidheid/capaciteit
leidt tot verpaupering koopvoorraad

Werkgelegenheid verdwijnt uit de regio

Circulaire economie biedt kansen voor nieuwe
doelgroepen
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Technologische trends

Energietransitie: van fossiel naar duurzaam

Groeiend belang circulaire samenleving

Verschil in acceptatievermogen technologie

Minder belang fysieke afstand wonen en werken

Mobiliteit neemt af

Toenemende mogelijkheden zorg, comfort en
domotica in de woning

Politieke trends



Voorsprong in de regio door ervaring/aandacht
voor kwaliteit en leefbaarheid
Gevoel dat landelijke politiek de regio OostGroningen vergeet
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1. Sociale ontwikkelingen
De komende jaren zal het aantal huishoudens afnemen en neemt het aantal ouderen toe. In de periode
tot en met 2030 neemt het aantal huishoudens in de regio Oost-Groningen af met ongeveer 2.000. De
enige huishoudensgroep die wel (fors) groeit zijn huishoudens van 75 jaar en ouder. Deze groep neemt
in dezelfde periode toe met ongeveer 5.000 huishoudens.
Van ouderen wordt verwacht dat ze op steeds hogere leeftijd zelfstandig blijven wonen, ook als de
gezondheid achteruit gaat. Dit geldt ook voor andere zorgdoelgroepen. Om dit mogelijk te maken neemt
het belang van een geschikte woning en woonomgeving toe. Naast het toenemende belang van ‘fysieke’
maatregelen wordt het sociale netwerk steeds belangrijker. Ouderen zijn, om langer zelfstandig te
kunnen blijven functioneren, geholpen met ondersteuning van familie, vrienden of buren.
Voor veel mensen neemt de complexiteit van de samenleving toe. Er wordt steeds meer gevraagd van
burgers en de veranderingen volgen elkaar sneller op. Denk bijvoorbeeld aan het (digitaal) invullen van
belastinggegevens of het aanvragen van toeslagen. De praktijk leert dat een toenemende groep mensen
moeite heeft om ‘aan te haken’ bij deze ontwikkelingen. Het gaat bijvoorbeeld om ouderen die moeite
hebben met de digitalisering van de samenleving of lager opgeleiden die vastlopen in een ‘woud’ aan
regelgeving. De risico’s zijn onder andere dat mensen in betalingsproblemen komen of dat zij niet in
staat zijn om (volledig) gebruik te maken van hulp en ondersteuning.
In Oost-Groningen is sprake van toenemende mate van segregatie: de scheiding tussen arm en rijk maar
ook kwetsbaar en kansrijk. Voor de regio geldt dat jonge huishoudens en hoog opgeleiden de regio
verlaten en dat ouderen en lage inkomensgroepen ‘achterblijven’. Ook keren jongeren niet snel terug
naar de regio.
Al jaren is er sprake van toenemende individualisering van de samenleving. Mensen zijn steeds sterker
gericht op het zelfstandig maken van keuzes. Tegelijkertijd vraagt de huidige participatiemaatschappij
naar een omslag waarbij de rol van het sociale netwerk belangrijker wordt. Enkele voorbeelden hiervan
zijn het organiseren van kinderopvang, het bieden van mantelzorg aan partner of ouders, of het openhouden van een winkel door buurtbewoners. In collectief verband zien we steeds meer de beweging dat
mensen zich organiseren en zelf zaken oppakken. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van specifieke
huisvesting (woongroepen) of toegang tot zorg. Dit is in feite een tegenbeweging op de verdere
individualisering van de samenleving en daarmee ook een reactie op de toenemende participatiesamenleving. Toch zijn met name mensen die niet of nauwelijks kunnen terugvallen op een sociaal
netwerk kwetsbaar en zijn de risico’s op vereenzaming groot.
De komende periode zal een toenemende groep ‘nieuwkomers’ hun plek moeten vinden in de
samenleving. Naast bijvoorbeeld huisvesting van statushouders gaat het om GGZ-cliënten die
uitstromen vanuit een intramurale setting naar een zelfstandige woonvorm. Dit vraagt goede
voorlichting en juiste communicatie voor een (hoger) acceptatievermogen bij buurt- en dorpsbewoners,
zodat zij dit op een goede manier kunnen organiseren.
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2. Technologische ontwikkelingen
In de komende jaren moet de energietransitie op gang komen; de overgang van fossiele brandstoffen
naar duurzame of hernieuwbare energieopwekking. Dit is een complex proces waar inzet van bijvoorbeeld zon- en windenergie, hergebruik van restenergie, een belangrijke rol in speelt. Deze energietransitie is noodzakelijk vanwege de eindigheid aan fossiele brandstoffen, het behalen van de klimaatdoelstellingen en het verminderen van de afhankelijkheid van andere landen. Op huishoudensniveau
heeft dit tot gevolg dat steeds meer woningen worden voorzien van zonnepanelen en dat bijvoorbeeld
nieuwbouwwoningen op termijn niet meer worden voorzien van een gasaansluiting. Deze
energietransitie kan, naast het creëren van werkgelegenheid, een positieve bijdrage leveren aan het
verlagen van de energielasten en daarmee de woonlasten.
Door groeiende bevolking en toenemende welvaart worden grondstoffen steeds schaarser. Daarom is
het steeds belangrijker om de beschikbare grondstoffen zo efficiënt mogelijk te gebruiken en steeds
opnieuw te gebruiken. Dit wordt ook wel aangeduid als circulaire economie. Dit biedt veel kansen in de
woningbouwsector, ook omdat deze sector een van de grootverbruikers is van grondstoffen. Op de
woningmarkt zijn al steeds meer praktijkvoorbeelden van circulair bouwen, slopen of renoveren
zichtbaar. Daarnaast kan het bepaalde doelgroepen aanspreken (early adoptors) die zelf woningen
willen ontwikkelen via dit principe.
Technologische innovaties volgen elkaar snel op en bieden veel oplossingen om het leven makkelijker te
maken. Er zijn genoeg voorbeelden van innovaties die het leven van veel mensen hebben veranderd.
Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden van internet en de gevolgen op het vlak van communicatie,
toegang tot informatie en het winkelgedrag van mensen. Ook op het vlak van zorg, comfort in de
woning en domotica volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Deze vernieuwingen stellen mensen in
staat om langer zelfstandig te blijven wonen en de kwaliteit van het leven te verbeteren. Toch is er een
groeiend verschil in het acceptatievermogen van nieuwe technologische ontwikkelingen. Met andere
woorden: niet iedereen wil of is in staat om nieuwe ontwikkelingen te omarmen en deze te gebruiken.
Mede door technologische ontwikkeling is het voor veel mensen eenvoudiger om op verschillende
plekken te werken en zijn zij minder afhankelijk van een (fysiek) kantoor. Hierdoor is de fysieke afstand
tussen wonen en werken minder belangrijk geworden. In theorie kunnen mensen daardoor op grotere
afstand van hun werk wonen. De meningen zijn er echter over verdeeld of dit voor Oost-Groningen
kansen biedt of dat dit geen effect zal hebben omdat tegelijkertijd wordt geconstateerd dat mensen
juist de behoefte hebben om dichterbij hun werk te wonen.

3. Economische ontwikkelingen
De sociaal-economische situatie in Oost-Groningen is gemiddeld slechter dan in de rest van NoordNederland. Er wonen relatief veel mensen met een laag opleidingsniveau, er is minder werkgelegenheid,
een hoge werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Op dit moment lijkt de economische tweedeling in de
samenleving toe te nemen en daarmee de segregatie in de maatschappij. In Oost-Groningen wordt dit
versterkt door het wegtrekken van jonge huishoudens, en ouderen en lage inkomensgroepen die
‘achterblijven’. Het helpt niet mee dat een deel van de werkgelegenheid in de afgelopen jaren is
weggevloeid uit de regio. Dit maakt het voor zowel laag- als hoogopgeleiden lastig om werkt te vinden in
de regio. Dit zet de regio op een achterstand.
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De flexibilisering van de arbeidsmarkt zet door. Mensen werken vaker als zelfstandige zonder personeel
(ZZP’er) of hebben een flexibel dienstverband, als uitzendkracht of met een tijdelijk contract. Dit heeft
gevolgen voor de manier waarop mensen hun leven inrichten in de bijbehorende woningvraag:
 Inkomensonzekerheid leidt er bij jongeren vaak toe dat zij pas op latere leeftijd het huis uitgaan.
 Mensen met een tijdelijk contract komen niet of lastig in aanmerking voor een hypotheek en zijn
daarom sterker aangewezen op de huurmarkt.
 Daarnaast zullen mensen minder geneigd zijn zich te binden aan een regio, omdat ze niet weten
waar ze over een jaar werk hebben.
Het voorzieningenniveau in veel kernen staat onder druk. Winkels verdwijnen en mensen moeten
verder reizen om hun dagelijkse boodschappen te doen of kleding te kopen. Er zijn twee belangrijke
oorzaken aan te wijzen. Traditionele winkels ervaren sterke concurrentie van webwinkels en de groei
van online-aankopen. Winkels die hier niet tijdig en op een juiste manier op in spelen hebben het
doorgaans lastig. Daarnaast speelt schaalvergroting een belangrijke rol: winkels hebben steeds meer
klanten nodig om levensvatbaar te blijven. Deze twee ontwikkelingen leiden tot verschraling van het
huidige aanbod en zorgt ervoor dat het voorzieningenniveau verder onder druk komt te staan. De groei
van internetwinkels heeft overigens ook veel positieve effecten. Producten kunnen eenvoudig besteld
worden, waardoor de noodzaak van (winkel)voorzieningen in de directe nabijheid minder groot wordt.

4. Politieke ontwikkelingen
Krimp heeft ingrijpende gevolgen voor de woningmarkt, het voorzieningenniveau onderwijs en de
leefbaarheid in de kernen. De regio Oost-Groningen is één van de regio’s waar deze ontwikkeling zich al
gedurende langere tijd voordoet. Hierdoor is er in de regio veel ervaring en expertise opgebouwd om de
gevolgen van krimp te begeleiden en hier beleid op te voeren. Dit geeft de regio een voorsprong in de
krimpaanpak, waarbij extra aandacht is voor kwaliteit van de (leef)omgeving en de leefbaarheid.
Om de opgaven in Oost-Groningen aan te kunnen pakken is steun nodig van de Rijksoverheid. Hoewel
duidelijk is dat de opgave in de regio groot is, heerst het gevoel dat de regio niet hoog op de politieke
agenda staat in Den Haag.

3.2 Invloed van de trends op de woningmarkt
In dit hoofdstuk gaan we in op invloed van de hiervoor beschreven trends op de woningmarkt. Hierbij
maken we onderscheid in de totale voorraad, de koopvoorraad, de (sociale) huurvoorraad, leefbaarheid
en wonen en zorg.

Ontwikkelingen in de bestaande woningvoorraad (huur en koop)
Trend
Afname bevolking
Toename aantal ouderen en ouderen moeten langer
zelfstandig wonen

Effect op de totale voorraad

Verdere ontspanning op de woningmarkt.

Toenemend risico op leegstand.

Geschiktheid woning steeds belangrijker
zelfstandig te kunnen blijven wonen.

om

Een belangrijke opgave in de komende jaren ligt in de match tussen vraag en aanbod in de bestaande
woningvoorraad. Hier spelen een paar belangrijke ontwikkelingen een grote rol. Door de afname van de
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bevolking treedt verder ontspanning op de markt op. Met name in de kwetsbare marktsegmenten zal
het risico op leegstand toenemen. Het gaat hier in ieder geval om woningen die slecht zijn onderhouden
of woningen die in minder aantrekkelijke kernen staan. Daarnaast speelt voor ouderen de geschiktheid
van de woning een steeds belangrijkere rol. De praktijk leert dat slechts een klein deel van de ouderen
preventief verhuist en pas de stap maakt als het fysiek echt niet anders kan.

Koopvoorraad
Trend
Afname bevolking
Toename aantal ouderen

Flexibilisering arbeidsmarkt

Afnemende investeringsbereidheid

Effect op de koopvoorraad

Dynamiek en vertrouwen in de koopmarkt nemen
af: ‘kan men nog wel een koper vinden’?

Investeringsbereidheid neemt af en leidt tot
verschraling van aanbod.

Risico op leegstand neemt toe.

Jongeren blijven langer thuis wonen; uitstel
woningvraag.

Sterkere oriëntatie op de huurmarkt vanwege
flexibiliteit, (on)zekerheid en financieringsproblemen.

Toenemend risico op verpaupering koopvoorraad.

De aanpak hiervan is lastig; verantwoordelijkheid
particulier.

Kenmerkend voor de Oost-Groningse koopvoorraad is dat de dynamiek zeer laag is. Het aantal
transacties is beperkt en blijft achter bij de stijging die we in andere delen van het land zien. Hetzelfde
geldt ook voor de prijsontwikkeling. Een lagere dynamiek en dito vertrouwen in de markt leidt tot
afnemende bereidheid om te investeren en daarmee tot verschraling van de koopvoorraad. Hierdoor is
het voor kopers minder aantrekkelijk om een woning in deze regio te kopen. Een ander risico is dat door
de vergrijzing het aantal sterften toe zal nemen en dat hierdoor de leegstand in de koopvoorraad zal
stijgen. Dit is vaak niet het meest courante deel van de voorraad, ook omdat ouderen doorgaans minder
bereid zijn om te investeren in hun woning.

Huurvoorraad
Trend
Afname bevolking en toename ouderen

Effect op de (sociale) huurmarkt

Vraag naar huurwoningen neemt af en de doelgroep verandert.

Meer vraag naar geschikte huurwoningen.

Complexiteit samenleving neemt toe



Doelgroep in sociale voorraad wordt kwetsbaarder.
Dit vraagt om meer ondersteuning en begeleiding.

Toenemende segregatie



Flexibilisering arbeidsmarkt



Verschil tussen arm en rijk neemt toe en daarmee
de tweedeling in de samenleving. In de huursector
zal zich dit potentieel concentreren.
Jongeren blijven langer thuis wonen, dit leidt tot
uitstel woningvraag.
Sterkere oriëntatie op de huurmarkt vanwege
flexibiliteit, (on)zekerheid en financieringsproblemen.



