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Voorwoord
2 De NVM over bevolkingskrimp

Maart 2010
Volgens de nieuwste prognoses krijgt zo’n 40

Wij geven tevens te kennen welke perspectieven er

procent van de Nederlandse gemeenten de

in krimpregio’s zijn. Bijvoorbeeld de rust en ruimte

komende 30 jaar te maken met een daling van het

die krimpregio’s bieden, als ook een aantrekke-

aantal inwoners. In bepaalde delen van Nederland

lijke prijs-kwaliteit verhouding. Wij weten dat veel

zijn de gevolgen hiervan al zichtbaar. Jongeren

consumenten de drukte, met name in de Randstad

trekken weg, voorzieningen verdwijnen en de

willen ontvluchten. Een grondgebonden woning

plaatselijke woningmarkt dreigt op slot te gaan.

met een tuin ligt in veel krimpregio’s zelfs voor

Vooral het laatste jaar is er vanuit de overheid een

starters binnen handbereik.

toenemende aandacht voor deze problematiek.
Toenmalig minister Van der Laan (WWI) heeft het

Zo kunnen NVM-makelaars tal van concrete

onderwerp hoog op de agenda gezet. Gemeenten

handvatten en voorbeelden aanreiken, omdat

richten hun aandacht vooral op het draagvlak van

zij als geen ander weten wat nodig is om vraag

voorzieningen en zorg. Daarnaast is er overleg

en aanbod beter op elkaar af te stemmen. En dat

met corporaties over de gevolgen voor de sociale

niet alleen. Door de betrouwbare NVM-database

woningbouw. De gevolgen van krimp voor het

kunnen we gemeenten en commerciële

particulier bezit blijven echter onderbelicht. De

marktpartijen als bouwers en ontwikkelaars met

NVM wil daar graag iets aan doen.

cijfers onderbouwde adviezen geven. Lokale

Deze zogeheten krimpregio’s liggen voornamelijk

nieuwbouw op zijn plaats zou zijn, waar beter kan

aan de randen van het land. De relatief afgelegen

worden gesloopt of waar functiewijziging tot een

positionering werkt niet mee om deze regio’s

goede oplossing van eventuele problemen kan

NVM-makelaars kunnen haarfijn toelichten waar

aantrekkelijker te maken. Helaas verergert de

leiden. Per slot van rekening beschikken onze leden

situatie door negatieve aandacht en dat moet nu

over kennis op straatniveau.

juist voorkomen worden. Een negatief etiket werkt
stigmatiserend terwijl er ook kansen voor het

Wat dat betreft zijn wij er van overtuigd bij de

grijpen liggen. Daarvan kunnen juist particuliere

aanpak in de krimpregio’s een onderscheidende rol

eigenaren van woningen en kantoor- en bedrijfs-

te kunnen spelen. Dan hebben we het niet alleen

gebouwen profiteren. In dit visiedocument bieden

over de bemiddeling bij verkoop of verhuur van al

wij dan ook niet alleen een opsomming van de

tijden leegstaande woningen en andere onroerend-

verschillende knelpunten waar NVM-makelaars in

goedobjecten. Makelaars weten wat er leeft bij de

de dagelijkse praktijk tegenaan lopen.

betreffende eigenaren, gebruikers en bewoners.
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Om een goede beleidsnotitie te schrijven hebben
beleidsmakers vaak behoefte aan inbreng
vanuit de dagelijkse praktijk. Hier kunnen
NVM-makelaars dus in een behoefte voorzien.
Daarnaast kan een NVM-makelaar bij grote
ingrepen in het particulier bezit partijen bij elkaar
brengen om ervoor te zorgen dat processen
beter verlopen. Per slot van rekening hebben
NVM-makelaars vrijwel dagelijks contact met
bewoners en ondernemers.
Als geen ander kunnen wij adviseren bij het in
evenwicht brengen van vraag en aanbod in de
regio. Maatwerk is geboden.

G.W. Hukker
Algemeen voorzitter NVM
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NVM over Bevolkingskrimp

I. Inleiding
1

Bevolkingsdaling staat in Nederland sinds kort

daling tot beleidsprioriteit benoemd, en ook in

hoog op de agenda. Nederland was gewend aan

de provinciale en gemeentelijke politiek is het

bevolkingsgroei, en alles was daarop ingericht.

besef van urgentie gegroeid. De rijksoverheid

Nu worden in een aantal regio’s in Nederland de

heeft in november 2009 samen met IPO en VNG

gevolgen van bevolkingsdaling zichtbaar. Het gaat

het Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling

vooral om de regio’s aan de randen van Nederland.

‘Krimpen met kwaliteit’ gelanceerd, met als doel

De prognoses laten zien dat de bevolkingsda-

niet alleen de negatieve gevolgen van bevolkings-

ling zich komende decennia naar andere regio’s

daling tegen te gaan, maar de krimpregio’s ook

zal uitbreiden. De Randstad zal echter blijven

een positief perspectief te bieden. Het plan is op

doorgroeien.

de korte termijn specifiek gericht op drie regio’s:
Parkstad Limburg, Noordoost Groningen, Zeeuws-

Het gaat vaak niet om bevolkingsdaling alleen.

Vlaanderen. De aandacht van de overheid richt zich

Bevolkingsdaling hangt meestal samen met een

voornamelijk op het draagvlak voor voorzienin-

vermindering van de economische activiteit en

gen zoals onderwijs en zorg. Op lokaal niveau is er

de werkgelegenheid binnen de regio, met het

overleg tussen gemeenten en corporaties, maar de

wegtrekken van de actieve beroepsbevolking als

gevolgen voor het vastgoed in particulier bezit zijn

gevolg. Regio’s met bevolkingsdaling hebben

vooralsnog onderbelicht gebleven.

daarom niet zelden te maken met een sterkere
vergrijzing dan het Nederlands gemiddelde.

Dat laatste is opmerkelijk. Het leeuwendeel van

Bovendien vermindert met het wegtrekken van

het vastgoed is immers in handen van particuliere

de actieve beroepsbevolking het draagvlak van

eigenaren. Zo is het gezamenlijk aandeel van de

voorzieningen. Het is overigens niet voor het

particuliere koop- en huursector in de woningvoor-

eerst in de geschiedenis dat perifere regio’s

raad van de provincies met bevolkingsdaling

in Nederland worden geconfronteerd met een

doorgaans rond de 70%. Bevolkingsdaling zal op

combinatie van economische krimp en bevolkings-

deze particuliere woningmarkt grote gevolgen

daling. In de tweede helft van de twintigste eeuw is

hebben: prijsdalingen, langere verkooptijden en

de rijksoverheid onder andere voor de noordelijke

wellicht op den duur onverkoopbaarheid van het

provincies en voor de Mijnstreek gestart met

minst aantrekkelijke deel van het woningaanbod.

investeringsprogramma’s. Ook de spreiding van

Structurele stagnatie van de woningmarkt dreigt.

overheidsdiensten als de toenmalige PTT en het

Waar in andere regio’s de woningmarkten na de

CBS maakte deel uit van het beleid.

kredietcrisis weer zullen herstellen, zal dat in de

De Nederlandse politiek heeft in de persoon van

Langdurige stagnatie van de woningmarkt zou

Minister Van der Laan de gevolgen van bevolkings-

rampzalig zijn voor de regio’s met bevolkings-

regio’s met bevolkingsdaling veel lastiger zijn.
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daling. Een dynamische woningmarkt is een
voorwaarde voor een nieuw regionaal perspectief.

Het bieden van een perspectief aan regio’s met
bevolkingsdaling is maatwerk. Dat is een belangrijk
uitgangspunt van de NVM. Omvang en aard

De makelaars van de NVM zijn een belangrijke

van de bevolkingsdaling zijn niet voor elke regio

partij op de vastgoedmarkten in de regio’s met

gelijk en binnen de regio’s zijn er grote verschil-

bevolkingsdaling. Makelaars zijn spreekbuis van

len tussen gemeenten. Ook de vastgoedmarkten

particuliere eigenaren, waarmee ze dagelijks in

bestaan uit verschillende segmenten, met vaak

contact zijn. Juist particuliere eigenaren kunnen

uiteenlopende ontwikkelingen en perspectieven.

bij prijsdalingen niet terugvallen op regelin-

Deze publicatie bevat daarom naast een algemene

gen en fondsen, maar dragen zelf de risico’s.

visie van de NVM-makelaars dossiers over een

NVM-makelaars kunnen een actieve rol spelen bij

vijftal regio’s met bevolkingsdaling: Parkstad

het vinden van een perspectief. Met de publicatie

Limburg, Noordoost Groningen, Zeeuws-Vlaande-

van dit document wil de NVM dat zichtbaar maken.

ren, de Achterhoek en Noordwest Friesland. De

De NVM doet daarmee een bod aan de andere

twee laatstgenoemde regio’s behoren niet tot

partijen die actief zijn in de regio’s met bevolkings-

het Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling,

daling: de verschillende overheden, corpora-

maar hebben wel te maken met bevolkingsda-

ties, projectontwikkelaars, banken in hun rol als

ling. Parkstad Limburg, Noordoost Groningen en

hypotheekverstrekkers en uiteraard de eigenaren

Zeeuws-Vlaanderen worden naast bevolkingsda-

van vastgoed.

ling ook geconfronteerd met een daling van het
aantal huishoudens, terwijl dat in de Achterhoek en
Noordwest Friesland vooralsnog niet het geval is.
De dossiers over de vijf regio’s in hoofdstuk 5 van
deze publicatie zijn in nauwe samenspraak met
NVM-makelaars in de betreffende regio opgesteld,
en ook bij de andere hoofdstukken is hun kennis
veelvuldig gebruikt. Dit maakt zichtbaar wat de
meerwaarde is van de makelaars: de grote kennis
van de lokale vastgoedmarkten. Die kennis willen
de NVM-makelaars graag inzetten bij het bieden
van een perspectief aan de regio’s met bevolkingsdaling.
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2 De
DeNVM
NVMover
overbevolkingskrimp
bevolkingskrimp