De doelgroep in de sociale voorraad wordt steeds kwetsbaarder. Het aantal mensen met een laag
inkomen neemt toe en daarnaast zal door de vergrijzing en de extramuralisering het aantal zorgvragers
groeien. De vraag naar meer ondersteuning en begeleiding zal hierdoor toenemen. De komende jaren
staat de sociale voorraad voor een aantal grote opgaven zoals het energetisch verbeteren van de
voorraad, de woningvoorraad aan te laten sluiten op de veranderde bevolkingssamenstelling en het
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onttrekken van woningen waar in de toekomst minder vraag naar zal zijn. Daar staat tegenover dat de
investeringscapaciteit beperkt is: de huurprijzen zijn laag en de markt om woningen te verkopen is
beperkt.
Een andere belangrijke vraag is in welke mate ouderen met een middeninkomen de stap van een koopnaar een huurwoning gaan maken. Zeker als ze op zoek zijn naar een geschikte woning. Deze groep
ouderen wil doorgaans niet opnieuw een woning kopen, maar is ook niet bereid om een hoge huur te
betalen. Hierdoor blijven veel ouderen zitten in hun huidige koopwoning. De waarde van de woning
blijft in ‘de stenen’ zitten en komt hierdoor niet vrij voor nieuwe investeringen.
Mogelijk komt er een (nieuwe) vraag naar particuliere huurinitiatieven voor ouderen op gang. Het gaat
dan om betaalbare huurwoningen voor ouderen, die vanwege inkomenseisen niet in aanmerkingen
komen voor de sociale voorraad. Gelet op de concurrerende prijsniveaus in de koopsector zal het gaan
om woningen met een sociale huurprijs. In Veendam en Winschoten zijn er al initiatieven waarbij
particulieren goedkope koopwoningen opkopen en deze voor € 600 per maand verhuren.

Leefbaarheid in de kernen
Trend
Afname bevolking en toename ouderen

Individualisering van de samenleving

Fysieke afstand wonen en werken minder belangrijk

Toename webwinkels en schaalvergroting leidt tot
verschraling aanbod

Effect op de leefbaarheid in de kernen

Vraag naar zorgvoorzieningen neemt toe en vraag
naar sport-, school- en winkelvoorzieningen neemt
af.

De ‘eigen kracht’ en het organisatievermogen van
dorpen worden steeds belangrijker bij het leefbaar
houden van een kern.

Mobiliteit neemt toe, maar het is onduidelijk wat
de uitwerking hiervan is. Mogelijk dat er mensen
zijn die bewust kiezen voor woonomgeving. Andere
groep zal juist kiezen voor nabijheid werk.

Lage inkomens zijn aangewezen op OV en bij deze
groep bestaat juist risico op mobiliteitsarmoede.

Door concurrentie webwinkels en schaalvergroting
verdwijnen fysieke voorzieningen.

Door toename internetverkopen worden producten
juist beter bereikbaar.

De verwachting is dat de mobiliteit in de komende jaren zal toenemen. Denk bijvoorbeeld aan de
ontwikkeling van zelfrijdende auto’s of snelle OV-verbindingen. Deze toenemende mobiliteit kan twee
kanten op werken: een deel van de mensen kiest bewust voor de woonomgeving en accepteert dat
hij/zij verder moet reizen om op het werk te komen. Daar staat tegenover dat het effect van toenemende mobiliteit er juist voor zorgt dat mensen zich concentreren in steden en dat dit een nadelige
ontwikkeling is voor Oost-Groningen.
Bij een deel van de huishoudens in de regio wordt geconstateerd dat er sprake is van ‘mobiliteitsarmoede’. Mensen in armoede zijn vaak aangewezen op het openbaar vervoer en in het huidige openbaarvervoernetwerk kost het veel tijd om bijvoorbeeld voorzieningen in Groningen of Assen te bereiken.
Daarnaast zijn de kosten voor vervoer vaak erg hoog. Het gebrek aan mobiliteit kan zorgen voor sociaal
isolement, maar maakt het mensen ook lastig om toe te treden tot de arbeidsmarkt.
In de kleine kernen kunnen voorzieningen blijven bestaan, maar dit is sterk afhankelijk van de
organisatiekracht in de regio en de gemeenschap. Door de vergrijzing zal naar verwachting een grotere
groep ouderen dichterbij zorgvoorzieningen willen blijven wonen. Dit betekent dat met name
voorzieningen in kernen in trek zullen blijven, maar dat dit ten koste gaat van de kleine kernen.
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Wonen en zorg
Trend
Toename aantal ouderen
Individualisering van de samenleving

Toenemende segregatie
Toenemende mogelijkheden
domotica in de woning

zorg,

comfort

en

Effect op wonen en zorg

Zorgvraag zal in de komende jaren toenemen.

Zorgvragers zijn steeds meer afhankelijk van hun
sociale netwerk en zullen zich (moeten)
organiseren.

Door toename van aantal lage inkomens zal de
zorgvraag toenemen.

Biedt zorgvragers de mogelijkheid om langer
zelfstandig te blijven wonen en de kwaliteit van
het leven te verbeteren.

De regio Oost-Groningen behoort tot de regio’s waar mensen per persoon de hoogste zorguitgaven van
Nederland hebben. Dit houdt verband met het opleidingsniveau en de vergrijzing in de regio. Het ligt in
de lijn der verwachting dat, als gevolg van de vergrijzing, de komende jaren de zorgvraag zal toenemen.
Momenteel wordt door zorgprofessionals opgemerkt dat er te weinig WLZ-plekken in de regio
beschikbaar zijn en dat bovendien de doorstroming niet optimaal is. Vanuit GGZ-instellingen blijkt in de
praktijk dat mensen minder geneigd zijn om uit te stromen. Het gaat hierbij om uitstroom naar een
zelfstandige woning in een beschutte omgeving.
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4 Opgave in de komende jaren
De voorgaande hoofdstukken gingen over de huidige bevolking en woonsituatie in Oost-Groningen.
Voor de woningprogrammering en vastgoedstrategie is het van belang om ook naar de toekomst te
kijken. Eerst kijken we naar de toekomstige bevolkingsontwikkeling. Ook gaan we in op de toekomstige
woningbehoefte.

4.1 Kwantitatieve opgave
De bevolkingsontwikkeling wordt bepaald door factoren als geboorte, sterfte, vestiging en vertrek. Veel
prognoses nemen trends uit het verleden als vertrekpunt. Het verleden geeft een beeld van de regionale
woningmarkt. Is er sprake van vertrek, groeit de bevolking nog door geboortes?
Figuur 4.1: Regio Oost-Groningen. Bevolkingsontwikkeling 2006 - 2015
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Bron: CBS, 2017.

De regio Oost-Groningen heeft reeds jaren te maken met een bevolkingsdaling. Dit komt zowel doordat
er minder mensen geboren worden dan er overlijden (sterfte-overschot), als door vertrek van personen.
De binnenlandse migratie ligt structureel onder de nullijn (meer vertrek dan vestiging). De buitenlandse
migratie ligt rond de nullijn.
De provincie Groningen heeft voor alle gemeenten een bevolkings- en woningbehoefte uitgerekend,
waarin deze trends zijn doorgetrokken naar de toekomst toe. In het licht van de trend ligt een blijvende
bevolkingsdaling in de lijn der verwachtingen.
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De bevolkingsontwikkeling van de afgelopen jaren en de prognose zijn in de volgende figuur
weergegeven.
Figuur 4.2: Regio Oost-Groningen. Bevolkingsontwikkeling 2000 - 2032
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Bron: Provincie Groningen, 2016.

De prognose blijkt de lijn van de afgelopen jaren door te trekken. Het aantal inwoners daalt gestaag
naar 135.000 in 2032: een daling van 15.000 personen.
Voor de woningmarkt is de huishoudensontwikkeling bepalender. Door de gezinsverdunning was er de
afgelopen jaren, ondanks een bevolkingsdaling, nog sprake van groei van het aantal huishoudens. De
verdunning gaat steeds minder snel, waardoor deze groei stagneert.
Figuur 4.3: Regio Oost-Groningen. Huishoudensontwikkeling 2000 - 2032
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Bron: Provincie Groningen, 2016.

De komende jaren slaat de groei om naar stabilisatie van het aantal huishoudens op korte termijn (tot
2020) en een krimp van het aantal huishoudens na 2020. Tussen 2017 en 2032 zal het aantal huishoudens dalen met 2.700.
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Figuur 4.4: Regio Oost-Groningen. Huishoudensontwikkeling naar leeftijdsklasse 2017 – 2032
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Naast een daling van het aantal huishoudens verandert ook de huishoudenssamenstelling. Het aandeel
75-plussers stijgt in 16 jaar van 15% naar 24% (van ruim 10.000 huishoudens naar ruim 15.000
huishoudens). Bij de leeftijdscategorie 15 tot 30 jaar blijft het aandeel constant. Bij de leeftijdsgroep van
30 tot 50 jaar (waaronder gezinnen met kinderen) daalt het aandeel huishoudens van 30% naar 26%: in
aantallen een daling van 20.210 naar 16.660. En voor de leeftijdscategorie 50 tot 65 jarigen geldt dat
deze afnemen van 30% nu naar 25% in 2032.
Tabel 4.1: Regio Oost-Groningen. Huishoudensontwikkeling naar leeftijdsklasse 2017 – 2032
2017
2022
2027

2032

2017-2032

15 – 29 jaar

4.850

4.680

4.400

3.980

-870

30 – 49 jaar

20.210

17.710

16.830

16.660

-3.550

50 – 64 jaar
65 – 74 jaar

19.880
12.200

20.010
12.350

18.490
12.120

15.850
12.520

-4.030
320

75 + jaar

10.100

12.300

14.310

15.530

5.430

67.240

67.050

66.150

64.540

-2.700

Totaal
Bron: Provincie Groningen, 2016

De komende jaren groeit het aandeel alleenstaanden van 34% op dit moment naar 38% in 2032. Het
aandeel gezinnen met kinderen neemt daarentegen iets af tussen 2017 en 2032.
Figuur 4.5: Regio Oost-Groningen. Huishoudensontwikkeling naar type huishouden 2017 - 2032
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Bron: Provincie Groningen, 2016.
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Verschil per gemeente
Niet in alle gemeente manifesteert de huishoudensontwikkeling zich op gelijke wijze. Met name aan de
westkant van de regio, in de gemeenten Menterwolde en Veendam is de daling beperkt of doet zich pas
later voor (na 2027).
Tabel 4.2: Regio Oost-Groningen. Huishoudensontwikkeling per gemeente 2017 - 2032
2017
2022
2027
Bellingwedde
4.110
4.080
3.980
Menterwolde
5.420
5.510
5.540
Oldambt
17.950
17.770
17.430
Pekela
5.520
5.370
5.270
Stadskanaal
14.500
14.530
14.320
Veendam
12.410
12.580
12.550
Vlagtwedde
7.330
7.210
7.060
Totaal
67.240
67.050
66.150
Bron: Provincie Groningen, 2016.

2032
3.850
5.530
16.960
5.060
14.040
12.290
6.810
64.540

2017-2032
-260
+110
-990
-460
-460
-120
-520
-2.700

De grootste daling van het aantal huishoudens doet zich voor in Oldambt, gevolgd door Vlagtwedde,
Pekela en Stadskanaal. De krimp in Bellingwedde is in absolute zin nog beperkt, maar in relatieve zin
vergelijkbaar met Oldambt.

Vergrijzing op de lange termijn
De komende jaren is de vergrijzing, meer ouderen, een belangrijke factor in de huishoudensontwikkeling. Oorzaak hiervan is de naoorlogse geboortegolf. Over een jaar of 20 is deze geboortegolf
op hoge leeftijd of overleden. De vergrijzing loopt dan weer terug.
Figuur 4.6: Regio Oost-Groningen. Ontwikkeling aantal 65-plushuishoudens 2017 - 2050
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Bron: Provincie Groningen, 2016.

Het aantal 65-plushuishoudens is rond 2038 op haar maximum (over circa 20 jaar). Daarna daalt het
aantal 65-plushuishoudens weer. Grootschalige aanpassingen van woningen voor deze groep heeft
betekenis voor een relatief korte periode op de gangbare levensduur van een woning (50 jaar). Bij
woningplanning is het zinvol om vooruit te kijken naar de periode na 2038.

Huisvesting statushouders
De (extra) huisvesting van statushouders is een belangrijke actuele opgave. Iedere gemeente krijgt van
het rijk een taakstelling van het aantal statushouders dat jaarlijks moet worden gehuisvest.
Onderstaande tabel geeft de situatie voor de regio Oost-Groningen weer.
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Tabel 4.3: Regio Oost-Groningen. Taakstelling statushouders 2013 – 2016
2014
Taakstelling
142
Aantal woningen (schatting)
62

2015

2016

2017 1ste helft

259
113

384
167

115
50

Bron: COA 2016.
*uitgaande van een huishouden van 2,3 personen

De taakstelling rond statushouders voor de eerste helft van 2017 is 115 personen. De verwachting is dat
de taakstelling voor de tweede helft 2017 ongeveer gelijk
Niet iedere vergunninghouder heeft een
blijft. Voor 2017 is in de regio daarmee de
zelfstandige woning nodig. Het COA gaat
landelijk uit van een gemiddelde woningwoningbehoefte als gevolg van de huisvesting van
bezetting van 2 vergunninghouders per
statushouders zo’n 50 (sociale huur)woningen extra. De
woning. Recent onderzoek in de provincie
taakstelling is in de provinciale prognose verwerkt. Het
Overijssel laat een vergelijkbaar gemiddelde
zien van 1,8 naar 2,3 per woning in de
blijft echter onzeker hoe de behoefte vanuit
periode 2013 - 2015, waarbij de gemiddelde
statushouders zich de komende jaren verder ontwikkelt.
woningbezetting in landelijke gemeenten
Bij aanhoudende instabiliteit en klimaatproblemen in de
groter is dan in de stedelijke gemeenten.
wereld kan de toestroom groter worden. Door politieke
Uiteindelijk
is
de
gemiddelde
woningbezetting erg afhankelijk van de
keuzes of meer rust in het Midden-Oosten kan de
instroom in de gemeente.
taakstelling juist wat afnemen.
Op termijn blijven niet alle vergunninghouders in hun eerste woning wonen. De veronderstelling is vaak
dat zij uiteindelijk naar de stad vertrekken. De vraag vanuit statushouders in de regio blijkt in de praktijk
een duurzame vraag te zijn. Mensen met een status blijven vaak toch in hun eerste gemeente wonen.
Dat blijkt uit onderzoek dat de provincie Groningen heeft uitgevoerd, maar het blijkt ook onderzoek dat
Companen uitvoerde voor de rijksoverheid. Uit dat laatste onderzoek blijkt dat in het verleden
statushouders beperkt verhuisden naar een andere plek. Ongeveer 85% blijft in de eerste
vestigingsgemeente wonen (bron: ministerie BZK, 2015). De behoefte vanuit statushouders is derhalve
een structurele aanvulling op de regionale woningbehoefte: bij huisvesting volgens de opgave in 2017
zou het dan gaan om maximaal 100 extra woningbehoefte.

4.2 Gewenste ontwikkeling sociale voorraad
De corporaties en gemeenten hebben een bijzondere verantwoordelijkheid waar het gaat om de huisvesting van mensen met een laag inkomen die niet volledig zelfstandig voor hun woonsituatie kunnen
zorgen. Daarom besteden we bij de woningmarktanalyse en de toekomstige behoefteontwikkeling in
het bijzonder aandacht aan de positie van lagere inkomens.

Huidige inkomensopbouw huishoudens Oost-Groningen
Voor het inzichtelijk maken van de omvang van verschillende inkomensgroepen is gebruik gemaakt van
de meest recente cijfers van de Lokale Monitor Wonen. Hierbij onderscheiden we huishoudens met een
inkomen tot de huurtoeslaggrens (eenpersoonshuishoudens: € 22.200; meerpersoonshuishoudens:
€ 30.150) , huishoudens met een inkomen tot € 36.165 (doelgroep sociale huur), huishoudens met een
inkomen tussen € 36.165 en € 40.350 en daarboven. De groep met een inkomen tot € 36.165 en
€ 40.350 heeft tijdelijk toegang tot de sociale huursector. Dit is een regeling die geldt tot 1 januari 2021.
Momenteel dient minimaal 80% van de vrijkomende corporatiewoningen met een gereguleerde
huurprijs te worden toegewezen aan de doelgroep tot € 36.165, en mag maximaal 10% worden
toegewezen aan de groep met een komen tussen € 36.165 en € 40.350 en maximaal 10% aan de groep
boven € 40.350.
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Tabel 4.4: Regio Oost-Groningen. Huidige woonsituatie van inkomensgroepen in Oost-Groningen
Koop
Huur sociaal
Huur overig
Totaal
Tot HT-grens
7.105 (17%)
12.975 (70%)
2.860 (45%)
22.940 (34%)
HT tot € 36.165
8.445 (20%)
3.585 19%)
1.450 (23%)
13.480 (20%)
€ 36.165 - € 40.350
2.995 (7%)
650 (4%)
295 (5%)
3.940 (6%)
Vanaf € 40.350
23.725 (56%)
1.320 (7%)
1.795 (28%)
26.840 (40%)
Totaal
42.270 (100%)
18.530 (100%)
6.400 (100%)
67.200 (100%)
Bron: Lokale Monitor Wonen 2017.
*Bovenstaande cijfers zijn afgerond op vijftallen. Door afronding is het mogelijk dat de eindtotalen afwijken van de tussenliggende
verschillen.







Ongeveer 34% heeft een inkomen tot de huurtoeslaggrens. In de regio Oost-Groningen heeft circa
40% van de huishoudens een inkomen boven € 40.350. Het inkomensniveau ligt lager dan landelijk:
landelijk heeft ongeveer een kwart een inkomen tot de huurtoeslaggrens en heeft ongeveer 50%
van de huishoudens een inkomen boven € 40.350.
Van de huishoudens met een inkomen tot de huurtoeslaggrens wonen er 12.975 in een sociale
huurwoning (dat is 57% van de huishoudens met een inkomen tot de huurtoeslaggrens). Van de
inkomens tussen de huurtoeslaggrens en € 36.165 woont 27% in een huurwoningen (3.585 van de
13.480 huishoudens). Van de inkomens boven € 40.350 wonen er 1.320 in een sociale huurwoning.
Landelijk woont 65% van de huishouden met een inkomen tot de huurtoeslaggrens in een sociale
huurwoning, en 40% van de huishoudens met een inkomen tot € 36.165. Hieruit blijkt dat lage
inkomens in Oost-Groningen verhoudingsgewijs vaker in een koopwoning wonen.

Figuur 4.7: Regio Oost-Groningen. Huidige huishoudens met inkomen tot sociale doelgroep
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Bron: Lokale Monitor Wonen 2017.

Binnen de regio Oost-Groningen zijn duidelijk verschillen waarneembaar tussen gemeenten in de
omvang van de doelgroep voor de sociale huurvoorraad. In de gemeenten Pekela, Stadskanaal (beide
63%) en Oldambt (61%) woont naar verhouding het grootste aandeel in de sociale doelgroep. In
Menterwolde is het aandeel (54%) het laagst.
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Figuur 4.8: Regio Oost-Groningen. Lage inkomens in verschillende delen van de regio

Bron: Lokale Monitor Wonen 2017.
*Lage inkomens zijn gestandaardiseerde inkomens (exclusief eventueel ontvangen huurtoeslag). Het is een laag inkomen als het
minder is dan 9.249 euro. Deze grens komt overeen met de koopkracht van een bijstandsuitkering voor een alleenstaande.
Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen.
**Sociaal minimum is wettelijk bepaald. De hoogte van het sociaal minimum is niet voor iedereen hetzelfde.

Met name in de stedelijke gebieden Winschoten, Veendam en Stadskanaal wonen relatief veel
huishoudens met een laag inkomen. In Pekela en Bellingwedde is dit in mindere mate ook het geval. In
de meer landelijke gebieden is het aandeel mensen met een laag inkomen beperkter.
Niet alle lage inkomens wonen in een huurwoning. Andersom worden niet alle huurwoningen bewoond
door lage inkomens. Toch is de huurtoeslagdoelgroep in Oost-Groningen de belangrijkste groep in de
sociale huur.

048.102/G | Woningmarktonderzoek

38

Figuur 4.9: Regio Oost-Groningen. Huidige bewoning sociale voorraad
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Bron: Lokale Monitor Wonen 2017.

In de verschillende gemeenten is de goedkope scheefheid in de sociale voorraad (zeer) laag. Onder
goedkope scheefheid verstaan we de huishoudens met een inkomen boven de € 36.165 die wonen in
een sociale huurwoning. Dit bedraagt ongeveer 11% (landelijk is dit 16%). Van alle huurders heeft
ongeveer 70% een inkomen tot de huurtoeslaggrens en ongeveer 19% tussen de huurtoeslaggrens en
€ 36.165. In de gemeente Menterwolde wonen naar verhouding iets meer hoge inkomens in de sociale
voorraad.

Verwachte inkomensontwikkeling komende jaren
De ontwikkeling in de vraag naar sociale huurwoningen is onder andere afhankelijk van de verwachte
inkomensontwikkeling in de komende jaren. Als meer huishoudens een positieve inkomensontwikkeling
doormaken, neemt het aandeel huishoudens dat voor huisvesting afhankelijk is van een sociale
huurwoning af. Daarom hebben we een doorrekening gemaakt van de verwachte
inkomensontwikkeling. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
 De huishoudensgroei is gebaseerd op de huishoudensprognose van de Provincie Groningen.
 Er zijn drie economische scenario’s doorgerekend. Een laag economisch scenario waarbij een
doorrekening is gemaakt van een koopkrachtontwikkeling van 0%, een midden-scenario van +0,4%
en een hoog economisch scenario waarbij een koopkrachtgroei van +0,8% als uitgangspunt is
genomen. Het economische midden-scenario sluit het beste aan bij de ontwikkeling in de afgelopen
jaren, waarbij de gemiddelde koopkrachtontwikkeling van Nederlandse huishoudens +0,4% bedroeg
(CPB, 1997-2016, bewerking Companen). In deze doorrekening zijn de effecten van inkomensdaling
als gevolg van pensionering meegenomen.
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Figuur 4.10: Regio Oost-Groningen. Verwachte ontwikkeling sociale doelgroep 2017 - 2032
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Bron: Lokale Monitor Wonen 2017, bewerking Companen.
Tabel 4.5: Regio Oost-Groningen. Verwachte inkomensontwikkeling 2017 - 2026
2032
2017
Economisch laag
Economisch midden
Economisch hoog
Tot huurtoeslag
22.940
-240
-865
-1.460
HT-grens tot € 36.165
13.480
-145
-515
-865
€ 36.165 - € 40.350
3.940
-300
-170
-55
> € 40.350
26.840
-2.025
-1.150
-320
Totaal
67.200
-2.700
-2.700
-2.700
Bron: Lokale Monitor Wonen 2017, CBS 2017, bewerking Companen.
*Bovenstaande cijfers zijn afgerond op vijftallen. Door afronding is het mogelijk dat de eindtotalen afwijken van de tussenliggende
verschillen.

In de periode 2017 - 2032 is de huishoudensontwikkeling geraamd op een krimp van circa 2.700 huishoudens. Bij een koopkrachtgroei van 0% zal het aantal huishoudens met een inkomen tot € 36.165 in
de periode tot en met 2032 dalen met -385 huishoudens. Bij het economische midden-scenario neemt
het aantal huishoudens met een inkomen tot € 36.165 af met -1.380 huishoudens en bij het meest
positieve economische scenario met -2.325 huishoudens.

Gewenste verhouding in ontwikkeling sociale huur- en koopwoningvoorraad
De gewenste omvang van de sociale voorraad is afhankelijk van diverse factoren die in meer of mindere
mate onzeker zijn. Bepalende factoren voor de vraag naar sociale huurwoningen zijn onder andere het
aantal huishoudens, de economische ontwikkeling en de wijze waarop de scheefheid zich ontwikkelt in
de sociale voorraad. Nu we het effect van de economische ontwikkeling op de omvang van de
verschillende inkomensgroepen in beeld hebben gebracht, kunnen we een vertaling maken naar de
gewenste omvang van de sociale voorraad. Hierbij houden we rekening met de huidige omvang van het
aantal sociale huurwoningen (18.520 woningen), de ontwikkeling van het aantal huishoudens met een
inkomen tot € 36.165 op basis van de drie economische scenario’s en de huidige goedkope scheefheid in
de sociale voorraad. Hiermee bedoelen we het aandeel mensen met een inkomen boven de € 36.165
dat in een corporatiewoning met een huur tot en met € 710,68 woont.
Van de huishoudens met een inkomen tot € 36.165 woont 45% in een corporatiewoning. Voor de
ontwikkeling van de doelgroep in de komende vijftien jaar is het daarom niet realistisch om de volledige
toe- of afname van deze inkomensgroep toe te rekenen aan de woningvoorraad van de corporatie.
 Voor de huishoudens tot 65 jaar zijn we van een gelijkblijvend aandeel in de sociale voorraad
uitgegaan, omdat voor deze groep de huur-koopverhouding in de toekomst naar het zich laat
aanzien niet snel verandert.
 Bij huishoudens van 65 jaar en ouder zijn we uitgegaan van een afname van hun aandeel in de
sociale huur. Dit heeft ermee te maken dat voor nieuwe (naoorlogse) generaties senioren meer dan
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voorgaande generaties het kopen van een woning de norm is. De kooporiëntatie bij deze nieuwe
generatie is dan ook hoger, ook als men door pensionering een inkomensterugval heeft. Velen
kunnen dan in de woning blijven wonen, omdat de woonlasten laag zijn door aflossingen in het
verleden. Deze generatie verhuist dan ook minder dan voorgaande generaties naar een
huurwoning. Gevolg is dat de kooporiëntatie onder deze groep toeneemt. Dit wordt aangeduid als
het ‘generatie-effect’.
Tegelijkertijd zien we dat het aandeel 65-plussers in het huurdersbestand groot is, en door de
vergrijzing zal groeien. Deze groei wordt dus enigszins geremd door het geschetste generatie-effect.
Dit levert het volgende beeld van de gewenste omvang van de sociale huur- en koopwoningvoorraad op:
Tabel 4.6: Regio Oost-Groningen. Gewenste omvang van de sociale huurw- en koopwoningvoorraad in 2017 - 2032
Economisch laag
Economisch midden
Economisch hoog
Omvang
Ontwikkeling
Omvang
Ontwikkeling
Omvang
Ontwikkeling
2017
18.520
18.520
18.520
2022
18.670
150
18.470
-50
18.265
-255
2027
18.390
-130
18.055
-465
17.725
-795
2032
17.920
-595
17.485
-1.040
17.060
-1.460
Koop en overige
-2.105
-1.660
-1.240
huur 2032
Bron: Lokale Monitor Wonen 2017, CBS 2017, bewerking Companen.
*Bovenstaande cijfers zijn afgerond op vijftallen. Door afronding is het mogelijk dat de eindtotalen afwijken van de tussenliggende
verschillen.





Op dit moment staan er circa 18.520 sociale huurwoningen in Oost-Groningen. Als de scheefheid in
de komende jaren gelijk blijft (11%) dan kan de sociale voorraad afnemen met -595 tot -1460
woningen, afhankelijk van het economisch scenario. Op basis van de ontwikkeling in de afgelopen
jaren is het advies om uit te gaan van het economische midden-scenario: een afname van -1.040
woningen in de sociale voorraad.
Uitgaande van de ontwikkeling van de woningbehoefte volgens de provinciale prognose zal bij een
gematigde economische groei de behoefte aan koopwoningen sneller dalen dan bij een hogere
economische groei. Bij een lage economische groei zien we dat tot 2032 de behoeftedaling in de
koopsector (en particuliere huur) ruim 2.100 woningen bedraagt, en in de sociale huur een kleine
600 woningen. De daling doet zich dan voor bijna 80% in de koopsector voor. Bij een hoge
economische groei draaien de verhoudingen enigszins. Dan zal de behoeftedaling met bijna 1.500
woningen het grootst zijn in de sociale huur, maar is er ook nog in de koopsector een behoorlijke
behoeftedaling van ruim 1.200 woningen.

Invloed scheefheid op gewenste omvang sociale voorraad
Op dit moment heeft naar schatting 11% van de huurders in de sociale voorraad een inkomen boven de
€ 36.155. De mate van scheefheid is van invloed op de gewenste omvang van de sociale voorraad. Als in
de komende jaren blijkt dat de scheefheid (verder) daalt, dan zijn er meer woningen beschikbaar voor
de sociale doelgroep en kan het aantal sociale huurwoningen verder afnemen. De verwachting is echter
dat er altijd enige mate van scheefheid in de voorraad zal blijven bestaan.

4.3 Kwalitatieve opgave
In het vervolg vertalen we de verzamelde informatie over huishoudens- en inkomensontwikkeling naar
een opgave voor de woningvoorraad. Aan welke woningen is in de toekomst behoefte? Van welke
woningen is er voldoende aanbod?
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Aan de hand van daadwerkelijke verhuisgedrag, de wooncarrière die mensen maken, en het Woononderzoek Nederland (WoON 2015) is een schatting gemaakt van de kwalitatieve behoefte in OostGroningen. Woonwensen in een enquête zijn een (beperkte) voorspeller van gedrag op de woningmarkt. Bovendien zijn in het WoON2015 een beperkt aantal respondenten uit Oost-Groningen
vertegenwoordigd. Om deze twee redenen hebben we de uitkomsten uit WoON2015 aangevuld met de
feitelijk gerealiseerde verhuisbewegingen over de afgelopen jaren. Dit geeft een verfijnder beeld van
verhuizingen in de regio. Bovendien is in Oost-Groningen sprake van een vragersmarkt, wat betekent
dat consumenten in grote mate in staat zijn hun woonvoorkeuren te realiseren. Daarmee zijn
gerealiseerde verhuizingen een redelijke indicatie voor de vraag. Bij de analyses van de woonwensen is
voorts rekening gehouden met de huishoudensprognose en nieuwe regelgeving zoals passend
toewijzen. Ook hebben we meegewogen dat nieuwe generaties vaker in een koopwoning wonen dan
eerdere generaties.
Deze benadering van de kwalitatieve opgave is richtinggevend, en moet dus niet gezien worden als
‘absoluut’ toekomstbeeld. Als bouwsteen voor de kwalitatieve behoefte brengen we in het vervolg
verhuisprofielen voor verschillende huishoudenscategorieën in beeld. Hoe wonen die huishoudens nu?
Hoe willen ze gaan wonen?