De NVM waardeert de politieke aandacht voor

en verpaupering dreigt. Gezinnen kunnen niet meer

de gevolgen van bevolkingsdaling. Maar de

doorstromen naar een grotere woning, ouderen

regio’s met bevolkingsdaling zijn kwetsbaar, en

met een onverkoopbare woningen kunnen geen

eenzijdige aandacht voor de negatieve effecten

overstap maken naar een voor hen beter passende

van bevolkingsdaling kan gemakkelijk leiden tot

woning of zorginstelling. En ook de doorstroming

een zichzelf versterkende negatieve spiraal. Een

op de arbeidsmarkt kan schade oplopen doordat

positief perspectief is nodig. NVM-makelaars

werknemers niet meer in staat zijn te verhuizen.

willen graag hun expertise op het gebied van de

De kwaliteit van het vastgoed zal achteruit gaan

vastgoedmarkt inbrengen om een bijdrage te

doordat er te weinig wordt geïnvesteerd, en verdere

leveren aan nieuwe perspectieven voor de regio’s

waardedaling en leegstand zijn het gevolg. Het is van

met bevolkingsdaling. In dit hoofdstuk schetsen

groot belang de doorstroming op de vastgoedmarkt

we de aandachtspunten en perspectieven, zoals

in stand te houden. Nieuwbouw en vervanging van

die door de NVM-makelaars worden ervaren. In

woningen en van bedrijfspanden blijft ook in regio’s

het volgend hoofdstuk doen de NVM-makelaars

met bevolkingsdaling actueel. Sloop van onverkoop-

een aanbod om een actieve rol te spelen in de

baar vastgoed is soms gewenst. Waardebehoud en

regio’s met bevolkingsdaling.

kwaliteitsverbetering van het vastgoed zijn cruciaal
voor de leefbaarheid.

2.1 Zaken die om aandacht vragen
Behoud doorstroming vastgoedmarkt
voorop

Imago

Algehele stagnatie van de vastgoedmarkt is één

is belangrijk voor het besef van urgentie. Maar

van de grootste bedreigingen voor de regio’s met

tegelijkertijd bestaat het gevaar dat die gebieden

bevolkingsdaling. Die raakt een groot deel van de

een negatief etiket opgeplakt krijgen. Zeker in

De aandacht voor gebieden met bevolkingskrimp

particuliere eigenaren van vastgoed. Prijsda-

regio’s waar vooralsnog niet zicht- en merkbaar

lingen en langere verkooptijden zijn nu door de

sprake is van krimp, bestaat de vrees dat van

kredietcrisis overal aan de orde, maar in gebieden

dit etiket een soort zelfvervullende voorspelling

met bevolkingsdaling kunnen ze een structureel

uitgaat. De investeringen in deze gebieden lijken

karakter krijgen. Voor bepaalde groepen kan een

alleen daardoor al terug te lopen; bedrijven en

prijsdaling van woningen voordelen hebben,

bewoners trekken weg. Hierdoor lopen de regio’s

zoals voor starters. Doorgaans is in de regio’s met

die niet meer groeien extra hard leeg. Deze regio’s

bevolkingsdaling dan ook voldoende aanbod in de

hebben juist een goede positionering nodig om

prijsklasse die interessant is voor starters. Maar voor

de negatieve gevolgen van de bevolkingskrimp op

anderen zijn er nadelen. Een deel van de particuliere

te vangen. Om mensen te behouden en eventueel

woningvoorraad wordt onverkoopbaar, leegstand

aan te trekken moet ervoor gezorgd worden dat de

NVM over Bevolkingskrimp
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Sint Josephhof Nijmegen:
alle partijen betrokken bij ontwikkeling

bewoners zelff het positieve toekomstbeeld van hun
woonplaats behouden.

huishoudens steeds vaker uit tweeverdieners. Voor
deze groep is het bijna onmogelijk om beiden in
dezelfde plaats te wonen en te werken. Overigens

Leefbaarheid kleine kernen

laat ook de bereikbaarheid binnen de regio’s zelf

De negatieve gevolgen van bevolkingsdaling zijn

vaak te wensen over. Alhoewel er bijvoorbeeld in

vaak het eerste zichtbaar in de kleine kernen. Zij

Zeeuws-Vlaanderen gewerkt wordt aan de verbete-

hebben last van twee demografische ontwikkelin-

ring van de weginfrastructuur, is dit voor veel

gen. Niet alleen daalt de bevolking in de regio als

regio’s met bevolkingsdaling een knelpunt.

geheel, maar binnen de regio trekken huishoudens weg uit de kleine kernen naar de grotere

Plannen van gemeenten

dorpen en steden. De NVM-makelaars merken

Ruimtelijke planning van gemeenten is decennia-

dat dit vaak te maken heeft met de beschikbaar-

lang gericht geweest op groei. Nog steeds zetten

heid van voorzieningen: onderwijs, zorg, winkels,

veel gemeenten in op uitbreiding van bedrijven-

dorpshuizen en sportverenigingen. Het is natuurlijk

terreinen, nieuwe winkelcentra en grootscha-

niet altijd mogelijk om alle voorzieningen in kleine

lige woonlocaties. Vaak sluiten de plannen voor

kernen te behouden, maar afstemming binnen

woningbouw ook nog eens niet goed aan bij de

de regio is gewenst. Dat geldt bijvoorbeeld voor

vraag, waardoor er in veel regio’s bijvoorbeeld een

winkelvoorzieningen. Door onderlinge afstemming

overaanbod is aan appartementen. Voor regio’s

van het detailhandelsbeleid door gemeenten zijn

met bevolkingsdaling zijn de negatieve effecten

de mogelijkheden groter om voor de regio als

hiervan groot. Juist daar moet het woningaanbod

geheel een relatieff hoogwaardig winkelbestand te

goed zijn afgestemd op de vraag, en juist daar kan

behouden.

een overaanbod aan winkels off bedrijventerreinen
leiden tot verloedering. Een mentaliteitsverande-

Ontsluiting

ring is noodzakelijk.

Bereikbaarheid is een belangrijke economische

8

factor. Slechte ontsluiting van een regio vormt een

Bestuurlijke samenwerking

knelpunt voor zowel bedrijven als werknemers om

Er is behoefte aan stabiliteit, continuïteit en

zich te vestigen. Veel bedrijfstakken zijn afhanke-

samenhang in beleid. Marktpartijen lopen op

lijk van een goede bereikbaarheid, en voor hen

tegen een muur van wat kan worden aangeduid

is een goede infrastructuur net zo belangrijk als

als bestuurlijk onvermogen op regionaal niveau.

de beschikbaarheid van goedkope grond. Door

De coördinatie van bijvoorbeeld woningbouwpro-

betere verbindingen kan het bovendien voor

gramma’s zou op een bovenlokaal niveau moeten

forensen aantrekkelijk worden om in een regio met

plaatsvinden, om te voorkomen dat gemeenten

bevolkingsdaling te wonen. Tegenwoordig bestaan

elkaar beconcurreren. De regionale samenwer-

NVM over Bevolkingskrimp

king is nu vaak nog onvoldoende stevig om die

Tweede woningen

coördinatie gestalte te geven en ervoor te zorgen

Er zijn gemeenten die specifieke verordeningen

dat gemaakte afspraken worden nagekomen.

hanteren ten aanzien van tweede woningen,

Binnen de huidige kleinere gemeenten is vaak te

meer in het bijzonder om deze in aangewezen

weinig vakkennis en expertise waardoor men geen

kernen te verbieden. In het tijdsgewricht waarin de

standpunt in durft te nemen over bevolkings-

verordeningen tot stand zijn gekomen, was daar

krimp. Er is daadkracht en durff op regionaal en

wellicht veel voor te zeggen. Buiten weekenden

lokaal niveau nodig om politiek-bestuurlijke

en vakanties dreigden spookdorpen te ontstaan.

inertie te doorbreken. Daarom pleit de NVM voor

Tijden en economische condities zijn sindsdien

een vergaande vorm van samenwerking tussen

veranderd en in de markt wordt duidelijk minder

gemeenten.

vraag naar dergelijke woningen geconstateerd.

Flexibiliteit bestemmingsplannen en regelgeving

hebben met vraaguitval voor permanente

Daar waar het regio’s betreft die ook te kampen
In bestemmingsplannen bieden gemeenten soms

bewoning, zou kunnen opgaan: liever deels dan

onvoldoende mogelijkheden om een functiever-

helemaal niet bewoond. Deeltijd wonen kan

andering te realiseren. Zo zijn er dorpen waar een

een kans zijn voor krimpregio’s. De woningen in

onverkoopbaar pand met een winkelbestemming

krimpgebieden zijn vaak goedkoper dan elders en

niet kan worden verkocht om gebruikt te worden

daardoor bieden zij de mogelijkheid voor mensen

voor andere vormen van bedrijvigheid. Met name

die op twee plaatsen willen wonen.

in kleine kernen is er weinig ruimte voor kleinscha-

vestigen in de grotere steden off ze moeten blijven

2.2 Aanbevelingen
Benadruk de kwaliteit van de
woonomgeving

lige bedrijvigheid. Zelfstandige ondernemers die
op zoek gaan naar bedrijfsruimte kunnen zich
opereren vanuit hun garage. Inflexibele toepassing

Niet iedereen wil in een stad wonen. Ruimte, rust

van wet- en regelgeving belemmert het particu-

en de nabijheid van natuur zijn voor velen hoog

lier ondernemerschap, dat belangrijk is voor de

gewaardeerde kenmerken van de woonomgeving.

leefbaarheid. Het omgekeerde geldt overigens ook:

Deze kenmerken zijn in regio’s met bevolkings-

lang niet altijd kunnen overbodige bedrijfsruimten

krimp volop aanwezig. Daar komt bij dat de

worden omgezet in een woonbestemming. Vaak is

prijs-kwaliteitverhouding van het woningaanbod

het niet nodig om regelgeving aan te passen, maar

in deze regio’s relatieff goed is, zeker in vergelijking

kunnen de bestaande regels creatiever worden

met de Randstad. Behoud van de kwaliteit van de

toegepast.

bestaande woningvoorraad kan worden versterkt,
bijvoorbeeld door het BTW-tarieff voor investeringen in woningen ouder dan 15 jaar te verlagen van
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19% naar 6%. Door de gunstige prijs-kwaliteitver-

maatwerk steeds belangrijker wordt. In regio’s met

houding ligt in de regio’s met bevolkingsdaling een

bevolkingskrimp ligt duidelijk een kans om aan de

grondgebonden woning met een tuin nog binnen

wensen van consumenten tegemoet te komen.