Woonvoorkeuren en verhuisgedrag
We gaan eerst in op de betrokken woningen door verschillende huishoudens. Waar zijn mensen in de
afgelopen jaren binnen Oost-Groningen naartoe verhuisd? Vaak was dit een huurwoning (meer dan het
aandeel van deze woningen in de woningvoorraad). Oorzaak hiervan is een grotere doorstroming in dit
deel van de woningmarkt. Eigenaar-bewoners blijven langer in hun woning wonen.
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Tabel 4.7: Regio Oost-Groningen. Gerealiseerde verhuizingen per huishoudenscategorie in de periode 2006 - 2016
Binnenverhuizers

47%
12%
17%
10%
12%
2%
100%
4.630
3.210
7.840

47%
11%
14%
10%
16%
2%
100%
3.060
2.210
5.270

50%
17%
7%
6%
15%
5%
100%
2.060
1.010
3.070

46%
33%
2%
2%
9%
8%
100%
1.410
380
1.790

43%
45%
1%
0%
3%
8%
100%
1.160
160
1.320

53%
4%
15%
9%
18%
1%
100%
4.930
3.720
8.650

Eengezinshuurwoningen zijn door vrijwel alle huishoudenscategorieën betrokken; het meest door
gezinnen met kinderen. 75-plussers zijn meer dan iedere andere huishoudenscategorie gericht op
een huurwoning, zowel eengezinswoningen als appartementen.
Gezinnen met kinderen verhuizen juist relatief vaak naar een koopwoning; zeker ook naar duurdere
koopwoningen als tweekappers en vrijstaande woningen. Dat geldt ook voor vestigers van buiten
de regio.
Hoe jonger het huishouden, hoe vaker huishoudens hebben gekozen voor een rijwoning in de koopsector. De huuroriëntatie neemt daarentegen toe vanaf de leeftijd van 50 jaar.
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Naast gerealiseerde verhuizingen geeft het woonwensenonderzoek een beeld van gewenste
verhuizingen. Welke stap zouden mensen idealiter willen maken in hun wooncarrière? Wij baseren ons
hierbij op uitkomsten uit het Woon Onderzoek Nederland (uitkomsten voor Oost-Groningen).
Verhuisonderzoek, zoals het WoON2015, kijkt vooral naar de verhuiswensen van huishoudens, en maar
beperkt naar de verhuisrealiteit. De woonwensen wegen minder zwaar in de doorrekening voor de
kwalitatieve woningbehoefte dan de feitelijke verhuisbewegingen. Er is een kleine steekproef van
mensen uit de regio Oost-Groningen in het WoON2015, waardoor deze wensen minder zeggingskracht
krijgen dan de feitelijke verhuizingen. Het verhuisgedrag is aangevuld met onderstaande verhuiswensen
die uit WoON2015 blijken.
Figuur 4.11: Regio Oost-Groningen. Woonwensen verschillende doelgroepen op basis van enquêtes
1-2 phh 18-29 jaar

18%

48%

1-2 phh 30-49 jaar

34%

1-2 phh 50-64 jaar

10%

29%

26%
13%

27%

1-2 phh 65-74 jaar

42%
9%

35%

69%

1-2 phh 75+ jaar

10%

14%

gezin

25%

23%
0%

10%

Huur egz

21%

69%
25%

Totaal

8%

16%

32%
20%

Huur mgz

30%
Koop rij

17%

40%

7%
50%

Koop 2-1 kap

60%

4%
8%

28%

3%

21%
70%

Koop vrijstaand

80%

9%
90%

100%

Koop mgz

Bron: WoON2015.



Op basis van de verhuiswensen zou er vooral meer behoefte zijn aan appartementen in de huur- en
koopsector, en ook naar vrijstaande koopwoningen.
 Vooral gezinnen met kinderen en kleine huishoudens tot 50 jaar kiezen vaker voor een vrijstaande
woning. Ouderen (65-plus) kiezen juist verhoudingsgewijs vaak voor appartementen. Deze
betrekken ze weinig. Dat komt enerzijds omdat dit aanbod ontbreekt, anderzijds omdat de
behoefte vaak uitgesteld wordt totdat er echt een noodzaak voor is. Bij ‘jongere senioren’ is de
behoefte vooral gericht op koopappartementen, bij ‘oudere senioren’ vaker huurappartementen.
 Ook jongeren willen een (huur)appartement. Waarschijnlijk is dit vooral een wens om te starten op
de woningmarkt, betaalbaar en snel beschikbaar.
In het vervolg kiezen we een scenario waarbij we vooral ingaan op de gerealiseerde verhuizingen. Uit de
overzichten blijkt namelijk dat deze doorgaans realistisch zijn. Uitzondering zijn de appartementen. Daar
stellen we de vraag (ten opzichte van de gerealiseerde verhuizingen) naar boven bij, omdat dit vooral
het gevolg lijkt te zijn van ontbrekend aanbod.

Bepalende factoren: veranderende bevolkingssamenstelling en economische ontwikkeling
Naast woonvoorkeuren is de veranderende samenstelling van de bevolking van Oost-Groningen zeer
bepalend voor de toekomstige kwalitatieve woningbehoefte. De regio Oost-Groningen krijgt de
komende decennia, net als de meeste Nederlandse regio’s, te maken met een verdere vergrijzing van de
bevolking. Op dit moment is ruim 50% van de huishoudens 55 jaar of ouder en 15% 75 jaar of ouder. In
2032 zal dit zijn toegenomen tot 61% en respectievelijk 24%. Het aandeel jongere huishoudens blijft in
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dezelfde periode daarentegen nagenoeg gelijk. Het is met name het aandeel huishoudens in de leeftijd
van 30 - 54 jaar dat afneemt (van 40% in 2015 naar 32% in 2035).
Het toenemende aandeel ouderen betekent een grotere vraag naar voor ouderen geschikte woningen.
Maar de tendens dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen speelt een grote rol in de
ontwikkeling van de woningbehoefte. Bovendien zagen we eerder dat een groot deel van de ouderen in
een potentieel geschikte woning wonen. Zij hoeven niet perse te verhuizen om passender te wonen.
Naast de veranderende bevolkingssamenstelling speelt de economische ontwikkeling een belangrijke rol
in de ontwikkeling van de woningvraag. Als het economisch slechter gaat, neemt de vraag naar sociale
huurwoningen toe en zal tegelijkertijd de verkoopbaarheid van koopwoningen verder onder druk komen
te staan. Bij economische voorspoed vindt het omgekeerde plaats: de oriëntatie komt sterker op de
koopvoorraad te liggen en de vraag naar (sociale) huurwoningen neemt af.

Gewenste kwalitatieve woningontwikkeling
De verhuiswens per huishoudenstype hebben we geprojecteerd op de verwachte huishoudensontwikkeling voor de komende vijf jaar. Dit levert een beeld op van de verschuivingen in vraag op de
woningmarkt.
In de volgende figuren lichten we regionaal de gewenste ontwikkeling van de woningvoorraad toe voor
de periode tot 2032. Daarbij geven we per woningsegment aan hoe groot de gewenste omvang moet
zijn.
Figuur 4.12: Regio Oost-Groningen. Ontwikkeling regionale woningbehoefte 2017 - 2032
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Bron: Bewerking Companen.

In nagenoeg alle marktsegmenten neemt de vraag de komende periode af. Voor de korte termijn is er
een enkele uitzondering. Dat betreft huurappartementen (sociaal en vrije sector) en koopwoningen in
het hogere prijssegment: vrijstaand of tweekapper.
Verder hebben we onderscheid gemaakt naar de gevraagde huurprijsklassen en de gewenste
toegankelijkheid van woningen. De behoefte in de sociale huursector naar huurprijsklassen betreft als

048.102/G | Woningmarktonderzoek

44

gevolg van passend toewijzen nagenoeg alleen huurwoningen met een prijs onder de
aftoppingsgrenzen.
Tabel 4.8: Regio Oost-Groningen. Gewenste omvang sociale huur naar huurprijsklassen
2017
2022
2027
2032 Saldo 2017 – 2032
< € 414
585
500
415
365
-220
€ 414 - € 592
13.585
13.995
14.010
13.740
155
€ 592 - € 635
2.505
2.135
1.825
1.625
-880
€ 635 - € 710
1.845
1.845
1.805
1.755
-90
Subtotaal sociaal
18.520
18.475
18.055
17.485
-1.035
Vrije sector huur*
7.815
7.715
7.720
7.615
-200
Totaal huur
26.335
26.190
25.775
25.100
-1.235
* Voor de woningen die in de vrije sector worden verhuurd, geldt doorgaans een prijsniveau vanaf € 710. In de regio liggen de
verhuurprijzen in de vrije sector grotendeels ook onder € 710. Dit is het gevolg van concurrentie tussen de huur- en koopsector.
Reden om hier de vrije sector niet strikt af te bakenen tot een vaste prijsgrens.
Bron: CBS Microdata 2006 - 2015, gemeenten Oost-Groningen, WoON2015, bewerking Companen.

Door de ontgroening neemt de doelgroep voor de goedkoopste woningen af. Tegelijkertijd zien we door
passend toewijzen een groeiende behoefte aan huurwoningen tussen € 414 en € 592 (bereikbaar met
passend toewijzen). Op korte termijn is toevoeging van het totale aanbod onder de aftoppingsgrenzen
gewenst. Op langere termijn gaan we uit van een stabilisering van het aanbod onder de
aftoppingsgrenzen. Boven de onderste aftoppingsgrens neemt de behoefte (mede als gevolg van
passend toewijzen) gestaag af.
We hebben voor de behoefte aan nultredenwoningen primair gekeken naar de behoefte vanuit
potentiële verhuizers. Op basis van leeftijdsopbouw van verhuisgeneigdheiden en hun verhuisgedrag
naar huur en koop in het recente verleden hebben we een beeld gevormd van de behoefte aan
nultredenwoningen.
Tabel 4.9:Regio Oost-Groningen. Gewenste omvang van nul-tredenwoningen.

2017
Huur nul-tredenwoningen
Koop nul-tredenwoningen
Totaal

2022
810
420
1.230

2027
870
440
1.310

2032
930
460
1.390

980
480
1.460

Bron: CBS Microdata 2006 - 2015, gemeenten Oost-Groningen, WoON2015, bewerking Companen.

De behoefte aan nultredenwoningen groeit de komende jaren nog. Van ruim 1.200 woningen in 2017
naar 1.460 woningen in 2032. De groei is het grootst in de huursector (+170 woningen tot 2032).
Echter minder dan 10% van de 65-plussers verhuist in vijf jaar tijd. De meeste mensen blijven wonen in
hun huidige woning. Bovenop de behoefte als gevolg van verhuizingen is er ook nog een vraag om
binnen bestaande woonsituaties woningen beter toegankelijk te maken.

Match van vraag en aanbod
Als we de gepresenteerde ontwikkeling relatief aangeven, krijgen we zicht op de gewenste ontwikkelrichtingen voor de verschillende marktsegmenten: de potentiële tekorten en overschotten op de
woningmarkt.
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Figuur 4.13: Regio Oost-Groningen. Relatieve ontwikkelingsrichting woningbehoefte per segment 2017 – 2032
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Koop vrijstaand >225.000
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Bron: bewerking Companen.





In verschillende segmenten is de gewenste afname van het woningaanbod relatief groot. Op korte
termijn geldt dit alleen voor duurdere eengezinshuurwoningen en rijwoningen in de koopsector. Op
de langere termijn ligt het accent bij sociale eengezinshuurwoningen en rijwoningen in de
koopsector (in vijftien jaar tijd een afname van circa 7% van het aanbod).
Op korte termijn is er nog wel behoefte aan luxere koopwoningen. Echter na 2027 is de verwachting
dat ook de behoefte aan deze woningen opdroogt. Oorzaak is het vergrijzen van de huidige
bewonersgroep. Zij zullen geleidelijk de ‘bovenkant’ van de woningmarkt verlaten. Er is dan (nog)
geen nieuwe groep die het vrijkomende aanbod lijkt op te vullen. Dit vraagstuk zit er over circa tien
jaar in grote aantallen aan te komen Bij vrijstaande koopwoningen zou het regionaal om een overschot kunnen gaan van 750 vrijstaande koopwoningen.

Substitutie tussen marktsegmenten
Op de woningmarkt zien we meerdere segmenten waar een potentieel overschot is. Mechanismen van
vraag en aanbod leiden ertoe dat overschotten zich verplaatsen. Door ontspanning op de markt zal de
aanbieder zijn vraagprijs bijstellen om de woning te kunnen verkopen, of de woning verhuren (wat
momenteel makkelijker is, dankzij de aangepaste Leegstandswet). De consument kan dus meer waar
voor zijn geld krijgen met als gevolg dat overschotten zich concentreren in de kwetsbaarste delen van de
woningvoorraad. Met andere woorden er is een grotere aanbodelasticiteit.
Dergelijke ‘substitutiemechanismen’ leiden tot risico’s in verschillende woningmarktsegmenten:
1. In de koopsector zullen mensen meer kunnen krijgen voor hun geld. De meest eenvoudige (en
goedkope) koopwoningen verliezen in dat geval hun aantrekkingskracht. De verwachting is dat
hierdoor de overschotten gaan verschuiven naar de onderste segmenten van de koopmarkt.
2. Maar het zijn niet alleen de goedkope woningen die potentieel te maken hebben met een
ontspannende markt. Ook woningen waar ‘nieuwe’ vragersgroepen niet naar omkijken, zijn
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3.

potentieel kwetsbaar. Dan is weliswaar de verkoopprijs nog redelijk, maar is de investeringsopgave
in de woning dermate groot dat nieuwe bewoners hier tegenop zien. Zeker omdat veel startende
huishoudens vooral ook comfort willen, en geen aanvullende hypotheek kunnen krijgen voor het
verbeteren van de woning. De ontspanning kan zich dan ook voordoen bij gedateerde woningen op
grote (onderhoudsintensieve) kavels.
Op dit moment lijkt het het meest waarschijnlijk dat de ontspanning op de woningmarkt vooral in
de koopsector landt, gelet op de uitkomsten van dit onderzoek, ervaringen bij verhuur van
woningen (oplopend aantal reacties bij huurwoningen), en ervaringen in andere krimpregio’s. Het is
echter niet uitgesloten dat de ontspanning gedeeltelijk verschuift richting de (sociale) huursector.
Door de lage verkoopprijzen van woningen dalen de maandelijkse woonlasten; vaak onder het
niveau van lasten voor huurwoningen. En ook groeit een (concurrerend?) particulier
verhuursegment door ‘koopwoningen‘ (tijdelijk) te verhuren. Daarbij komt dat de sociale huursector
door toewijzingsnormen een selecte klantgroep mag bedienen. De koopsector en particuliere
huursector zijn wat dat betreft aanzienlijk flexibeler. Dit kan bij ontspanning de verhuur van sociale
huurwoningen onder druk zetten. Dit is nu nog niet het geval, maar vraagt wel vinger aan de pols.