handbereik, soms zelfs voor starters. Sommige

Geef ruimte aan kleinschalige bedrijvigheid

gemeenten in regio’s met bevolkingskrimp spelen

Het landelijk gebied en de kleine kernen in

hierop in, bijvoorbeeld door middel van het

regio’s met bevolkingskrimp bieden bij uitstek

ontwikkelen van hoogwaardige woonmilieus in

mogelijkheden voor de vestiging van kleinscha-

nieuwe landgoederen. Zo worden in verschil-

lige bedrijvigheid. Voldoende ruimte en relatief

lende regio’s nieuwe landgoederen ontwikkeld

lage vastgoedprijzen zijn in de meeste regio’s

met ruime woningen in een groene omgeving.

belangrijke voordelen. Met de vestiging van

Splitsing van agrarisch vastgoed, waardoor

kleinschalige bedrijvigheid wordt de economische

ook in voormalige schuren woningen kunnen

vitaliteit en de leefbaarheid van deze gebieden

worden gebouwd, is een andere mogelijkheid.

bevorderd. Buiten gebruik geraakt agrarisch

Onder andere in de provincie Gelderland wordt

vastgoed kan voor combinaties van wonen en

de functieverandering van agrarische bedrijven

werken worden aangewend, zoals in de recreatieve

ondersteund door het Vrijkomende Agrarische

sector, in de zorgsector of in de vorm van ateliers.

Bedrijfsgebouwen (VAB-)beleid.

Ook in voormalige winkelpanden zouden nieuwe
economische activiteiten kunnen plaatsvinden.

Loop voorop in consumentgericht bouwen

10

Voor regio’s met bevolkingskrimp is een

Creëer een sloopfonds

grootschalige ontwikkeling van woongebieden

Sloop van woningen is in regio’s met bevolkings-

niet meer adequaat. Woonconsumenten hechten

daling vaak aan de orde, niet alleen om leegstand

veel belang aan een grondgebonden woning,

en verloedering aan te pakken, maar ook om sterke

en ook senioren willen graag zo lang mogelijk

prijsdaling van de overige woningvoorraad te

op deze wijze blijven wonen. De behoefte aan

voorkomen. Voor het slopen van particulier bezit

appartementen is daardoor beperkt. Om ook in de

is geld nodig om de eigenaar zonder onoverko-

toekomst aan te sluiten bij de behoeften van de

melijke schulden achter te laten. Een sloopfonds

woonconsumenten, zou het aantal appartemen-

kan hier een oplossing bieden. Dit fonds zou

ten in de planopgaven van bepaalde regio’s fors

gevuld moeten worden door de partijen die belang

teruggebracht moeten worden. In veel gemeenten

hebben bij het waardebehoud van het vastgoed in

wordt nog steeds gebouwd zonder de behoefte van

de krimpregio’s. Hierbij kan gedacht worden aan

de bewoners in kaart te brengen. NVM-makelaars

particuliere eigenaren zelf, maar ook aan banken,

hebben een goed beeld van de wensen van de

corporaties en overheden. De NVM ziet voordeel

woningzoekenden in hun regio. Zij merken dat

in het inbrengen van de overdrachtsbelastingen in

NVM over Bevolkingskrimp

een regionaal sloopfonds voor de krimpregio’s. De

Benader ontwikkelingen regionaal

overdrachtsbelastingen zijn immers een afroming

Met name voor regio’s met bevolkingsdaling is

van de waarde van particuliere transacties in de

een regionale benadering van ontwikkelingen

regio, en verdwijnen nu in de algemene middelen

cruciaal. Ook deze regio’s hebben te maken met

van de rijksoverheid. Via een sloopfonds kan deze

schaalvergroting. Door de groeiende mobiliteit

opbrengst voor de regio zelff worden aangewend.

zijn bewoners in staat om hun inkopen op grotere

De NVM is positieff over het voorstel om corpora-

afstand te doen, en dat heeft gevolgen voor de

ties uit krimpregio’s te laten investeren in een

winkelvoorzieningen. Scholen en zorgvoorzie-

krimpfonds in plaats van de overdrachten die zij

ningen worden geconfronteerd met een van

verplicht zijn te doen in de prachtwijken. Ook de

overheidswege opgelegde schaalvergroting. Deze

overheid heeft belang bij een stabiele vastgoed-

schaalvergroting kan in krimpregio’s niet worden

markt.

opgevangen door bevolkingsgroei. Het is daardoor
niet meer mogelijk om elke voorziening in elke

Kijk over de grenzen heen

woonkern te houden. Regionale afstemming

De Nederlandse regio’s met bevolkingskrimp

en enige mate van concentratie zijn nodig om

zijn doorgaans gelegen in grensgebieden. Bij het

de kwaliteit van de voorzieningen in de regio

verkennen van de mogelijkheden voor de regio’s

als geheel in stand te houden. Daarbij zou goed

is het verstandig om verder te kijken dan de regio

gekeken moeten worden naar de mobiliteitspatro-

zelf. Zo zijn er in de omgeving van krimpregio

nen van de bewoners en naar de verdeling binnen

Parkstad Limburg stedelijke gebieden met een

de regio.

grote economische vitaliteit: Maastricht en Aken.
Beide steden hebben belangrijke onderwijsinstel-

Bied maatwerk

lingen. Parkstad kan daarvan profiteren, niet zozeer

Grootschalige plannen zijn niet aan de orde in

door nieuwe bevolking te werven maar door de

de regio’s met bevolkingsdaling, maatwerk is

hoger opgeleiden te behouden en ruimte te bieden

geboden. Er zijn grote verschillen tussen en binnen

voor nieuwe bedrijvigheid. Zeeuws-Vlaanderen

de regio’s. Niet overal binnen een regio is de

grenst aan een vitaal Vlaams stedelijk gebied

bevolkingsdaling even groot, en soms daalt de

rondom Gent. Ook deze regio kan profiteren van

bevolking wel maar neemt het aantal huishou-

de economische ontwikkeling over de grens. Over

dens nog toe. Niet voor elk segment van de

de grenzen kijken heeft nog een andere betekenis.

woningmarkt zijn de gevolgen even ernstig. Soms

Regio’s in de ons omringende landen hebben

is er overaanbod en leegstand van rijtjeswonin-

al veel langer dan Nederland ervaring met de

gen, maar is er nog wel markt voor vrijstaande

gevolgen van bevolkingsdaling. Van hun ervarin-

woningen. Elk van de kleine kernen biedt andere

gen kan worden geleerd.

mogelijkheden. Maatwerk is daarom de basis voor

NVM over Bevolkingskrimp
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een nieuw perspectieff voor regio’s met bevolkings-

bestemmingsplannen en regels is funest. Als oude

daling. Maatwerk is gebaseerd op kennis van

bestemmingen incourant zijn geworden dient er

de lokale situatie, op oog voor detail. Voor de

voldoende ruimte te zijn voor nieuwe ontwikkelin-

NVM-makelaar is dat de dagelijkse praktijk.

gen. Alleen op die manier kan innovatie in regio’s
met bevolkingsdaling tot stand komen.

2.3 Condities
Nieuwe perspectieven voor regio’s met bevolkings-

Bereidheid tot samenwerking is tenslotte de basis

daling komen niet vanzelff tot stand. Het is voor alle

van elk nieuw perspectief. Samenwerking tussen

betrokkenen van groot belang zo gunstig mogelijke

overheden: gemeenten dienen niet meer gericht

condities te scheppen. Die laten zich samenvatten

te zijn op de eigen groei, maar op keuzes te maken

in enkele kernbegrippen: realisme, oog voor detail,

in het belang van de regio. Samenwerking tussen

flexibiliteit en bereidwilligheid tot samenwerking.

de particuliere en publieke sector: makelaars,
projectontwikkelaars, banken, corporaties, rijk,

Realisme begint bij de erkenning van de

provincies en gemeenten kunnen alleen op die

bevolkingsdaling als een structureel kenmerk van

manier de mogelijkheden maximaal benutten. De

de regionale ontwikkeling. Ontkenning is funest,

NVM-makelaars willen hiervoor graag hun kennis

erkenning is de basis van gezamenlijke actie.

en ervaring met particulier vastgoed inzetten.

Realisme is ook nodig voor het maken van nieuwe
plannen. Niet elke economische ontwikkeling is
mogelijk, en ook de mogelijkheden van investeringsimpulsen van de rijksoverheid zijn beperkt.
Oog voor detail betekent oog voor de verschillen binnen de regio en de verschillen tussen
segmenten van de vastgoedmarkt, kortom
maatwerk. Dat uitgangspunt zou niet alleen
moeten gelden voor de NVM-makelaars maar voor
alle betrokkenen in de regio’s met bevolkingsdaling, voor de publieke en de particuliere sector.
Daarnaast is geduld vereist. In deze regio’s duren
ontwikkelingen doorgaans lang.
Flexibiliteit is nodig om nieuwe ontwikkelingen
mogelijk te maken. Starheid bij de handhaving van

12
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3 Het aanbod van de NVM-makelaars

De makelaar bemiddelt bij de koop en verkoop

type woning, en welke eisen stellen ze dan?

van woningen en bedrijfsmatig onroerend goed.