Figuur 4.14: Regio Oost-Groningen. Substitutiemechanismen in vraag-aanbodverhoudingen 2017 – 2032*
Huur eengezins sociaal
Huur eengezins overig
Huur appartement sociaal
Huur appartement overig
Koop rij <100.000
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Koop vrijstaand <150.000
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*De pijlen in de figuur geven mogelijke substitutie-effecten aan. Welke ‘potentiële’ overschotten zullen in de praktijk hoger uit
kunnen vallen (pijl naar links), waar is sprake van een alternatieve vraag en vallen de ‘overschotten’ mee (open pijl naar rechts).
Bron: bewerking Companen.

Woningbehoefte per deelgebied
De relatieve ontwikkeling van de woningbehoefte hebben we ook in beeld gebracht voor de
verschillende gemeenten, en binnen die gemeenten voor de hoofdkernen Veendam, Stadskanaal en
Winschoten. Dit biedt het volgende overzicht:
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Figuur 4.15: Regio Oost-Groningen. Ontwikkelingsrichting woningbehoefte per gemeente/hoofdkern 2017 - 2022
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Bron: bewerking Companen.








In Menterwolde en Veendam is in verschillende segmenten nog een beperkte behoefte aan
toevoeging van woningen. Ook in Stadskanaal geldt dit.
In vrijwel alle andere gemeenten is er een overschot aan woningen. In Bellingwedde is dit overschot
beperkt. Echter het gaat om een kleine gemeente: verhoudingsgewijs is de afname vergelijkbaar
met elders.
Het segment waar in Winschoten, overig Oldambt, Pekela en Vlagtwedde de grootste overschotten
dreigen betreffen de eengezinswoningen. Echter ook betaalbare eengezinskoopwoningen
(rijwoningen, tweekappers, vrijstaande woningen) kennen in deze gemeenten een minimaal gelijk
potentieel overschot (maar verdeeld over drie categorieën).
Op lange termijn (naar 2032) verdwijnen de verschillen tussen de gemeenten, met uitzondering van
Menterwolde waar de behoefte minder snel terugloopt.

Plancapaciteit
Ondanks de voorspelde daling van de woningbehoefte, kent de regio nog een behoorlijke
nieuwbouwcapaciteit. Dit is vastgelegd in bestemmingsplancapaciteit. We hebben de beschikbare
capaciteit per gemeente afgezet tegen de verwachte behoefteontwikkeling voor de periode 2017 en
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2027. Per saldo is de behoeftegroei volgens de prognose in de periode 2017-2027 -1.130 woningen.
Daar staat een plancapaciteit van +1.440 woningen tegenover. Er komen dus 2.570 woningen teveel bij
(bijna 4% op de totale voorraad). Dit zou de (structurele) leegstand fors doen toenemen.
De gemeenten zijn de afgelopen jaren gestart met het terugbrengen van de plancapaciteit (in het kader
van de Menukaart Oost-Groningen) om dichter aan te sluiten bij de behoefte, zowel in aantallen als naar
kwaliteit van de locatie en het aanbod. Door verdunnen van plancapaciteit ontstaat ruimte voor
toevoeging van gevraagde kwaliteiten.
Tabel 4.10: Regio Oost-Groningen. Plancapaciteit per gemeente.

623
155
156
208
479
63
75

Verwachte
onttrekkingen
2016-2017 (huur
en koop)*
0
-8
-15
-69
-101
-120
-6

1.759

-319

Bestemmingsplancapaciteit
Veendam
Pekela
Menterwolde
Oldambt
Stadskanaal
Vlagtwedde
Bellingwedde
Totaal OostGroningen

Capaciteit minus
onttrekkingen

Behoefteontwikkeling 20172027

623
147
141
139
378
-57
69

80
-220
120
-540
-190
-260
-120

543
367
21
679
568
203
189

1.440

-1.130

2.570

Frictie

* onttrekkingen voor de periode na 2017 zijn nog niet in beeld.
Bron: Woningmarktmonitor Oost-Groningen, 2016.

In Menterwolde is het verschil tussen bestemmingsplancapaciteit en behoefte relatief beperkt. Dat
geldt in mindere mate ook voor Bellingwedde en Vlagtwedde. Met name Oldambt heeft een forse
overcapaciteit aan plannen. Goed is dat de capaciteit zich vooral concentreert in de hoofdkernen, waar
ook de meeste behoefte aanwezig is.
Deze cijfers leiden tot de conclusie dat de bestemmingsplancapaciteit moet worden teruggeschroefd.
Daarmee ontstaat ruimte voor het realiseren van de juiste plannen. Een te forse afname van nieuwbouw
gaat echter voorbij aan de kwalitatieve behoefte die door nieuwbouw opgevuld wordt. Naast de
noodzakelijke vermindering van plancapaciteit, verdient het aanbeveling om het aantal onttrekkingen
van kwalitatief mindere woningen in de bestaande voorraad op te voeren. Nu ligt voor 2016-2017 het
aantal onttrekkingen op ruim 300 woningen: nog geen 0,5% in twee jaar tijd. Dit onttrekkingstempo van
0,5% per jaar zou betekenen dat woningen een gemiddelde leeftijd van 200 jaar halen. Dat is niet
realistisch, mede gelet op de kwaliteit van het vastgoed. Dus naast het terugschroeven van
plancapaciteit, het opschroeven van onttrekkingen.
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Behoefte in woonmilieus
Als afgeleide van de behoefte in de verschillende kernen hebben we ook indicatief de behoefte per
woonmilieu in beeld gebracht. Dat levert het volgende beeld op:
Algemeen

Stedelijke kern

Op korte termijn blijft de
woningbehoefte
redelijk
stabiel. Op lange termijn is er
een
relatief
beperkte
afname.

Centrumkern

Op korte termijn blijft de
woningbehoefte
redelijk
stabiel. Op lange termijn is er
een
relatief
beperkte
afname.

Huur
De behoefte aan sociale
huurwoningen daalt relatief
snel.
Vooral is een afname
gewenst van eengezinswoningen. Appartementen
blijven in beperkte mate
gewenst.
De behoefte aan sociale
huurwoningen neemt beperkt af (-3%). Die afname
doet zich alleen voor bij
eengezinswoningen.

Bereikbaar
beperkte
voorziening

De behoefte daalt op korte
termijn beperkt, maar op
termijn steeds sneller.

De afnemende behoefte
doet zich in alle segmenten
van de huursector voor.

Landschappelijk
wonen

De behoefte daalt op korte
termijn beperkt, maar op
termijn steeds sneller.

In de huursector zijn de rijwoningen het meest kwetsbaar.

Koop

Er ontstaat vooral een
potentieel overschot aan
rijwoningen, meer dan in elk
ander woonmilieu.

In absolute zin zijn de
vrijstaande woningen het
meest kwetsbaar, maar het
gaat om kleine aantallen.
In de koopsector zijn op
langere termijn vooral vrijstaande woningen potentieel
kwetsbaar
(effect
vergrijzing).
De koopsector is in dit woonmilieu het meest kwetsbaar.
Op langere termijn dreigt
leegstand, ook bij vrijstaande
woningen (effect vergrijzing).

4.4 Woningbehoefte speciale doelgroepen
De afgelopen jaren hebben de nodige veranderingen plaatsgevonden in de zorg. Maatschappelijke
ondersteuning is gedecentraliseerd en instellingszorg is gedeeltelijk geëxtramuraliseerd. Mensen met
een lichte zorgvraag (zoals mensen met een somatische aandoening of een lichte vorm van dementie)
krijgen niet langer een indicatie voor zorg met verblijf in een instelling. Van deze mensen wordt
verwacht dat zij zo lang mogelijk zelfstandig wonen.
In deze paragraaf geven we een beeld van de verwachte ontwikkelingen in de behoefte aan wonen met
zorg. Wij maken daarbij onderscheid naar de verschillende doelgroepen: ouderen, mensen met een
psychische aandoening (GGZ) en verstandelijk gehandicapten (VG).
De woningbehoefte als gevolg van de extramuralisering is reeds onderdeel van de provinciale
prognoses. Dit is derhalve ook reeds verwerkt in de vraag-aanbodverhoudingen. In deze paragraaf geven
we een verdieping van deze aantallen naar specifieke woonvormen voor diverse zorgdoelgroepen.

Trends en kwalitatieve behoefte
In dit onderzoek hebben we de woonbehoefte vanuit verschillende zorgdoelgroepen normatief bepaald.
Achter deze kwantitatieve normatieve vraag schuilt ook een kwalitatieve vraag. Deze kwalitatieve vraag
vormt geen onderdeel van dit onderzoek. Hiervoor wordt momenteel afzonderlijk onderzoek
uitgevoerd, onder meer naar de behoefte aan kleinschalig beschermd wonen van mensen met een
psychiatrische aandoening (onderzoek CMO).
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Wij geven in het vervolg voor verschillende zorgdoelgroepen enkele ontwikkelingsrichtingen aan van
hun woonwensen (op hoofdlijnen, hierbij zijn de nodige nuanceringen bij te plaatsen op basis van
behoefteonderzoek).

75-plusgroep
(algemeen)

Zorgvragende
75-plusser

GGZ-doelgroep

Mensen met
verstandelijke
beperking

Ontwikkeling en wensen
Deze groep neemt in omvang toe. Tegelijkertijd heeft een steeds groter deel van hen
een goede gezondheid en daardoor ook minder zorgbehoefte. Dat geldt ook voor als
één van de partners nog gezond is. Hun huidige woonsituatie sluit meestal redelijk
aan bij de behoefte. Als zij gezond zijn en willen verhuizen, kiezen zij voor comfort in
hun woning. Appartementen zijn vaak gewenst, dan wel een grondgebonden woning
met kleine tuin. De focus ligt nu vooral op huurwoningen, maar dat is steeds minder
vaak een sociale huurwoning en vaker een comfortabele particuliere huurwoning (net
boven de liberalisatiegrens). Ook wil een (kleiner) deel bij verhuizing weer een
koopwoning.
Vooral alleenstaande ouderen met een zorgvraag hebben vaker een verhuisbehoefte.
Zij kunnen niet terugvallen op hun partner. Ongeveer een derde deel van de 75plussers woont alleen en is vanuit dat oogpunt potentieel kwetsbaar. Zeker als ook
het inkomen laag is, zijn zij bij verhuizing aangewezen op alternatieve huisvesting. Zij
kiezen dan door gezondheidsomstandigheden voor beschutting en veiligheid, dus een
woning nabij (zorg)voorzieningen. Bovendien is er de behoefte om makkelijk sociale
contacten te kunnen leggen bij de woning. Gelet op hun inkomen is dit vaak een
betaalbare sociale huurwoning. Verderop duiden we dit aan als ‘verzorgd wonen’.
Voor zorgvragende 75-plussers met een WLZ-indicatie is een woonplek met hieraan
gekoppeld zorginfrastructuur noodzakelijk. Dat gebeurt traditioneel in
verpleeghuizen. Meer en meer kan dit ook in een kleinschalige setting waar
zorginfrastructuur en wonen aan elkaar verbonden zijn; of via een Volledig Pakket
Thuis (VPT). In het vervolg noemen we dit ‘intramuraal wonen (verpleeghuiszorg)’.
De GGZ-doelgroep is te onderscheiden naar verschillende deelgroepen. Een deel
woont in een instelling, een deel woont volledig zelfstandig en een deel woont in een
woonsituatie met een vorm van begeleiding. De opgave op de woningmarkt
concentreert zich op de laatste groep. Deze groep woont deels zelfstandig met een
vorm van ambulante begeleiding, deels kleinschalig beschermd (met zorg en
ondersteuning in de directe nabijheid). Op veel plaatsen blijkt dat de overgang tussen
de verschillende zelfstandige woonvormen moet wordt gemaakt: van beschermd
naar zelfstandig met ambulante begeleiding, etc. Een voldoende aanbod in de
verschillende segmenten is dan ook noodzakelijk. In het onderzoek van CMO wordt
verder uitgewerkt.
De kwalitatieve woonvraag van de GGZ-doelgroep richt zich vaak op locaties in de
grotere kernen, waar voorzieningen zijn en waar enige vorm van begeleiding mogelijk
is. Tegelijkertijd is een stabiele (prikkelarme) woonomgeving in de wijk gewenst.
Doorgaans heeft deze doelgroep behoefte aan een zeer betaalbare en kleine woning
2
(onder de kwaliteitskortingsgrens en 50 m ), omdat zij weinig financiële armslag
hebben, en veelal niet in staat zijn om een grotere woning te onderhouden.
Een deel van de mensen met een verstandelijke beperking woont zelfstandig.
Doorgaans heeft deze doelgroep behoefte aan een zeer betaalbare en kleine woning
2
(onder de kwaliteitskortingsgrens en 50 m ), omdat zij weinig financiële armslag
hebben, en vaak niet in staat zijn om een grotere woning te onderhouden. Omdat
deze groep nog wel behoefte heeft aan begeleiding, ligt om praktische redenen
clustering voor de hand.
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Twee specifieke groepen vragen in elk geval aandacht: Jongeren voor wie de stap
vanuit een jeugdvoorziening of de thuissituatie naar zelfstandig wonen nog te groot is
en de vergrijzende groep (door de toegenomen levensverwachting van mensen met
een verstandelijke beperking). Dit leidt tot een groeiende vraag aan zelfstandige
begeleide woonvormen.