Welke ondernemers tonen belangstelling voor

Dat is de essentie van het vak. De makelaar heeft

een leegstaand winkelpand off in onbruik geraakt

daardoor veel kennis over en ervaring met de

agrarisch vastgoed? Wat is de reden voor een

wensen en drijfveren van klanten. Die kennis

bedrijff om zijn activiteiten in een bepaalde regio

en ervaring willen de NVM-makelaars graag

stop te zetten? Wanneer is er sprake van overaan-

inbrengen voor het ontwikkelen van nieuwe

bod aan winkels in een gemeente, en welke winkels

perspectieven op de vastgoedmarkten van regio’s

doen het wel en niet goed? NVM-makelaars

met bevolkingsdaling. De NVM-makelaars hebben

kunnen deze vragen beantwoorden vanuit hun

daar uiteraard zelf belang bij. Maar ook eigenaren,

kennis van de markt. Ze kunnen gemeenten,

corporaties, projectontwikkelaars, gemeenten en

projectontwikkelaars en corporaties adviseren over

banken delen dat belang. De NVM-makelaars doen

de mogelijkheden van plannen, over woonwen-

daarom met deze publicatie een bod aan de andere

sen van consumenten en over de potenties en

partijen. Dat bod behelst een concrete bijdrage

knelpunten van projecten. Daarvan zijn verschil-

van specifieke kennis en ervaring voor een nieuw

lende voorbeelden. In Friese dorpen werd advies

perspectief van de regio’s met bevolkingskrimp.

gegeven aan gemeenten om de bestemming

In dit hoofdstuk laat de NVM zien welke rol de

van niet-renderende winkels te verruimen, zodat

NVM-makelaars kunnen vervullen.

ander gebruik mogelijk werd. In Parkstad Limburg
signaleerden de makelaars een overaanbod aan

3.1 Marktadviseur

winkellocaties, die daardoor elk voor zich onrenda-

De NVM-makelaars kennen de vastgoedmarkt in

bel werden. Advisering kan zich ook uitstrekken

al zijn aspecten. Makelaarskantoren zijn vaak al

tot de wijdere woonomgeving en de voorzienin-

decennia actieff in een bepaalde gemeente off regio.

gen. Dit speelt met name een rol in de leefbaar-

Door de jaren heen zijn makelaars bij duizenden

heid van de kleine kernen. De makelaar weet welke

transacties betrokken geweest, maar hebben toch

voorzieningen cruciaal zijn, welke infrastructuur

steeds één op één contact met de klant, woningzoe-

ontbreekt en waar de sociale samenhang in gevaar

kende en verkoper. Ze kennen daarom zowel

dreigt te komen. Bijvoorbeeld off het behoud van de

de individuele wensen en mogelijkheden van

dorpsschool cruciaal is off dat beter geïnvesteerd

woningzoekenden als de waarde van locaties en de

kan worden in een dorpshuis. De makelaar kan in

ontwikkelingen binnen bepaalde marktsegmenten.

dit geval behulpzaam zijn bij het opstellen van een

Voor welke type woning is belangstelling, en voor

sociale kaart per wijk off buurt. Deze sociale kaart

welke niet? Waarom doet de ene locatie binnen

geeft vervolgens de input om bij concrete sloop-,

een wijk het wel goed, en de andere niet? Welke

transformatie- off nieuwbouwplannen de juiste

bedragen hebben klanten over voor een bepaald

keuzes te kunnen maken.

NVM over Bevolkingskrimp

13

3.2 Regiopromotor

financiering. Huiseigenaren in krimpgebieden

NVM-makelaars kennen de dorpen, de steden en

hebben niet zelden te maken met overfinancie-

het buitengebied van een regio als geen ander. Zij

ring en blijven achter met schulden na verkoop

zijn bij uitstek in staat om buitenstaanders te wijzen

van de woning. Prijsdaling is voor huiseigenaren

op de mogelijkheden van een bepaald gebied, een

in zo’n geval funest. De NVM-makelaar kan in dit

locatie off een gebouw. Zij zien de nog onbenutte

geval behulpzaam zijn bij het in kaart brengen

potenties en de mogelijkheden van investeringen.

van de financiële mogelijkheden en beperkingen

Zij kijken niet naar een gebied vanuit de beperkin-

van de eigenaren. Vervolgens zouden zij een rol

gen van regels, maar vanuit de mogelijkheden van

kunnen spelen in het meedenken op welke wijze

de markt. Ze komen daardoor vaak met onortho-

de betreffende eigenaar tegemoet gekomen kan

doxe voorstellen, die bijdragen aan het perspectief

worden. Op grond van de kennis van makelaars

van een regio. Goede makelaars zijn ambassadeurs

over individuele gevallen ligt het voor de hand

voor hun gebied. De NVM-makelaars uit de regio’s

de adviesfunctie uit te breiden naar overheden,

met bevolkingsdaling pakken deze rol graag op.

corporaties en banken. De NVM ziet voor zichzelf
een rol weggelegd bij het ontwikkelen van een

3.3 Procesbegeleider

financiële gereedschapskist. Onze leden kunnen

NVM-makelaars geven dagelijks advies aan

een aantal concrete cases aandragen op basis

consumenten. Zij taxeren vastgoed en beoorde-

waarvan zij samen met gemeenten, corporaties

len de kwaliteit. Zij adviseren verkopers van

en banken financiële arrangementen kunnen

woningen over de verkoopstrategie en de prijs, zij

ontwikkelen. Voorbeeld hiervan is het in het vorige

adviseren potentiële kopers over de prijsniveaus

hoofdstuk genoemde voorstel voor het instellen

in de regio, de kwaliteit van de woningvoor-

van een sloopfonds, waarin onder meer de

raad en de kwaliteiten van verschillende locaties.

overdrachtsbelasting uit de regio kunnen worden

Deze vanzelfsprekende adviesfunctie kan in de

ingebracht.

gebieden met bevolkingskrimp gemakkelijk
worden uitgebreid. Dat geldt bijvoorbeeld voor
de advisering en begeleiding van eigenaren van

14

3.4 Spreekbuis van de particuliere
eigenaar

woningen in gebieden met sloop. In de Witte

De NVM-makelaars zijn actieff op de markt van

Wijk te Heerlen werd een deel van de woningen

individuele particuliere kopers en verkopers. Dat

gesloopt, een ander deel werd opgeknapt en

is hun rol, en dat onderscheidt hen van andere

kon worden gekocht. Een makelaar van de NVM

organisaties als gemeenten, corporaties en

heeft dit proces begeleid en gezorgd voor de

projectontwikkelaars. Zij signaleren als eerste in

verkoop. De advisering van eigenaren in gebieden

welke gebieden de huizenprijzen zodanig dalen

met bevolkingsdaling strekt zich ook uit tot de

dat eigenaars de woningen niet meer kunnen
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verkopen. Zij hebben goed zicht op de staat

mogelijk in hun woning blijven wonen. Dat wordt

van onderhoud van vastgoed in hun gebied, en

vergemakkelijkt door te bouwen met een flexibele

weten welke investeringen er nodig zijn om de

plattegrond, waardoor gelijkvloers wonen, slapen

kwaliteit in stand te houden. Zij zien de problemen

en baden mogelijk wordt. Met het levensloopbe-

en mogelijkheden van particuliere eigenaren

stendig bouwen is die trend al ingezet. Van groot

in gebieden met een sloopopgave. Zij weten

belang voor de leefbaarheid van het buitenge-

wanneer winkeliers in de knel komen, en waar

bied en de kleine kernen is ook het hergebruik van

ze juist nieuwe mogelijkheden kunnen krijgen.

agrarisch vastgoed. Door schaalvergroting van

De NVM-makelaar is daarom goed in staat de

de landbouw en bedrijfsbeëindigingen raakt een

belangen van de particuliere eigenaar te verwoor-

deel van het agrarisch vastgoed zijn functie kwijt.

den. Juist in de gebieden met bevolkingsdaling is

Dat kan voor ander functies worden benut. De

dit van belang.

NVM-makelaar is dan een goede adviseur voor de
productontwikkeling en de prijsstelling.

3.5 Productontwikkelaar
Vanuit hun kennis van de markt weten de
NVM-makelaars veel over gewilde en niet-gewilde
woon- en werklocaties, over de eisen die
gebruikers daaraan stellen en over de prijzen die
ze bereid zijn te betalen. Ze zetten die kennis graag
in voor de advisering van corporaties, gemeenten
en projectontwikkelaars bij het ontwikkelen van
nieuwe producten in regio’s met bevolkingsdaling.
Dat geldt bijvoorbeeld voor gebieden waar een
deel van de woningvoorraad wordt geherstructureerd. Soms kunnen bijvoorbeeld door herstructurering en selectieve sloop rijtjeswoningen
worden omgevormd tot 2 onder 1 kap woningen.
NVM-makelaars kunnen in dat geval adviseren
over de wensen van consumenten bij dat type
woning en over de prijsstelling. Ook op het gebied
van wonen door ouderen kan productinnovatie
sterker worden doorgezet. Juist de gebieden met
bevolkingsdaling krijgen immers te maken met een
sterke vergrijzing. Ouderen willen graag zo lang

NVM over Bevolkingskrimp
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4 Regio’s met bevolkingskrimp
uitgelicht
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4.1 Noordoost Groningen

Knelpunten
Noordoost Groningen heeft volgens lokale
NVM-makelaars met een aantal structurele
bedreigingen te maken.

Imago
Het imago en label ‘krimpgebied’ is wellicht de
grootste bedreiging. Hierdoor daalt de investeringsbereidheid in de regio aanzienlijk.

Woningmarkt
Wat de woningmarkt betreft zijn er enkele duidelijke knelpunten Zo wordt de gemeente Delfzijl
bijvoorbeeld gekenmerkt door een overschot aan
goedkope huurwoningen. Grote bedrijven hebben
in het verleden complete woonwijken voor hun
arbeiders gerealiseerd. Na het vertrek van deze
bedrijven – en hun werknemers – zijn de woningen
echter blijven staan.
In Veendam is er een overschot aan appartementen. Door behoefte in het verleden zijn daar
De krimpregio Noordoost Groningen bestaat

verschillende partijen op aff gekomen. Er heeft

uit de gemeenten Eemsmond, Loppersum,

echter geen regulering plaatsgevonden door de

Appingedam, Delfzijl, Menterwolde, Veendam,

overheid, waardoor het aanbod inmiddels de

Bellingwedde, Pekela, Stadskanaal, Vlagtwedde

vraag overstijgt. Daarnaast zijn NVM-makelaars

en Oldambt (ontstaan per 1 januari 2010 door een

van mening dat de nieuwbouw in Noordoost

fusie van Scheemda, Reiderland en Winschoten).

Groningen een halt moet worden toegeroepen,

Het omstreden project ‘Blauwe Stad’ is in deze

omdat anders de bestaande bouw in de problemen

regio gesitueerd.

komt. Net als in andere krimpregio’s zal het slopen

In de regio Noordoost Groningen is krimp een

om waardedaling van de voorraad te beperken.

van woningen de komende jaren noodzakelijk zijn
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terugkerend verschijnsel. Al in 1959 verscheen een

Slopen kost echter geld en het is de vraag hoe

onderzoek naar krimp in Noordoost Groningen:

particuliere woningen gesloopt kunnen worden.

‘Bedreigd bestaan, Noord-Groningen’.

Een particulier schrijft immers niet aff op zijn

NVM over Bevolkingskrimp

bezit. De politiek speelt een belangrijke rol in de

beleid is gericht op de Randstad en op provinci-

problematiek op de woningmarkt. Er zijn diverse

aal niveau gaan economische activiteiten zoveel

woningbouwplannen, maar de woningen worden

mogelijk
k naar de stad Groningen.

niet door de markt opgenomen. Zo willen bijvoorbeeld senioren niet in een appartement wonen,

Daling voorzieningenniveau

maar grondgebonden met een klein tuintje in het

Er is een minimale bevolkingsomvang nodig

centrum. Er is behoefte aan stabilisatie en continu-

om voorzieningen te behouden. Wegtrekken-

iteit vanuit de overheid. Als dat niet het geval is

de jongeren en het ontstaan van grijze dorpen

wordt er verkeerd gebouwd voor ouderen.

brengen een daling van het voorzieningenniveau met zich mee. Het is dan ook de vraag off het

Bestemmingsplannen

nodig is dat iedere kern over eigen voorzieningen

NVM-makelaars zijn van mening dat bestuur op

beschikt. Op dit moment staan winkelvoorzie-

lokaal niveau onvoldoende is. Dit resulteert in

ningen in kleine kernen onder druk, maar omdat

sommige gevallen in bestemmingsplannen die niet

de meeste bewoners over een auto beschikken,

aansluiten bij lokale behoeftes. Bestemmingsplan-

zijn dichtbij zijnde voorzieningen veel minder

nen zijn vaak opgesteld door externe bureaus en de

noodzakelijk dan vroeger. Een belangrijke

ervaring van NVM-makelaars is dat gemeenten (zo

gedachteomslag die moet worden gemaakt, is een

goed als) blind varen op de adviezen die ze daarvan

regionale benadering van het voorzieningenaan-

ontvangen. Er is echter behoefte aan meer flexibili-

bod, in plaats van lokaal.

teit in bestemmingsplannen.

De afname van het aantal leden van (sport)
verenigingen is reeds voelbaar. Zo raken diverse

Gebrek aan werkgelegenheid en
bedrijfsruimte

kernen in een neerwaartse spiraal die zonder

Dit heeft deels te maken met de, in vergelijking met

doorbroken wordt. Binnen de regio dringt het besef

Duitsland, hoge energiekosten, waardoor bedrijven

door dat men wellicht moet accepteren dat kleine

zich vanuit kostenoverwegingen niet in Noordoost

dorpen geen voorzieningen hebben. Bewoners die

Groningen vestigen. Aan de andere kant trekken

daar om geven moeten zich niet in een dergelijk

industrie en bedrijven weg uit de kleine kernen

dorp vestigen. Aan de andere kant trekken mensen

omdat de uitbreidingsmogelijkheden beperkt

die de natuur en het landschap waarderen juist

zijn. Een groeiende onderneming wordt vrijwel

naar zulke kernen toe.

omslag van de ontwikkelingsstrategie niet

gedwongen naar de stad Groningen te verhuizen,
wegens gebrek
k aan geschikte bedrijfspanden op

Krimp geen agendapunt

lokaal niveau. De kleine, lokale, ondernemer bevindt

Tot slot staat bevolkingskrimp bij de gemeenten

zich momenteel in een lastig parket. Nationaal

in Noordoost Groningen niet op de agenda.

NVM over Bevolkingskrimp
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Tevens stopt de provincie Groningen met het

Lokaal ondernemerschap stimuleren

investeren in de recreatieve sector, terwijl juist

Het creëren van werkgelegenheid kan moeilijk van

bewezen is dat deze investeringen ook weer geld

bovenaf worden opgelegd. Bedrijven zullen altijd

opbrengen.

komen en gaan. Wat wel kans van slagen heeft is
het stimuleren van lokaal ondernemerschap. Dat

Perspectieven

kan zowel de werkgelegenheid als het voorzienin-

De regio Noordoost Groningen beschikt volgens

genniveau ten goede komen.

lokale NVM-makelaars ook over een aantal kansen.

Omgevingskwaliteit
Selectief ontwikkelen

Behoud en uitbouw van de huidige omgevings-

NVM-makelaars zijn van mening dat verdere

kwaliteit kan ervoor zorgen dat de recreatieve

ontwikkeling in de woningvoorraad zich met name

functie toeneemt en onder bewoners meer

in de grote kernen moet voordoen. Hier moet

binding met regio ontstaat. Noordoost Groningen

herstructurering zorgen voor een afname van de

kenmerkt zich door veel open ruimte, groen, fraaie

woningvoorraad, waardoor scherpe prijsdaling

dorpen, wierden en de kwaliteit van het wonen.

voorkomen wordt. Vervolgens kunnen woningen

Het feit dat deze regio steeds minder inwoners telt

waar specifieke vraag naar is worden terugge-

hoeft niet zozeer een probleem te zijn, het is ook

bouwd. De kleinere kernen dienen volgens

een kwaliteit.

NVM-makelaars zoveel mogelijk te worden
ontzien. Eventuele leegstaande woningen kunnen

Herindeling gemeenten

worden gesloopt, zoals dat in Delfzijl gebeurd

NVM-makelaars in de regio Noordoost Groningen

is. Grootschalige herstructurering is hier niet

zijn van mening dat een herindeling van de 23

wenselijk. Woningbouw mag alleen plaatsvinden

gemeenten in de provincie naar bijvoorbeeld

als er een concrete vraag en budget is.

10 gemeenten moet plaatsvinden. Zolang deze
herindeling nog niet heeft plaatsgevonden pleiten
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Leefbaarheid en sociale samenhang

NVM-makelaars voor stimulering van regionaal

Om mensen naar Noordoost Groningen te

overleg tussen buurgemeenten met betrekking

trekken, moet er volgens NVM-makelaars eerst

tot publieke zaken. Zodoende nemen problemen

voor worden gezorgd dat gevestigde bewoners

rondom lokale concurrentie af en is het gemakke-

weer trots zijn op hun eigen dorp. De leefbaarheid

lijker om lokaal en regionaal beleid op elkaar af

kan bijvoorbeeld gestimuleerd worden door het

te stemmen. Wat de woningmarkt betreft kan

organiseren van activiteiten. Sociale samenhang is

op die manier worden voorkomen dat naburige

een belangrijk aspect van het dorpsleven.

gemeenten zich op dezelfde doelgroep richten.
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Demografische analyse
Ontwikkeling aantal inwoners en huishoudens in Noordoost Groningen en Nederland, 1998-2008.
Prognose 2009-2025. 1998 = 1 (Bron: CBS)

Groene druk 1998-2008 (bevolking jonger dan 20 jaar

Grijze druk 1998-2008 (bevolking ouder dan 65 jaar

gerelateerd aan de bevolking tussen 20 en 65 jaar) (CBS)

gerelateerd aan de bevolking tussen 20 en 65 jaar) (CBS)

Analyse woningmarkt
Ontwikkeling woningvoorraad 1998-2008 (CBS)

Ontwikkeling woningwaarde (WOZ) 1998-2008 (CBS)

Kooptransacties en aanbod eengezinswoningen

Kooptransacties en aanbod meergezinswoningen

1998-2009 (NVM)

1998-2009 (NVM)
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Gewogen mediane transactieprijs eengezinswoningen
1998-2009 (NVM)

Gewogen mediane transactieprijs meergezinswoningen 1998-2009 (NVM)

Gewogen mediane looptijd (in dagen) eengezins-

Gewogen mediane looptijd (in dagen) meergezins-

woningen 1998-2009 (NVM)

woningen 1998-2009(NVM)

Gewogen mediane transactieprijs eengezinswoningen,

Gewogen mediane looptijd (in dagen) eengezinswoningen,

per gemeente in Noordoost Groningen in 2009 (NVM)

per gemeente in Noordoost Groningen in 2009 (NVM)
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Ontwikkeling voorraad goedkope, betaalbare en dure
corporatiewoningen (2001=1: Gdk = 12.158. Bet = 19.351.
Duur = 245) (Centraal Fonds Volkshuisvesting)

Nieuwbouw en sloop van corporatiewoningen per jaar
(afgezet als % van de totale voorraad)
(Centraal Fonds Volkshuisvesting)

Economie en werkgelegenheid
Ontwikkeling aantal banen 1998-2006 (CBS)

Ontwikkeling aantal bedrijfsvestigingen 1998-2008 (CBS)

Top 10 bedrijventerreinen in Noordoost Groningen (naar bruto omvang) (IBIS bedrijfslocaties 2009)
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4.2 Noordwest Friesland

Knelpunten
Noordwest Friesland heeft volgens lokale
NVM-makelaars met een aantal structurele
bedreigingen te maken.

Kleine kernen en voorzieningen
Op lokaal niveau bestaan grote verschillen. Zo zijn
het met name de kleine dorpen die krimpen, terwijl
grotere kernen stabiel blijven. Het dilemma dat
hieruit voortkomt is de vraag off bepaalde voorzieningen die essentieel zijn voor de leefbaarheid
(zoals een school) in iedere kern behouden moeten
worden. Lokale NVM-makelaars zijn van mening
dat het beter is om goede voorzieningen geconcentreerd aan te bieden in de grote kernen. In kleine
dorpen zou dan een gemeenschaps- off dorpshuis
als sociale ontmoetingsplek moeten fungeren.
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De krimpregio Noordwest Friesland bestaat uit

Door de toenemende mobiliteit van bewoners

de gemeenten Littenseradiel, Franekeradeel,

neemt de noodzaak van voorzieningen in de

Menaldumadeel, Het Bildt, Leeuwarderadeel,

directe nabijheid af. NVM-makelaars in Noordwest

Ferweradiel en Dantemadeel. Krimpproblema-

Friesland waarschuwen tegen het kunstmatig

tiek is in de provincie Friesland overigens niet

in leven houden van lokale voorzieningen door

beperkt tot enkel deze gemeenten. Aangrenzende

middel van woningbouw. Er moet niet getracht

gemeenten als Harlingen en Dongeradeel hebben

worden om inwonersaantallen van kleine kernen

ook te kampen met bevolkingsdaling.

om deze reden op peil te houden.