Ouderen
Het aantal ouderen in de regio neemt de komende jaren nog toe. Deze demografische ontwikkeling is
mede bepalend voor de ontwikkeling van de vraag naar Intramuraal Wonen (verpleeghuiszorg of
extramuraal gebruik maken van VPT) en Verzorgd Wonen (extramuraal, de voormalige
verzorgingstehuizen, serviceflats en aanleunwoningen). Er zijn diverse trends en ontwikkelingen die van
invloed zijn op de wijze waarop kwetsbare ouderen met een zorgbehoefte wonen en de mate waarin zij
afhankelijk zijn van professionele zorg:
 Mensen met een intramurale WLZ-indicatie (ZZP4 of hoger) kunnen door een Volledig-Pakket-Thuis
(VPT) of een Modulair-Pakket-Thuis (MPT) toch zelfstandig blijven wonen. De verwachting is dat dit
de komende jaren toeneemt, waardoor vraag naar traditionele intramurale plekken afneemt. De
verwachting is dat deze ontwikkeling in Oost-Groningen minder snel gaat dan elders, omdat de
inkomens in de regio lager liggen en mensen daardoor aangewezen zijn op een plek in een
verpleeghuis.
 Vanaf 2024 beginnen de babyboomers de leeftijd van 80 jaar te bereiken. De babyboomgeneratie is
welvarender en zelfredzamer dan de generatie voor hen. Ook dit leidt daarom naar verwachting tot
een relatieve afname van de vraag naar zorg met verblijf.
 De opkomst van steeds meer technologische mogelijkheden betekent (op termijn) dat mensen
langer thuis kunnen blijven wonen en pas later een beroep doen op zorg met verblijf.
 Er wordt in de samenleving in toenemende mate een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van
mensen die te maken krijgen met beperkingen en op het invullen van de zorgbehoefte door mantelzorgers. Dat betekent een verschuiving van professionele zorg naar informele zorg en ook dit heeft
uiteindelijk een dempend effect op de vraag naar professionele zorg.
Intramuraal wonen (verpleeghuiszorg)
Deze ontwikkelingen zijn van grote invloed op de
Bij Intamuraal wonen gaat het om plaatsen in de
vraag naar plaatsen intramuraal wonen. Om het
traditionele verpleeghuizen waar wonen en zorg niet
gescheiden zijn en waar zorg, toezicht, welzijn,
effect hiervan te duiden, brengen wij twee
dienstverlening, maar ook behandeling en
vraagprognoses in beeld:
(intensieve) verpleging samen met verblijf in een
1. Basisprognose: een vraagprognose die is
integraal pakket worden aangeboden.
gebaseerd
op
de
demografische
vraagontwikkeling, gecombineerd met ontwikkelingen in wet- en regelgeving die bepalend zijn voor
de toegang tot verpleeghuiszorg (extramuralisering).
2. Prognose inclusief aannames: een vraagprognose die volgt uit het meewegen van de hierboven
beschreven (maatschappelijke) trends en ontwikkelingen.
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Figuur 4.16: Oost-Groningen. Behoefte aan intramuraal wonen voor ouderen
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Basisprognose

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
1.044 977 950 953 959 964 980 996 1.0111.0271.0401.0541.0671.0811.0941.1041.1141.1231.1331.143

Prognose incl. aannames 1.033 955 917 908 902 895 898 901 856 851 845 838 830 822 813 818 825 854 839 844
Bron: Woonzorgweter Companen.

De vraag naar intramuraal wonen in Oost-Groningen neemt aankomende jaren eerst licht af als gevolg
van de extramuralisering van de lichte ZZP’s. Vervolgens neemt de vraag licht toe door de
demografische ontwikkeling van het aantal ouderen. Als de aannames worden meegenomen, dan zal de
vraag naar intramuraal wonen verder afnemen.
Verzorgd wonen
De zwaardere zorgvraag in een thuissituatie en de
Verzorgd Wonen betreft een woonvorm met
afname van behoefte aan intramuraal wonen heeft
geschikte woningen waarin zorg aan huis
invloed op de vraag naar Verzorgd Wonen. Wij gaan in
geleverd kan worden en zorg op afroep
beschikbaar is. Ouderen wonen bij Verzorgd
onze raming dan ook uit van een verhoogde vraag naar
wonen dus zelfstandig (in een complex).
Verzorgd Wonen. De verwachting is dat woningen die
Hierbij valt te denken aan de voormalige
traditioneel geschaard worden onder Verzorgd Wonen
aanleunwoningen.
vaak niet de kwaliteit hebben die aansluit bij de
woonwensen van de babyboomgeneratie die op leeftijd raakt. Huishoudens die behoren tot deze
generatie hebben ook vaak de financiële mogelijkheden om andere keuzes te maken. Dit maakt deze
woningen op termijn kwetsbaar.
Figuur 4.17: Oost-Groningen. Behoefte aan verzorgd wonen plekken voor ouderen
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
1.0281.0511.0741.0981.1211.1701.2191.2691.3181.3671.3951.4231.4511.4781.5061.5321.5571.5831.6081.633

Prognose incl. aannames 1.0211.0371.0521.0701.0871.1281.1591.2001.2311.2651.2761.2881.3011.3131.3401.3451.3461.3491.3501.353
Bron: Woonzorgweter Companen.
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De extramuralisering die zorgt voor een afname van de vraag naar Intramuraal Wonen, leidt in de eerst
jaren tot een stijging van de vraag naar Verzorgd Wonen. Een deel van de geëxtramuraliseerde cliënten
met ZZP 3 en 4 zal kiezen voor Verzorgd Wonen. De prognose met effecten vanuit maatschappelijke
trends valt lager uit dan de basisprognose, omdat de geschetste trends ook naar verwachting een
dempend effect hebben op de vraag naar Verzorgd Wonen; zij het in mindere mate. Ouderen met een
zorgbehoefte ontvangen namelijk vaker informele zorg van mantelzorgers, waardoor de stap naar een
woning in de nabijheid van het formele zorgaanbod wordt uitgesteld.
Mogelijk kan een deel van de behoefte aan Verzorgd Wonen opgevangen worden in de vroegere
verzorgingshuizen. Daarbij moet wel rekening gehouden met het feit dat deze verzorgingshuizen niet
altijd aansluiten bij de behoefte, omdat het vaak éénkamerappartementen zijn. Nieuwe generaties
senioren die kiezen voor Verzorgd Wonen willen doorgaans twee of meer kamers.

GGZ
De rijksoverheid streeft naar ambulantisering en naar hervorming van de langdurige GGZ. Dit betekent
concreet een afbouw van de intramurale zorg: dus minder zorgplaatsen in (klinische) instellingen. De
intramurale voorziening wordt alleen maar ingezet als er geen alternatieven meer zijn.
Het perspectief voor de komende jaren is dat GGZ-cliënten meer moeten doorstromen naar zelfstandig
wonen met ambulante begeleiding. Binnen de GGZ-doelgroep sprake is ook een groep met een
langdurige zorgvraag. Zij zullen, ook in de toekomst, een beroep blijven doen op verblijf in een instelling.
Een deel van de mensen met een GGZ-indicatie zal geacht worden op termijn naar een geclusterde
woonvorm of een zelfstandige woning te verhuizen, waarbij zij vanuit de Wmo zorg en ondersteuning
ontvangen. Daarbij gelden de volgende trends:
 De ambulantisering van de klinische GGZ leidt ertoe dat minder plaatsen (bedden) beschikbaar zijn
in de GGZ-instellingen voor zware en langdurige zorg.
 De verwachting voor de komende jaren is dat zorg aan huis een grote vlucht neemt. Met de juiste
ambulante begeleiding zijn meer mensen in staat zelfstandig te wonen.
 Ook hier geldt dat in toenemende mate een beroep wordt gedaan op de zelfredzaamheid van
mensen. Deels kan daarom de vraag via Beschermd Wonen in de wijk worden opgevangen.
De mate waarin de behoefte aan zelfstandig wonen, al dan niet geclusterd, zich in de komende jaren
gaat ontwikkelen, wordt sterk beïnvloed door de beschreven trends en ontwikkelingen. Om het effect
hiervan te duiden, brengen wij twee vraagprognoses in beeld:
1. Basisprognose: een vraagprognose die is gebaseerd op de demografische vraagontwikkeling,
gecombineerd met ontwikkelingen in wet- en regelgeving die bepalend zijn voor de toegang tot
intramurale zorg (ambulantisering van de lichte zorgvragers ZZP’s 1 en 2).
2. Prognose inclusief aannames: een vraagprognose die volgt uit het meewegen van de hierboven
genoemde (maatschappelijke) trends en ontwikkelingen.
In onderstaande figuren is de behoefte aan zelfstandige woonvormen weergegeven voor de regio OostGroningen wat betreft GGZ.
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Figuur 4.18: Regio Oost-Groningen. Behoefte aan zelfstandige woonruimte ten behoeve van uitstroom GGZ
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Bron: Woonzorgweter Companen.

De vraag naar zelfstandige woonruimte hangt sterk samen met de uitstroom vanuit Beschermd Wonen.
Als de doelgroep niet kan doorstromen naar een zelfstandige woonruimte, zal de vraag naar Beschermd
Wonen de komende jaren hoger uitvallen. De behoefte aan zelfstandige woonruimte blijft in de
basisprognose constant. Rekening houdend met de toenemende ambulantisering, verwachten we dat
de vraag naar zelfstandig wonen voor GGZ-cliënten de komende jaren flink toeneemt (van 90 woningen
in 2017 naar 150 woningen in 2025).

VG
Van de doelgroep verstandelijk gehandicapten maken de
Gecluster begeleid wonen gaat
om zelfstandig wonen met
voormalige categorieën VG ZZP1 en 2 reeds aanspraak op
verzorging / begeleiding in een
extramuraal wonen; er worden dus geen nieuwe indicaties
kleinschalig wooncomplex
afgegeven voor verblijf. Dat geldt ook voor een deel van ZZP3.
Bestaande indicaties blijven ongewijzigd, er is geen overgangstermijn zoals bij beschermd wonen. Wel
worden instellingen gestimuleerd om bij bestaande indicaties scheiden wonen en zorg toe te passen. Dit
houdt in dat indicaties worden omgezet in VPT (Volledig Pakket Thuis). Cliënten blijven dan meestal
wonen in de instelling, maar moeten huur gaan betalen.
Om de behoefte aan geclusterd begeleid wonen VG te duiden, brengen wij twee vraagprognoses in
beeld:
1. Basisprognose: een vraagprognose die is gebaseerd op de demografische vraagontwikkeling,
gecombineerd met ontwikkelingen in wet- en regelgeving die bepalend zijn voor de toegang tot
intramurale zorg (ambulantisering van de lichte zorgvragers ZZP’s 1 en 2).
2. Prognose inclusief aannames: een vraagprognose die volgt uit het meewegen van het groeiende
belang van de participatiesamenleving, waardoor meer mensen met een VG-indicatie zelfstandig
kunnen blijven wonen.
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Figuur 4.19: Regio Oost-Groningen. Behoefte aan geclusterd begeleid wonen VG
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In de regio Oost-Groningen is er begin 2017 behoefte aan circa 800 geclusterd begeleide plaatsen voor
gehandicaptenzorg. Volgens de basisprognose zal deze behoefte het komend decennium licht afnemen
naar 750 plaatsen in 2027. De prognose met doorrekening van de aanname, voorziet een grotere
afname van de behoefte aan geclusterd begeleide plaatsen voor gehandicapten.
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5 Samenvattende conclusies en aanbevelingen
5.1 Resultaten van het onderzoek
Functioneren van de woningmarkt
Samenstelling van de woningvoorraad
 De regio Oost-Groningen telt per 1 januari 2017 een kleine 70.000 woningen. Het grootste deel van
de voorraad betreft koopwoningen: 43.500 woningen (63%). 27% van de woningen is een sociale
huurwoning. De verschillen tussen de gemeenten zijn relatief beperkt.
 Het grootste deel van de woningvoorraad bestaat uit grondgebonden woningen. In de koopsector
zijn in alle gemeenten vrijstaande woningen en tweekappers dominant. Een rijwoning is vaak een
huurwoning. Van de huurvoorraad is ook het grootste deel een rijwoning. De huursector bestaat
voor 12% uit appartementen; Veendam en Stadskanaal hebben de hoogste aandelen huurappartementen op de woningvoorraad.
 De woningvoorraad in Oost-Groningen heeft een relatief lage WOZ-waarde; meer dan de helft van
de woningen heeft een WOZ-waarde tot € 150.000. Toch zijn er op dit punt verschillen tussen de
gemeenten. De gemeenten met de meeste vrijstaande woningen, zoals Bellingwedde, Menterwolde
en Vlagtwedde, hebben (logischerwijs) naar verhouding meer woningen in de hogere prijssegmenten.
 Corporaties verhuren in Oost-Groningen hun woningen doorgaans met een huurprijs onder de
onderste aftoppingsgrens (88%). Dit betekent dat het leeuwendeel van de bestaande voorraad
toegankelijk is voor huurders met een inkomen onder de grenzen van de Huurtoeslag.
Geschiktheid van de woningvoorraad
 Zo’n 20% van de woningvoorraad in de regio is geschikt voor bewoning door mensen met een lichte
functiebeperking. Nog eens 19% is potentieel geschikt (met een relatief beperkte investering
geschikt te maken). Ouderen wonen vaker dan gemiddeld in een (potentieel) geschikte woning, al
wonen de meeste ouderen in een niet-geschikte woning.
 In de huursector is het aandeel geschikte woningen beduidend groter dan in de koopsector. Dit
hangt onder meer samen met het hogere aandeel appartementen in de huursector; dit zijn
woningen die vaker geschikt zijn omdat alle woonfuncties per definitie op één woonlaag zijn
gelegen.
 In Menterwolde en Oldambt is het aantal woningen dat ongeschikt is voor bewoning door mensen
met een lichte functiebeperking, en dat ook niet eenvoudig geschikt te maken is, het grootst. Pekela
kent het hoogste aandeel geschikte woningen.
Verhuisrelaties
 Van alle huishoudens in de regio die verhuizen, blijft ruim de helft (55%) binnen de eigen gemeente
wonen. Bijna 30% verhuist naar een gemeente buiten de regio. Ongeveer één op de zeven
verhuizingen is naar een andere gemeente binnen de regio. Er is dus geen hele sterke verhuisrelatie
tussen de gemeenten binnen de regio.
 In Stadskanaal, Oldambt en Veendam is de binding aan de eigen gemeente het hoogst; hier
verhuizen huishoudens gemiddeld het vaakst naar een andere woning binnen de eigen gemeente.
 Huishoudens in Bellingwedde en Pekela verhuizen het vaakst naar een andere gemeente binnen de
regio; het meest naar Oldambt. Huishoudens in Menterwolde verhuizen het vaakst naar een
gemeente buiten de regio.
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Ontwikkeling van de bevolking
 De regio Oost-Groningen heeft reeds meerdere jaren te maken met een bevolkingsdaling. Dit komt
zowel doordat er minder mensen geboren worden dan er overlijden, als doordat er meer personen
vertrekken dan zich in de regio vestigen; de binnenlandse migratie ligt structureel onder de nullijn.
 Uit de provinciale bevolkingsprognose voor de komende jaren blijkt dat de lijn van de afgelopen
jaren zich doortrekt. Het aantal inwoners daalt gestaag naar 135.000 in 2032: een daling met 15.000
personen.
 Voor de woningmarkt is de huishoudensontwikkeling bepalender. Door de gezinsverdunning was er
de afgelopen jaren, ondanks een bevolkingsdaling, nog sprake van groei van het aantal huishoudens. Deze verdunning gaat steeds minder snel, waardoor de komende jaren de huishoudensgroei stagneert.
 Na 2020, dus al op korte termijn, gaat het aantal huishoudens in de regio dalen. In de periode
2017 - 2032 wordt op basis van de huishoudensprognose een krimp voorzien met 2.700 huishoudens. De grootste daling van het aantal huishoudens doet zich voor in Oldambt (-1.000
huishoudens), gevolgd door Vlagtwedde (-520), Pekela (-470) en Stadskanaal (-460). Met name aan
de westkant van de regio, in de gemeenten Menterwolde en Veendam is er voorlopig nog sprake
van (lichte) groei en doet de daling zich pas later voor (na 2027).
 Tegelijk verandert ook de samenstelling van de huishoudens in de regio. Het aandeel 75-plussers
stijgt in de periode tot 2032 van 15% naar 24% (van ruim 10.000 huishoudens naar ruim 15.000
huishoudens). De leeftijdsgroep van 35 tot 55 jaar (waaronder gezinnen met kinderen) daalt van
35% naar 26%; in aantallen een daling van 23.300 naar 17.000.
 Het aantal 65-plushuishoudens is rond 2038 op haar maximum (over circa 20 jaar). Daarna daalt het
aantal 65-plushuishoudens weer.