De demografie kenmerkt zich over het algemeen

Onverkoopbare woningen en mismatch

door een licht toenemende bevolking, terwijl

Een andere bedreiging waar de regio momenteel

het aantal huishoudens zich ontwikkeld volgens

reeds mee kampt is de onverkoopbare

het Nederlands gemiddelde. Sinds 2004 is de

woningvoorraad. Er is sprake van verkrotting

bevolking licht aan het dalen. De verwachting is

en veel leegstand. Dit heeft tot gevolg dat de

dat deze trends zich in de toekomst zal voortzet-

woningwaarde in de regio daalt. Met name

ten. De huishoudenaantallen zullen volgens

particuliere eigenaren ondervinden hier de

CBS-prognoses blijven groeien.

problemen van. Ook is er volgens NVM-makelaars

NVM over Bevolkingskrimp

een mismatch op de woningmarkt. Provincie,

Terugkerende ouderen

gemeenten en ontwikkelaars hebben te weinig

Volgens de NVM-makelaars trekken veel mensen

aandacht voor de behoefte van de klant. Zo worden

van middelbare leeftijd en ook 55-plussers vanuit

er bijvoorbeeld (vrijwel) nooit levensloopbesten-

de Randstad terug naar Friesland. Deze tendens

dige woningen gebouwd, terwijl de bevolking

doet zich ook voor in Drenthe(nieren). Daarnaast

vergrijst en de groep die naar Noordwest Friesland

blijkt dat er steeds rijkere senioren in de regio

toetrekt voor een groot deel uit senioren bestaat.

komen en er sprake is van een welvaartsstijging.

Deze mismatch wordt volgens NVM-makelaars

Dit is interessant voor zowel de woningmarkt als

met name veroorzaakt door de hoge kostprijs van

diverse voorzieningen. Ook voor de zorgsector

dergelijke woningen.

biedt de toestroom van ouderen volop kansen.

Regelgeving

Differentiatie en schaalvergroting

Ook op het bestuurlijke vlak zullen veranderingen

Nu kleine kernen steeds meer voorzieningen

moeten worden doorgevoerd. Zo geven lokale

kwijtraken ontstaat de mogelijkheid om te differen-

partijen aan dat er meer flexibiliteit nodig is in

tiëren. Oftewel, het clusteren van verschillende

de bestemmingsplannen. Op dit moment is er te

typen voorzieningen in bepaalde dorpen. Op

weinig ruimte voor particulier initiatief. Op die

die manier ontstaan bijvoorbeeld dorpen waar

manier worden kleinschalige ontwikkelingen (zoals

onderwijs- of zorgvoorzieningen geclusterd zijn.

het vestigen van voorzieningen) tegengewerkt.

Nu willen alle dorpen het beste voor zichzelf. Dit

Daarnaast heeft Noordwest Friesland net als

is in de toekomst onhoudbaar. Een manier om

Zeeuws-Vlaanderen te kampen met een verouderd

differentiatie per dorp te stimuleren is volgens

tweede woningbeleid.

NVM-makelaars een gemeentelijke herindeling.
Daarmee verdwijnt immers de concurrentie tussen

Concurrentie

dorpen en gemeenten. De provincie Friesland,

Net als in de andere krimpregio’s zullen de diverse

of zelfs de drie noordelijke provincies Friesland,

gemeenten in Noordwest Friesland gezamenlijk

Groningen en Drenthe, zou de regierol voor een

een aanpak moeten formuleren om de krimppro-

dergelijke herindeling moeten oppakken en zijn /

blematiek te bestrijden. De huidige concurrentie

hun verantwoordelijkheid moeten nemen.

tussen dorpen moet plaats maken voor samenwerking tussen de diverse gemeenten.

Instrumentarium
Het is niet mogelijk een eenduidige oplossing

Perspectieven

te bieden voor de hele regio. Net als in ander

De regio Noordwest Friesland beschikt volgens

krimpregio’s is hier sprake van maatwerk. Deze

lokale NVM-makelaars ook over een aantal kansen.

oplossingen op maat zijn soms geschikt voor de
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regio, maar soms ook per dorp. Er moet bijvoor-

Recreatie

beeld een bepaalde voorziening aanwezig zijn

Noordwest Friesland biedt natuur, rust en ruimte.

voor de binding in de gemeenschap. Toch is

Er zijn volop kansen voor kleinschalige recreatie.

een omvangrijke sloopopgave voor Noordwest

NVM-makelaars geven echter aan dat de afgelopen

Friesland onvermijdelijk. NVM-makelaars vragen

jaren een aantal minder geslaagde investeringen is

zich terecht af hoe en wie deze sloop zal bekosti-

gedaan in deze sector. Zo is bijvoorbeeld Esonstad

gen. Zij zijn van mening dat een sloopfonds de

ontwikkeld, een bungalowpark in oudhollandse

oplossing kan bieden. Partijen die gebaat zijn bij

architectuur. Volgens NVM-makelaars past de

woningsloop – en beperking van de waardeda-

opzet van dit park – met hoge dichtheden – niet bij

ling – moeten hier een bijdrage aan leveren. De

het doel dat recreanten voor ogen hebben bij het

NVM-makelaars denken dat vooral woningcor-

bezoeken van de regio; rust en ruimte.

poraties en banken hier een rol in kunnen spelen.
Een mogelijkheid om de sloop van woningen
financieel minder omvangrijk te maken is volgens
NVM-makelaars het invoeren van erfpacht. Dit is
immers een instrument om de grondwaarde uit
de woning te halen. Het slopen van de woning is
vervolgens een stuk makkelijker.
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Demografische analyse
Ontwikkeling aantal inwoners en huishoudens in Noordwest Friesland en Nederland ,1998-2008. Prognose
2009-2025. 1998 = 1 (Bron: CBS)

Groene druk 1998-2008 (bevolking jonger dan 20 jaar

Grijze druk 1998-2008 (bevolking ouder dan 65 jaar

gerelateerd aan de bevolking tussen 20 en 65 jaar) (CBS)

gerelateerd aan de bevolking tussen 20 en 65 jaar) (CBS)

Analyse woningmarkt
Ontwikkeling woningvoorraad 1998-2008 (CBS)

Ontwikkeling woningwaarde (WOZ) 1998-2008 (CBS)

Kooptransacties en aanbod eengezinswoningen
1998-2009 (NVM)

Grafieken van
meergezinswoningen zijn in de
regio Noordwest Friesland niet
van toepassing vanwege zeer
lage hoeveelheden transacties.
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Gewogen mediane transactieprijs eengezinswoningen
1998-2009 (NVM)

per gemeente* in Noordwest Friesland in 2009 (NVM)

Gewogen mediane looptijd (in dagen) eengezins-

Gewogen mediane looptijd (in dagen) eengezinswoningen,

woningen 1998-2009 (NVM)

per gemeente* in Noordwest Friesland in 2009 (NVM)

Ontwikkeling voorraad goedkope, betaalbare en dure

Nieuwbouw en sloop van corporatiewoningen per jaar

corporatiewoningen (2001 = 1: Gdk = 4.973. Bet = 5.300.

(afgezet als % van de totale voorraad)

Duur = 224) (Centraal Fonds Volkshuisvesting)

(Centraal Fonds Volkshuisvesting
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Economie en werkgelegenheid
Ontwikkeling aantal banen 1998-2006 (CBS)

Ontwikkeling aantal bedrijfsvestigingen 1998-2008 (CBS)

Top 10 bedrijventerreinen in Noordwest Friesland (naar bruto omvang) (IBIS bedrijfslocaties 2009)
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4.3 De Achterhoek

Omslag in denken
Om te beginnen is de strategie van gemeenten
altijd op groei gebaseerd geweest. De concurrentie tussen gemeenten onderling en tussen kernen
binnen gemeenten is groot. Er is wel een samenwerkingsverband om bevolkingskrimp aan te pakken,
maar gemeenten willen toch individueel groeien.
Er zal gezamenlijk geanticipeerd moeten worden op
krimp en dat vereist een omslag in het denken. Op
dit moment worden beslissingen van politici nog
regelmatig vanuit electorale opvattingen gemaakt.
Dat zijn niet altijd de juiste beslissingen. Daarnaast
verschillen de diverse dorpen van politieke kleur,
wat samenwerking bemoeilijkt. In het kader van de
bevolkingskrimp is het echter noodzakelijk dat de
regio één gezamenlijke strategie volgt.
De Achterhoek is geen uitgesproken Krimpregio

Woningmarkt

en maakt net als Noordwest Friesland geen deel

Op de woningmarkt in de Achterhoek doen

uit van het Interbestuurlijk Actieplan Bevolkings-

zich verschillende ontwikkelingen voor. Om

daling. Ondanks dalende bevolkingsaantallen zal

te beginnen is, zij het in mindere mate dan in

het aantal huishoudens de komende jaren blijven

andere krimpregio’s, gedeeltelijke sloop van de

toenemen. Met name de kleine kernen binnen de

woningvoorraad in noodzakelijk. Hiermee kan

regio, zoals Neede in de gemeente Berkelland,

(verdere) prijsdaling van het woningbestand

hebben te maken met de krimpproblematiek.

worden beperkt. Aan de andere kant is nieuwbouw
van woningen van belang om te voorkomen dat

De krimpregio Achterhoek beslaat de gemeenten

de woningvoorraad veroudert. Door het etiket

Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem,

krimpregio en met name de huidige economische

Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude

crisis zijn veel nieuwbouwplannen uitgesteld. Van

IJsselstreek, en Winterswijk

de 25.000 woningen die de komende 10 jaar in het
programma waren opgenomen worden er nog
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Knelpunten

zo’n 10.000 gerealiseerd. NVM-makelaars zijn van

Volgens lokale NVM-makelaars heeft de regio

mening dat het geplande programma apparte-

Achterhoek met diverse knelpunten te maken.

menten in deze plannen enorm terug moet worden
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gebracht. In de Achterhoek hechten bewoners veel
waarde aan een grondgebonden woning.

van de diverse kernen over het algemeen geen
goed doen. Aan de andere kant is het ook een trend
die zich moeilijk laat keren.

Gebrek aan hoogopgeleide bevolking
Een ander knelpunt is het onvermogen van de

Perspectieven

Achterhoek om hoogopgeleide huishoudens aan

De Achterhoek beschikt volgens NVM-makelaars

te trekken of te behouden. De oorzaak hiervan

ook over een aantal unieke kansen die door de

ligt met name in het feit dat de regio niet beschikt

regio benut moeten worden.

over hoger onderwijs en de werkgelegenheid voor
hoogopgeleiden beperkt is. Momenteel trekken

Woningmarkt

veel jongeren voor de studie weg naar steden als

Zowel het woningaanbod als de woonomgeving

Nijmegen, Arnhem, Utrecht en Groningen. Na hun

is in de Achterhoek van hoge kwaliteit. De markt

studie verhuizen veel van hen naar de Randstad.

voor grondgebonden starterswoningen loopt nog

Weinigen keren terug naar de Achterhoek.

steeds door en er is redelijk wat belangstelling
van forenzen uit de Randstad die in de Achterhoek

Internationale samenwerking

willen wonen. Een ander positief aspect voor de

De Achterhoek ligt in de periferie van Nederland,

woningmarkt is het feit dat het aantal huishoudens

maar in internationaal opzicht vormt het een

de komende decennia volgens prognoses blijft

unieke locatie tussen de Randstad in het westen

doorgroeien. Daarmee zal de vraag naar woningen

en het Ruhrgebied in Duitsland. In de Euregio is

minder afnemen dan in andere krimpregio’s.

een programma om werkgelegenheid, onderwijs

Tevens vinden in de Achterhoek enkele unieke

en toerisme in het grensgebied te promoten.

ontwikkelingen op de woningmarkt plaats. Zo

Uiteraard biedt dit kansen voor de Achterhoek,

worden er hoogwaardige woonmilieus gereali-

probleem is echter dat contacten over de grens nog

seerd in de vorm van nieuwe landgoederen. Deze

moeizaam verlopen. De Achterhoek zou van beide

landgoederen, zoals op dit moment bijvoorbeeld in

economische regio’s kunnen profiteren, maar dan

de omgeving van Winterswijk, bieden mogelijk-

is betere ontsluiting noodzakelijk.

heden voor ruime woningen in een groene
omgeving en zijn in de gehele provincie Gelderland

Verdwijnen van voorzieningen

en daarbuiten realiseerbaar. Ook splitsing van

Winkels en andere voorzieningen leggen de

agrarisch vastgoed, waardoor in voormalige

minimale omvang van het verzorgingsgebied

schuren woningen kunnen worden gebouwd, komt

steeds hoger. Met een dalend aantal inwoners zal

voor. Beide woonmilieus maken het voor starters

dat onherroepelijk leiden tot het verdwijnen van

op de woningmarkt mogelijk om een grondgebon-

sommige voorzieningen. Dit zal de leefbaarheid

den woning met tuin te verwerven.
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Verbeteren ontsluiting

het risico dat geldkranen van buitenaff worden

Het verbeteren van de ontsluiting met het

dichtgedraaid. Het etiket krimpregio dwingt de

Westen van Nederland (Randstad) en Duitsland

betrokken gemeenten om in gezamenlijke prioritei-

(Ruhrgebied) biedt mogelijkheden voor het verster-

ten te denken. Als het de Achter-hoek lukt om als

ken van de regionale economie en het aantrek-

een sterk collectieff naar buiten te treden, kun je

ken van bedrijvigheid. Daarnaast maakt het de

juist als krimpregio een investerings-agenda bij de

Achterhoek een aantrekkelijker woongebied voor

landelijke overheid neerleggen.

inwoners van de Randstad. Verbetering van de
ontsluiting kan ook recreatieve sector stimule-

Benutten etiket krimp

ren. Momenteel is de Achterhoek reeds goed in

Tot slot is het voor de Achterhoek van belang om

beeld bij dagjesmensen en voor korte vakanties.

het etiket krimpregio zoveel mogelijk benutten.

De wandel- en fietspaden zijn erg populair. Door

Gemeentebesturen kunnen hiermee gedwongen

de generatie babyboomers die binnen enkele

worden om gezamenlijke prioriteiten te stellen.

jaren met pensioen gaat groeit de economische

Gemeenten moeten elkaar niet beconcurreren,

betekenis van het toerisme.

maar samenwerken. Zij moeten initiatieven nemen
om de leefbaarheid op peil te houden.

Hoger onderwijs en werkgelegenheid
De laatste jaren wordt gesproken over de vestiging
van een HBO+ opleiding in Doetinchem. Zo draagt
onder andere een gespecialiseerde duurzaamheidacademie draagt bij aan de profilering van stad
en regio als duurzaamheidscluster. Er wordt ook
gesproken over een HBO+ opleiding in de zorgsector. Alleen onderwijs is echter niet voldoende.
Ook de werkgelegenheid voor hoogopgeleiden zal moeten verbeteren. Om het gebrek aan
bedrijfspanden aan te pakken heeft de overheid
initiatieven genomen om de herinrichting van
bedrijventerreinen op gang te krijgen.

Rol lokale en centrale overheid
Bevolkingskrimp maakt woningsloop noodzakelijk. Ook daarvoor zijn investeringen nodig. Een
regio dat als krimpgebied wordt gelabeld loopt
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Demografische analyse
Ontwikkeling aantal inwoners en huishoudens in de Achterhoek en Nederland, 1998-2008. Prognose 2009-2025.
1998 = 1 (bron: CBS).

Groene druk 1998-2008 (bevolking jonger dan 20 jaar

Grijze druk 1998-2008 (bevolking ouder dan 65 jaar

gerelateerd aan de bevolking tussen 20 en 65 jaar) (CBS)

gerelateerd aan de bevolking tussen 20 en 65 jaar) (CBS)

Analyse woningmarkt
Ontwikkeling woningvoorraad 1998-2008 (CBS)

Ontwikkeling woningwaarde (WOZ) 1998-2008 (CBS)

Kooptransacties en aanbod eengezinswoningen

Kooptransacties en aanbod meergezinswoningen

1998-2009 (NVM)

1998-2009 (NVM)
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Gewogen mediane transactieprijs eengezinswoningen
1998-2009 (NVM)

Gewogen mediane transactieprijs meergezinswoningen 1998-2009 (NVM)

Gewogen mediane looptijd (in dagen) eengezins-

Gewogen mediane looptijd (in dagen) meergezins-

woningen 1998-2009 (NVM)

woningen 1998-2009 (NVM)

Gewogen mediane transactieprijs eengezinswoningen,

Gewogen mediane looptijd (in dagen) eengezinswoningen,

per gemeente in de Achterhoek in 2009 (NVM)

per gemeente in de Achterhoek in 2009 (NVM)
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Ontwikkeling voorraad goedkope, betaalbare en dure
corporatiewoningen (2001= 1: Gdk = 9.411. Bet = 23.590.
Duur = 688) (Centraal Fonds Volkshuisvesting)

Nieuwbouw en sloop van corporatiewoningen per jaar
(afgezet als % van de totale voorraad)
(Centraal Fonds Volkshuisvesting)

Economie en werkgelegenheid
Ontwikkeling aantal banen 1998-2006 (CBS)

Ontwikkeling aantal bedrijfsvestigingen 1998-2008 (CBS)

Top 10 bedrijventerreinen in de Achterhoek (naar bruto omvang) (IBIS bedrijfslocaties 2009)

NVM over Bevolkingskrimp

35

4.4 Parkstad Limburg

Het geboortecijfer is laag in Parkstad Limburg.
Samen met het wegtrekken van jeugd als gevolg
van een gebrek aan opleidingen leidt dit tot
een aanzienlijk lager aandeel jongeren in de
bevolkingsopbouw dan in de rest van Nederland
en de andere vier krimpregio’s in deze rapportage.
Ook heeft Parkstad Limburg te kampen met
krimpproblematiek als een tekort aan werkgelegenheid en hoogopgeleide werknemers.

Knelpunten
Volgens lokale NVM-makelaars heeft de regio
Parkstad Limburg met diverse knelpunten te
maken.

Erkenning krimpproblematiek
Pas sinds 2007 is er in Parkstad Limburg erkenning
voor de krimpproblematiek. Door ontkenning in
de voorgaande jaren heeft de regio zichzelff op
een achterstand gezet. Aan de andere kant zorgt
erkenning er wel voor dat de betrokken gemeenten
De krimpregio Parkstad Limburg omvat de

de problematiek gezamenlijk kunnen aanpakken

gemeenten Onderbanken, Brunssum, Landgraaf,

en prioriteiten kunnen stellen. Hiervoor is echter

Heerlen, Kerkrade, Voerendaal en Simpelveld.

een omslag in het denken nodig. Nu richten lokale
overheden zich in sommige gevallen nog teveel
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Parkstad Limburg kampt al jaren met een afnemen-

op zichzelf. Zo wil de helft van de gemeenten in

de bevolking. Dat geldt voor alle individuele

Parkstad Limburg een nieuw centrumplan, met

gemeenten in deze regio. De verwachting is dat

een uitbreiding van het aantal vierkante meters.

deze trend zich de komende decennia zal voortzet-

Dat leidt echter tot leegstand in een krimpen-

ten. Daarnaast is het aantal huishoudens sinds

de regio. Extra winkelvoorzieningen zijn niet

1998 nagenoeg gelijk gebleven. Uit beschikbare

levensvatbaar. Er is nog te weinig afstemming

data blijkt dat de woningvoorraad in deze periode

tussen de verschillende gemeenten in Parkstad

is toegenomen, zij het aanzienlijk minder dan het

Limburg. NVM-makelaars zien voor zichzelff een

landelijk gemiddelde.

rol weggelegd om kleiner te denken en maatwerk
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te bieden. Er moeten geen grote projecten worden

Perspectieven

ontwikkeld om de regio te ‘branden’, daar komt

Parkstad Limburg beschikt volgens lokale

geen invulling voor. Het probleem is dat voor dit

NVM-makelaars ook over een aantal unieke kansen

soort ontwikkelingen juist draagvlak is binnen

die door de regio benut moeten worden.

gemeenten. NVM-makelaars merken dit ook op de
markt voor bedrijfsonroerend goed. Zij adviseren

Internationale samenwerking

al twee jaar om kleinschalige ontwikkelingen te

Uniek aan de ligging van Parkstad Limburg is de

faciliteren, maar gemeenten kiezen nog steeds

nabijheid van enkele (buitenlandse) bruisende

voor grootschaligheid.

economische regio’s. Naast Maastricht liggen

Woningmarkt

Parkstad Limburg moet de aanwezigheid van deze

Volgens lokale NVM-makelaars is het terugbren-

regio’s beter benutten. Ze kunnen bijvoorbeeld

gen van de woningvoorraad een van de grootste

het behoud van jongeren stimuleren door de grote

opgaven voor Parkstad Limburg. Zo moet de

hoeveelheid hoogwaardige werkgelegenheid. In

nieuwbouwcapaciteit worden teruggebracht van

dit kader is Avantes ontwikkeld, een grensover-

namelijk ook Aken en Luik op korte afstand.