Invloed van trends en ontwikkelingen op de woningmarkt
Kwetsbare woningmarktsegmenten
 Een belangrijke opgave in de komende jaren ligt in de match tussen vraag en aanbod in de
bestaande woningvoorraad. Door de afname van de bevolking treedt verdere ontspanning op de
markt op. Met name in kwetsbare marktsegmenten zal het risico op leegstand toenemen. Het gaat
hier in ieder geval om woningen die slecht zijn onderhouden of woningen die in minder
aantrekkelijke kernen staan. Daarnaast speelt voor ouderen de geschiktheid van de woning een
steeds belangrijkere rol. De praktijk leert dat slechts een klein deel van de ouderen preventief
verhuist en pas de stap maakt als het fysiek echt niet anders kan.
 Kenmerkend voor de Oost-Groningse koopvoorraad is dat de dynamiek laag is. Het aantal
transacties is beperkt en de prijsontwikkeling blijft achter bij de stijging die we in andere delen van
het land zien. Toch is de afgelopen jaren wel een stijging van de verkoopprijzen te zien en opleving
van het aantal verkopen. De dynamiek blijft echter laag. Een lagere dynamiek en dito vertrouwen in
de markt leidt tot afnemende bereidheid om te investeren en daarmee tot verschraling van de
koopvoorraad. Hierdoor is het voor kopers minder aantrekkelijk om een woning in deze regio te
kopen. Een ander risico is dat door de vergrijzing het aantal sterften toe zal nemen en dat hierdoor
de leegstand in koopvoorraad zal stijgen. Daarmee komt ontspanning in een breder deel van de
koopsector te liggen, ook in de meer courante delen waar bewoners de laatste jaren onvoldoende
geïnvesteerd hebben.
 De doelgroep in de sociale voorraad wordt steeds kwetsbaarder. Het aantal mensen met een laag
inkomen neemt toe en daarnaast zal door de vergrijzing en de extramuralisering het aantal zorgvragers groeien. De vraag naar meer ondersteuning en begeleiding zal hierdoor toenemen. De
komende jaren staat de sociale voorraad voor een aantal grote opgaven zoals het energetisch
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verbeteren van de voorraad, de woningvoorraad aan te laten sluiten op de veranderde bevolkingssamenstelling en het onttrekken van woningen waar in de toekomst minder vraag naar zal zijn. Daar
staat tegenover dat de investeringscapaciteit beperkt is: de huurprijzen zijn laag en de markt om
woningen te verkopen is beperkt.
Een andere belangrijke vraag is in welke mate ouderen met een middeninkomen de stap van een
koop- naar een huurwoning gaan maken. Zeker als ze op zoek zijn naar een geschikte woning. Deze
groep ouderen wil doorgaans niet opnieuw een woning kopen, maar is zijn nu nog beperkt bereid
om een hoge huur te betalen. Hierdoor blijven veel ouderen zitten in hun huidige koopwoning. De
waarde van de woning blijft in ‘de stenen’ zitten en komt hierdoor niet vrij voor nieuwe
investeringen.

Mobiliteit
 De verwachting is dat de mobiliteit in de komende jaren zal toenemen. Denk bijvoorbeeld aan de
ontwikkeling van zelfrijdende auto’s of snelle OV-verbindingen. Deze toenemende mobiliteit kan
twee kanten op werken: een deel van de mensen kiest bewust voor de woonomgeving en
accepteert dat hij/zij verder moet reizen om op het werk te komen. Daar staat tegenover dat het
effect van toenemende mobiliteit er juist voor zorgt dat mensen zich concentreren in steden en dat
dit een nadelige ontwikkeling is voor Oost-Groningen.
 Bij een deel van de huishoudens in de regio wordt geconstateerd dat er sprake is van ‘mobiliteitsarmoede’. Mensen in armoede zijn vaak aangewezen op het openbaar vervoer en in het huidige
openbaar-vervoernetwerk kost het veel tijd om bijvoorbeeld voorzieningen in Groningen of Assen
te bereiken. Daarnaast zijn de kosten voor vervoer vaak erg hoog. Het gebrek aan mobiliteit kan
zorgen voor sociaal isolement, en maakt het mensen lastig om toe te treden tot de arbeidsmarkt.
Voorzieningenniveau in de kleine kernen
 In de kleine kernen kunnen voorzieningen blijven bestaan, maar dit is sterk afhankelijk van de
organisatiekracht in de regio en de gemeenschap. Door de vergrijzing zal naar verwachting een
grotere groep ouderen dichterbij zorgvoorzieningen willen blijven wonen. Dit betekent dat met
name voorzieningenkernen in trek zullen blijven, maar dat dit ten koste gaat van de kleine kernen.
Vraag naar wonen met zorg
 Het ligt in de lijn der verwachting dat, als gevolg van de vergrijzing, de komende jaren de zorgvraag
zal toenemen. Momenteel wordt door zorgprofessionals opgemerkt dat er te weinig WLZ-plekken in
de regio beschikbaar zijn en dat bovendien de doorstroming niet optimaal is.
 Vanuit GGZ-instellingen blijkt in de praktijk dat mensen minder geneigd zijn om uit te stromen. Het
gaat hierbij om uitstroom naar een zelfstandige woning in een beschutte omgeving.

Ontwikkeling van de vraag naar sociale huur- en koopwoningen




In de regio Oost-Groningen heeft ruim de helft van de huishoudens (54%) een inkomen tot
€ 36.165, en behoort daarmee tot de corporatiedoelgroep. Circa 60% van de huishoudens heeft een
inkomen tot € 40.350 en ongeveer 34% heeft een inkomen tot de huurtoeslaggrens. Ter vergelijking: landelijk heeft ongeveer 50% van de huishoudens een inkomen tot € 40.350.
Van de huishoudens met een inkomen tot de huurtoeslaggrens woont 57% in een sociale huurwoning, van de inkomens tussen de huurtoeslaggrens en € 36.165 is dat 27%. De huursector heeft
voor deze laagste inkomensgroepen dus een belangrijke functie. Van de inkomens boven € 40.350
woont nog geen 5% in een sociale huurwoning.
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In Pekela, Stadskanaal en Oldambt is het aandeel huishoudens met een laag inkomen of een
middeninkomen het hoogst binnen de regio; in Menterwolde wonen naar verhouding de meeste
huishoudens met een hoger inkomen.
De goedkope scheefheid in de sociale voorraad (aandeel mensen met een inkomen boven € 40.350
in de sociale voorraad) is in de regio (zeer) laag. Dit bedraagt ongeveer 7% (landelijk is dit 16%).
Bij een koopkrachtgroei van gemiddeld +0,4% neemt het aantal huishoudens met een inkomen tot
€ 36.165 af met 1.380 huishoudens. Dit zal leiden tot een dalende vraag naar sociale huurwoningen:
met 1.200 woningen tot 2032, versus een dalende behoefte met 1.500 koopwoningen.
In alle economische scenario’s is er zowel een behoeftedaling in de sociale huursector als in de
koopsector. De verhoudingen tussen de huur- en koopsector verschuiven nogal per economisch
scenario. Bij een lage economische groei (0%) concentreert de daling zich voor bijna 80% in de
koopsector. Bij een hoge economische groei (+0,8%) is de daling van de behoefte in de sociale
huursector net iets groter dan in de koopsector.

Ontwikkeling van de kwalitatieve woningbehoefte
Woonwensen zijn een (beperkte) voorspeller van gedrag op de woningmarkt. Daarom is het van belang
ook goed te kijken naar de feitelijke verhuisbewegingen. Door beide invalshoeken te betrekken ontstaat
een richtinggevend beeld van de kwalitatieve woningbehoefte in de toekomst. Daarbij hebben we ook
rekening gehouden met de huishoudensontwikkeling en nieuwe regelgeving als passend toewijzen. En is
meegewogen dat nieuwe generaties vaker in een koopwoning wonen dan eerdere generaties.
 Jonge huishoudens richtten zich in de koopsector vaak op rijwoningen. Naarmate men ouder is en
meer financiële mogelijkheden heeft, is ook de woningkeuze meer luxueus. Gezinnen met kinderen
kozen vaak voor een duurdere koopwoning; een tweekapper of een vrijstaande woning. Meer dan
een kwart van de vestigers betrok een vrijstaande koopwoning. In de huursector kozen jonge
huishoudens vaker voor een appartement dan oudere één- en tweepersoonshuishoudens. Ouderen
(75-plus) betrokken naar verhouding vaker een appartement; zowel in de huursector als in de koopsector.
 Het toenemende aandeel ouderen betekent een grotere vraag naar voor ouderen geschikte
woningen. Maar de tendens dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen speelt een
grote rol in de ontwikkeling van de woningbehoefte. Daarbij is belangrijk dat een groot deel van de
ouderen al in een potentieel geschikte woning woont. Zij hoeven niet perse te verhuizen om
passender te wonen.

Woningmarktopgaven
De belangrijkste huisvestingsopgave ligt in de bestaande woningvoorraad. Voor een goed functionerende woningmarkt is het belangrijk dat die bestaande voorraad aan blijft sluiten bij de vraag. Voor
toekomstwaarde van vastgoed zijn continue investeringen in die voorraad noodzakelijk. In verduurzaming, in het geschikt maken voor een veranderende levensfase, om een nieuwe doelgroep te
bedienen. Waar geld beschikbaar is en mensen vertrouwen hebben, gaan veel aanpassingen vanzelf en
is de rol van overheid en andere partijen beperkt. Toekomstwaarde is dan ook vooral afhankelijk van de
investeringsmogelijkheden en –bereidheid van bewoners.
 In nagenoeg alle marktsegmenten neemt de woningvraag in de regio de komende periode af. Voor
de korte termijn zijn er uitzonderingen, de vraag naar appartementen neemt nog iets toe en de
vraag naar koopwoningen in het hogere prijssegment (vrijstaande woningen en tweekappers) is
stabiel. Op de langere termijn ontstaan met name overschotten aan sociale eengezinshuurwoningen en rijwoningen in de koopsector (in vijftien jaar tijd een afname van circa 7% van het
aanbod).
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Na 2027 is de verwachting dat ook de behoefte aan luxere koopwoningen opdroogt. Dit vraagstuk
wordt over circa 10 jaar acuut als de baby-boomgeneratie geleidelijk begint te verdwijnen. Bij
vrijstaande koopwoningen zou het regionaal hierdoor om een overschot van 750 vrijstaande
koopwoningen kunnen gaan.
In Menterwolde en Veendam is in vrijwel alle segmenten op korte termijn nog een beperkte
behoefte aan toevoeging van woningen. In Vlagtwedde, Pekela en Oldambt is er op korte termijn al
sprake van behoorlijke overschotten.
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In de woonmilieus ‘stedelijke kern’ en ‘centrumkern’ is de woningbehoefte op de kortere termijn
stabiel en de krimp daarna relatief beperkt; in de meer dorpse en landelijke woonmilieus is op korte
termijn al sprake van een lichte krimp, die echter zal toenemen. In de stedelijke kernen zijn de
eengezinswoningen in de huursector wel kwetsbaar. In de koopsector betreft het in dit woonmilieu
vooral de rijwoningen. In de dorpse en landelijke woonmilieus zijn de hele huursector en op termijn
de koopsector (ook de vrijstaande woningen) kwetsbaar.

Woningmarktopgave huursector
 Binnen de corporatiesector is de tendens dat de huurders voor een steeds groter deel bestaan uit
alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens, ouderen met alleen AOW of een klein pensioen en
huishoudens zonder een inkomen uit arbeid. Dit hangt in hoge mate samen met de toegang tot de
sociale huursector en aan het beleid dat is gericht op het verminderen van het aandeel huishoudens
met een hoger inkomen in een corporatiewoning met een gereguleerde huur. De veranderende
samenstelling van de groep huishoudens die zich op de corporatiesector richt, betekent dat een
groter gewicht komt te liggen bij de woningen met een huur tot de aftoppingsgrenzen, en dan
vooral de onderste aftoppingsgrens.
 Ondanks dat ouderen beperkt verhuisgeneigd zijn, zal door de vergrijzing de vraag naar
toegankelijke en comfortabele woningen toenemen: niet alleen in de sociale huur, maar ook in de
huur rond € 700 (ouderen die hun huis verkopen en meer comfort wensen).
 Het is onzeker of huursector haar positie behoudt. De koopwoningmarkt is naar prijsstelling
concurrerend met grote delen van de huursector. Bovendien zal mogelijk meer verhuur van
(koop)woningen gaan plaatsvinden als deze woningen minder courant zijn op de koopmarkt.
Woningmarktopgaven koopsector
 Als de vraag naar woningen in bepaalde segmenten afneemt, zullen uiteindelijk de minst aantrekkelijke delen van de woningvoorraad ´uit de markt vallen´. Door prijsdalingen komen de betere
woningen binnen bereik van lagere inkomensgroepen, die kleinere, slechtere woningen achterlaten.
Door dergelijke ´substitutie-effecten´ concentreert vraaguitval zich uiteindelijk in de minst courante
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delen van de woningvoorraad: dan gaat het om de goedkope woningen en woningen waar een
forse investeringsopgave ligt (verouderde kwaliteit, grote kavel).
Bij grotere overschotten ontstaat in potentie een sloopopgave. Een sloopopgave in de koopsector is
lastig te realiseren, omdat het voor de particuliere woningeigenaren vernietiging van kapitaal
betekent en het laten slopen van een woning hoge kosten met zich meebrengt. Verloedering is een
reëel risico in gebieden met concentraties koopwoningen waarvoor geen eigenaar kan worden
gevonden. Deze situatie kan zich gaan voordoen als de naoorlogse generatie verdwijnt, die vaak in
grote eengezinswoningen in de koopsector woont.
Investeringsopgave woongebieden
 Voor het verbeteren van de toekomstwaarde van woningen zullen investeringen nodig zijn in de
woningen zelf, en in de woonomgeving. In een groot deel van de regio zijn er in buurten risico’s dat
de toekomstwaarde van woningen onvoldoende is. In het bijzonder gaat het om de volgende
buurten:
o De risico’s zijn relatief groot in buurten met een eenzijdige samenstelling van de
woningvoorraad, waarbij vooral eenzijdigheid aan de onderkant van de (koop)markt
kwetsbaar is. Dan gaat het met name om buurten in de grote kernen, als Stadskanaal,
Veendam, Pekela en Winschoten. Daarnaast geldt voor een aantal kleinere kernen dat hier
vooral de investeringsmogelijkheden van inwoners in de knel komen. Doordat een kern nu
al behoorlijk vergrijsd is en / of het inkomen er laag is.
o In de gemeenten waar de provinciale woningbehoefteprognose voor de korte termijn
krimp aangeeft, met name Vlagtwedde en Bellingwedde, zijn er weinig buurten waar
factoren zich opstapelen. De verwachting is dat in de landelijke kernen in deze gemeenten
de risico’s veel meer gespreid over de kernen liggen.

5.2 Aanbevelingen
Vanuit het onderzoek hebben we resultaten over het (toekomstig) functioneren van de regionale
woningmarkt in beeld. Op grond van deze resultaten doen we in het vervolg enkele aanbevelingen voor
het regionale woningmarktbeleid.

Verschillen tussen gemeenten accepteren en honoreren
Uit de analyse blijkt dat de regio Oost-Groningen niet als een samenhangende woningmarkt is te
typeren. Verhuizingen zijn sterk lokaal georiënteerd. Alleen Winschoten, Veendam en Stadskanaal
hebben een bovenlokale (opvang)functie binnen de regio, waarschijnlijk vanwege de
voorzieningenfunctie. Vaak zien we dat regionaal beleid gericht is op verdelen van mogelijkheden. In
een lokale markt is dit geen wenselijke strategie, omdat daarmee onvoldoende ingespeeld kan worden
op de lokaal-georiënteerde vraag. Dit betekent dat woningmarktbeleid primair lokaal moet worden
ingevuld. Het betekent ook dat de ene gemeente meer ‘zoet’ kan realiseren, terwijl een andere
gemeente meer ‘zuur’ moet accepteren. Dit betekent dat er verschillen in groeimogelijkheden tussen
gemeenten kunnen zijn. Zo hebben Menterwolde en Veendam nog enige groeimogelijkheden, en is er in
bijvoorbeeld Pekela of Oldambt een forse onttrekkingsopgave. Verschillende situaties vragen een
verschillende aanpak.
Regionaal beleid zal meer gericht moeten zijn op anderszins herverdelen van de voor- of nadelige
effecten van respectievelijk het zoet en het zuur. Gedacht kan worden aan financiële compensatie,
afspraken over verdeling investeringsruimte corporaties, ruimte bieden aan andere ontwikkeling (niet
wonen). De mogelijkheden hiervoor zijn door de krimp in de regio beperkt, er is immers weinig
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verdiencapaciteit. Aandacht vanuit de Rijksoverheid is noodzakelijk om de forse opgave in de regio aan
te kunnen. Naast herverdeling is dan ook een gezamenlijke lobby naar het Rijk noodzakelijk.

Toegankelijkheid en duurzaamheid bestaande voorraad
De belangrijkste opgave voor het wonen in de toekomst liggen in de bestaande woningvoorraad. Het
merendeel van de huisvestingsvraag wordt in dit deel van de voorraad bediend. De komende jaren zijn
er verschillende opgaven om de bestaande voorraad beter aan te laten sluiten bij de behoefte en
tijdsgeest:
 De bestaande voorraad zal gestaag energiezuinig en gasloos moeten worden. Hoewel energielabels
een beperkte zeggingskracht hebben, geven ze toch de belangrijke indicatie dat er veel woningen in
de regio een matig label kennen: vier op de tien woningen kent energielabel E of slechter. De
corporaties vernieuwen hun bezit gestaag. In de particuliere sector gaat dit moeizamer, terwijl de
opgave daar groter is. Dit vraagt een vernieuwingsopgave voor de regio, waarbij wordt gekeken
naar de mogelijkheden om woningen nog aan te passen aan de eisen van de tijd. Daarbij zal ook
voor de particuliere voorraad een vastgoed-investeringsstrategie gemaakt moeten worden: met
onderscheid naar te renoveren en te slopen woningen.
 Door het langer zelfstandig wonen van mensen met een zorgvraag is het belangrijk dat woningen
toegankelijk zijn. Bij voorkeur worden woningen hiertoe preventief in orde gemaakt. Daar ligt een
forse opgave, omdat onder senioren slechts 2 op de 5 huishoudens in een (potentieel) geschikte
woning woont. Er is dan ook veel aandacht nodig om woningen preventief aan te passen, dan wel
om mensen te verleiden tot verhuizen naar een geschiktere woning. De woning die achtergelaten
wordt kan dan opgeknapt worden voor nieuwe bewoners.
 Een specifieke vragersgroep zijn mensen met een zorgvraag. Meer mensen met een intensieve
zorgbehoefte wonen in de reguliere woningvoorraad. Hun vraag moet zich nog uitkristalliseren,
omdat de extramuralisering nog relatief pril is. Duidelijk is dat er meer zorggeschikt aanbod (nabij
zorginfrastructuur) nodig is, en ook dat de doelgroep veelzijdiger wordt. Om de exacte kwalitatieve
vraag in beeld te brengen vraagt verdiepend onderzoek.

Krimp met ruimte voor nieuwe woningen
In Oost-Groningen is sprake van krimp en leegstand van woningen, en tegelijkertijd een
woningbouwprogramma van circa 1.750 woningen. De gemeenten in Oost-Groningen verdunnen dit
programma om beter aan te sluiten bij de vraag. Toch blijft een kwalitatief nieuwbouwprogramma nodig
om de kwalitatieve vraag te bedienen. Een deel van de bestaande (koop)voorraad sluit namelijk
kwalitatief onvoldoende aan bij de vraag: naar locatie, toegankelijkheid van de woningen, prijsniveau en
onderhoudsgevoeligheid. Vernieuwing blijft noodzakelijk. Voor 2016-2017 is de planning om 300
woningen te onttrekken. Dit tempo is echter te laag gelet op de kwaliteitsopgave in de bestaande
voorraad. Het zou namelijk betekenen dat woningen vele honderden jaren moeten blijven staan.
Verhoging van het vernieuwingstempo is nodig.
Als de regio niet in staat is om de vernieuwingsopgave op te voeren, dan zal een deel van de
kwalitatieve vraag onvoldoende bediend kunnen worden. Effect is dan een grotere krimp van de
bevolking; omdat mensen hier niet hun woonvoorkeuren kunnen realiseren, maar wel elders buiten
Oost-Groningen. Dus niet alleen maar minder, maar ook beter.
Aan de gewenste toevoegingen is niet zozeer een kwalitatief programma te koppelen. Het gaat vooral
om een moderne kwaliteit, toegankelijkheid en comfort. Dit is het meest kansrijk in de grote en
bereikbare kernen (dichtbij Groningen). Wij adviseren om voor de invulling van het programma de
markt enige ruimte te bieden, onder voorwaarde dat deze partijen hun bijdrage leveren aan de
onttrekking van woningen elders.
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Goedkope koop in de knel
Op korte termijn lijkt de ontspanning zich vooral voor te doen in de goedkope delen van de
koopwoningmarkt. In de huursector is er op korte termijn vraag vanuit nieuwe groepen als
statushouders en als gevolg van de extramuralisering. In de duurdere delen van de koopsector is
prijsbijstelling naar beneden redelijkerwijs mogelijk.
De belangstelling voor de goedkoopste delen van de voorraad verplaatst naar meer courante delen. Het
goedkoopste koopsegment verliest dan haar positie. Dit kan als gevolg van de energieopgave versneld
tot stand komen, als energieprijzen oplopen en daarmee de woonlasten. Met name in de koopsector
blijkt immers een groot aantal woningen een matig energielabel te hebben.
Maar niet alleen de goedkoopste delen van de koopvoorraad staan onder druk. Door uitstroom van
oudere generaties, en beperkte belangstelling van jonge generaties voor ‘opknappers’, gaat ook een
deel van de grotere woningen op grote kavels uit de markt vallen. Deze woningen sluiten niet aan bij de
comfortvraag van jongeren, en bovendien hebben zij door striktere hypotheeknormen minder
investeringsruimte voor deze woningen.
De komende vijf jaar is de onttrekkingsopgave (per saldo) nog beperkt tot ruim 100 goedkopere
koopwoningen in de regio; na 2022 versnelt dit met 300 extra woningen tot 2027 en 400 extra
woningen tot 2032 (totaal dus 800 woningen). Extra onttrekkingen bieden ruimte aan kwalitatieve
vernieuwing. Gebeurt dit niet, dan zal de structurele leegstand substantieel groeien, en deze is in dit
deel van de voorraad al relatief groot (bijna 1.000 woningen). Sloop of verplaatsen naar huursector
(opkopen) zijn daarbij de meest logische alternatieven. Voor andere incourante delen van de koopsector
ligt een mogelijke oplossing in aanpassing van het vastgoed: te denken is aan knippen van kavels of
verbeteren van de woning voordat deze in de ‘verkoop’ gaat. Een investeringsregeling voor
woningeigenaren kan hierbij helpen. Door ontspanning in dit deel van de markt zijn de mogelijkheden
voor woningcorporaties om door woningverkoop investeringsruimte te genereren beperkt.

Toekomst sociale huur
Toekomst van de sociale huursector in de regio is onzeker. Op dit moment loopt de druk iets op. En
volgens de prognoses voor de korte termijn lijkt de huidige sociale huurvoorraad ongeveer toereikend.
Als de huisvestingsopgave voor statushouders wordt meegerekend zou een kleine groei van de sociale
huurvoorraad gewenst zijn: zeker in het laagste prijssegment. Na 2022 slaat de behoefte om in ‘krimp’;
ook in de sociale huursector.
Daarbij is ook bij krimp een transitie in de huursector gewenst, naar voor ouderen geschikte woningen.
Een oplossing ligt in het verder geschikt maken van de huidige voorraad voor ouderen. Te denken is aan
het splitsen van grotere eengezinsrijwoningen in twee zelfstandige woonlagen.
De exacte omvang van de behoefte aan sociale huurwoningen is onzeker. Met name door substitutieeffecten is de mate van krimp onzeker. Blijven mensen meer in een huurwoning wonen, vanwege
onzekerheid rond de koop van een woning? Of krijgt de huursector last van concurrentie van lage
maandlasten in de koopsector? Al met al moet je op dit moment rekening houden met een variatie in
tempo van afnemende behoefte aan sociale huurwoningen. Het is voor de leefbaarheid in de regio
belangrijk om goed aan te blijven sluiten bij de behoefte. Je moet immers voorkomen dat groepen die
vanwege onaangepast gedrag elders niet meer terecht kunnen, vanwege snelle beschikbaarheid naar
Oost-Groningen trekken.
Het snel kunnen inspelen op de veranderende behoefte vraagt flexibiliteit in het aanbod, waarbij je snel
kan veranderen tussen huur en koop. Dit blijkt ook noodzakelijk vanuit de doorrekening van
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verschillende economische scenario’s, die tot behoorlijke verschuivingen in de behoefte aan sociale
huur- en koopwoningen kan leiden. De exacte behoefteontwikkeling is dus onzeker. Voor de corporaties
betekent de afnemende vraag naar goedkopere koopwoningen, en het potentieel ontstaan van
overschotten aan deze woningen, dat de verkoop van rijwoningen niet voorziet in de vraag. Om deze
redenen is monitoring van de vraag een must.

Toekomst nog niet altijd zichtbaar, toch al rekening mee houden
Uit het woningmarktonderzoek volgt een aantal ontwikkelingen dat nu vaak in de praktijk nog niet zo
zichtbaar is. Zo zien we een groeiend prijsniveau in de koopsector en meer reacties op huurwoningen.
Dat zijn indicatoren voor een positieve ontwikkelingen van de regio. Minder zichtbaar zijn de vergrijzing
en op korte termijn uitstroom van deze groep uit de bestaande voorraad, het gestaag dalen van het
voorzieningenniveau, en ontspanning in de sociale huursector.
Daarom is het belangrijk om niet alleen vanuit de waarneming naar de markt te kijken, maar ook naar
toekomstverwachtingen. Daarom hebben we trends en indicatoren in beeld gebracht die een beeld
geven van de toekomstige woningmarktpositie van gebieden. Enkele trends die we daarbij willen
benoemen om in het beleid rekening mee te houden:
 Door digitalisering en technologische innovaties is de locatie van woningen minder belangrijk, en
hebben mensen keuze voor hun gewenste woonplek. Bovendien is bereikbaarheid op dit moment
nog een belangrijk onderscheidend criterium voor verschillende delen van de regio. Mogelijk dat
nieuwe verbindingen ertoe leiden dat het onderscheid naar bereikbaarheid in de toekomst minder
van belang is.
 In de sociale huur verwachten we een groeiende concentratie van kwetsbare groepen, zoals
laagste-inkomens, statushouders, GGZ-cliënten, mensen met een intensieve zorgvraag (gevolg
extramuralisering). Primair komen deze mensen uit de regio, maar door de ontspanning op de
markt ook van elders. Ondanks de ontspanning blijft enige druk op de markt noodzakelijk, zodat
mensen vanuit woonwens kiezen voor Oost-Groningen en niet vanuit snelle beschikbaarheid van
woningen.

Kwetsbare woningmarkten
De regio is groot, en de opgave waarvoor de regio staat ook: de komende 10 jaar per saldo -1.100
woningen. De ontspanning op de woningmarkt zal zich niet overal in gelijke mate voordoen. En ook de
effecten zullen verschillend zijn. Indicatoren geven een inkijkje in de plekken waar risico’s van negatieve
effecten op ontspanning het grootst zijn. Deze indicatoren laten zien welke delen van de regio
bereikbaar en landschappelijk gewaardeerd zijn, waar veel ouderen wonen (verlaten de woningmarkt
binnenkort), waar investeringsvermogen aanwezig is en welke richting de demografische ontwikkelingen
wijzen. Gelet op de omvang van de opgave, adviseren wij focus aan te brengen in de aanpak van de
woningmarkt en daarbij te richten op een aantal gebieden die bovengemiddeld risico hebben van
negatieve effecten van ontspanning. De risico’s zijn relatief groot in buurten met een eenzijdige
samenstelling van de woningvoorraad, waarbij vooral eenzijdigheid aan de onderkant van de
(koop)markt kwetsbaar is. Dan gaat het om verschillende buurten in de grote kernen als Stadskanaal,
Veendam, Pekela en Winschoten. In de meer landelijke delen van de regio zijn de risico’s minder
geconcentreerd en meer gespreid over de kernen.
Voor deze focusgebieden zou via een gebiedsgerichte aanpak ervaringen opgedaan kunnen worden met
grootschalige aanpak naar een meer evenwichtige woningmarkt. Overigens betekent dit niet dat andere
gebieden geen aandacht nodig hebben, in tegendeel. Deze gebieden kunnen profiteren van de
ervaringen uit de gebiedsgerichte aanpak, en meer via maatwerk bediend worden.
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