12.000 naar 7.000 woningen. Daarnaast is er een

schrijdend bedrijvenpark. Maar ook op het gebied

sloopopgave van 12.000 woningen tot 2020. De

van onderwijs en zorg kan samenwerking met

voorraad corporatiewoningen liep de afge-lopen

andere regio’s voor een stimulans zorgen.

jaren al aanzienlijk terug en er werden meer
woningen gesloopt dan gebouwd. De particuliere

Onderscheiden door investeren

sector levert echter meer problemen op. Niet alleen

Lokale NVM-makelaars zijn van mening dat

blijkt dat het verschil met de landelijke transactieprij-

Parkstad Limburg niet alleen moet proberen,

zen steeds groter wordt (inmiddels circa E 100.000,-

maar ook investeren om zich te onderscheiden.

lager), ook de looptijd van de transacties is aanzienlijk

Investeer bijvoorbeeld in multitenant gebouwen,

langer. Lokale NVM-makelaars zijn van mening dat

bedrijven, opleidingen, regiobranding, leisure,

de huidige woningvoorraad niet bij de toekomstige

zorg, infrastructuur (spoor en weg) en bedrijventer-

bewoners past. Er is een overschot aan woningen

reinen. Ook in de woningmarkt zijn investeringen

uit de jaren ’50 en ’60. Ondanks de noodzaak van een

belangrijk. Het is bijvoorbeeld noodzakelijk om de

krimpende voorraad zal een deel van de woningen in

woningvoorraad continu te vernieuwen. Dat trekt

Parkstad Limburg vervangen moeten worden door

mensen aan. De omvangrijke sloopopgave van

nieuwbouw. Een dergelijke vernieuwingsslag trekt

Parkstad Limburg zorgt ervoor dat grote delen van

volgens NVM-makelaars altijd nieuwe bewoners.

het bebouwd gebied geherstructureerd kunnen

Echter, door het label krimpregio zijn ontwikkelaars

worden.

voorzichtig met investeren.
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Instrumentarium
Een manier om de particuliere woningmarkt te
stimuleren is de verlaging off afschaffing van de
overdrachtsbelasting. Om de waardedaling te
beperken, zou ook gedacht kunnen worden aan
een sloopfonds dat opgebouwd wordt uit de
overdrachtsbelasting van alle transacties in de
regio. Op die manier wordt het geld op een goede
manier benut in de eigen regio. Daarnaast moeten
instrumenten als onteigening en Wet Voorkeursrecht Gemeenten worden ingezet om ongewenste
ontwikkelingen te voorkomen. Voor het stimuleren
van bedrijvigheid zouden de fiscale kaders voor
startende ondernemers en kleine bedrijven die zich
in Parkstad Limburg vestigen gunstiger kunnen
worden gemaakt. Tot op heden is het ondernemerschap in de regio onvoldoende ontwikkeld.
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Demografische analyse
Ontwikkeling aantal inwoners en huishoudens in Parkstad Limburg en Nederland, 1998-2008.
Prognose 2009-2025 1998 = 1 (bron: CBS)

Groene druk 1998-2008 (bevolking jonger dan 20 jaar

Grijze druk 1998-2008 (bevolking ouder dan 65 jaar

gerelateerd aan de bevolking tussen 20 en 65 jaar) (CBS)

gerelateerd aan de bevolking tussen 20 en 65 jaar) (CBS)

Analyse woningmarkt
Ontwikkeling woningvoorraad 1998-2008 (CBS)

Ontwikkeling woningwaarde (WOZ) 1998-2008 (CBS)

Kooptransacties en aanbod eengezinswoningen

Kooptransacties en aanbod meergezinswoningen

1998-2009 (NVM)

1998-2009 (NVM)
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Gewogen mediane transactieprijs eengezinswoningen
1998-2009 (NVM)
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Gewogen mediane transactieprijs meergezinswoningen 1998-2009 (NVM)

Gewogen mediane looptijd (in dagen) eengezins-

Gewogen mediane looptijd (in dagen) meergezinswo-

woningen 1998-2009 (NVM)

ningen 1998-2009 (NVM)

Gewogen mediane transactieprijs eengezinswoningen,

Gewogen mediane looptijd (in dagen) eengezinswoningen,

per gemeente* in Parkstad Limburg in 2009 (NVM)

per gemeente*
* in Parkstad Limburg in 2009 (NVM)
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Ontwikkeling voorraad goedkope, betaalbare en dure
corporatiewoningen(2001 = 1: Gdk = 12.675. Bet = 27.367.
Duur = 1.515) (Centraal Fonds Volkshuisvesting)

Nieuwbouw en sloop van corporatiewoningen per jaar
(afgezet als % van de totale voorraad)
(Centraal Fonds Volkshuisvesting)

Economie en werkgelegenheid
Ontwikkeling aantal banen 1998-2006 (CBS)

Ontwikkeling aantal bedrijfsvestigingen 1998-2008 (CBS)

Top 10 bedrijventerreinen in Parkstad Limburg (naar bruto omvang) (IBIS bedrijfslocaties 2009)
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4.5 Zeeuws-Vlaanderen

Nieuwbouw
De afgelopen jaren is de woningvoorraad
ongeveer evenredig met de huishoudenontwikkeling gegroeid. Met het oog op de verwachtte
bevolking- en huishoudenkrimp zal deze ontwikkeling zich niet kunnen voortzetten. Toch blijven
zowel Hulst als Terneuzen maar bouwen, maar
volgens NVM-makelaars is dat bouwen voor de
leegstand. Zij zijn dan ook van mening dat de ernst
van de krimpproblematiek nog niet voldoende tot
de gemeenten is doorgedrongen.

Kleine kernen
Met name de kleine kernen, met minder dan 1.000
De krimpregio Zeeuws-Vlaanderen bestaat uit

inwoners, hebben het zwaar. Voorzieningen als

de gemeenten Sluis, Terneuzen en Hulst. Het

scholen, winkels en openbaar vervoer verdwijnen

gebied is gelegen in het uiterste zuidwesten van

door een afnemend draagvlak. Senioren trekken

Nederland, tussen de Westerschelde en Belgisch

weg uit de dorpen omdat ze op een gegeven

Vlaanderen.

moment aangewezen zijn op de nabijheid van
voorzieningen. Daarnaast trekken jongeren uit de

Net als Noordoost Groningen en Parkstad Limburg

hele regio weg in verband met de afwezigheid van

is Zeeuws-Vlaanderen opgenomen in het Interbe-

hoger onderwijs. Door de afnemende bevolking

stuurlijk Actieplan van het Ministerie van VROM.

zijn in sommige dorpen veel woningen onverkoop-

De regio kenmerkt zich nu en in de toekomst door

baar.

dalende bevolkings- en huishoudenaantallen.

Toch heeft onderzoek uitgewezen dat bewoners

Daarnaast ligt het aandeel jongeren lager dan in

van kleine dorpen tevreden zijn over hun

de rest van Nederland, terwijl het aandeel ouderen

woonomgeving. Hierbij is het belang van sociale

aanzienlijk hoger is.

cohesie – het verenigingsleven – erg groot.

Knelpunten

Ontsluiting

NVM-makelaars in Zeeuws-Vlaanderen merken dat

Net als de andere krimpregio’s bevindt Zeeuws-

de regio te kampen heeft met een aantal knelpun-

Vlaanderen zich in de periferie van Nederland.

ten.

In dit geval vormt de Westerschelde een extra
obstakel voor de ontsluiting van het gebied. Deze is
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volgens lokale NVM-makelaars dan ook slecht. De

goedkoper. Een ander probleem is het feit dat

Westerscheldetunnel is de enige verbinding tussen

partners van werknemers vaak geen geschikte baan

Zeeuws-Vlaanderen en de rest van de provincie

in de regio kunnen vinden. Een groot pioniersbe-

Zeeland en Nederland (er is geen spoorver-

drijff zou in Zeeuws-Vlaanderen zeer welkom zijn.

binding). Het feit dat voor de tunnel tol betaald
moet worden werkt volgens NVM-makelaars

Gebrek aan adequate regelgeving

zeer discriminerend. Het zet de regio op een

Het ontbreken van flexibiliteit in bestemmings-

achterstand. Het verschil met het goed ontsloten

plannen vormt een probleem. Gemeenten laten

Vlaamse achterland is groot. Tevens is de afstand

particulieren betalen voor allerlei onderzoeken

voor forenzen die in de Randstad werken, te groot

om een bestemming te realiseren. Het particulier

om zich in Zeeuws-Vlaanderen te vestigen.

initiatieff wordt hiermee niet gestimuleerd. Een

De ontsluiting richting het Vlaamse (België)

tweede knelpunt in de regelgeving is de tweede

achterland is beter; vanaff de grens leiden

woningverordening. De reden hiervoor was de

bijvoorbeeld twee 4-baans wegen naar Gent. De

grote toename aan zomerhuisjes, waardoor hele

wegenstructuur in Zeeuws-Vlaanderen (zowel

dorpen ’s winters leegstaan. Met de huidige

richting België als de rest van Nederland) laat

krimpproblematiek biedt de mogelijk om in

echter te wensen over. NVM-makelaars geven in dit

Zeeuws-Vlaanderen een tweede huis te kopen

kader bijvoorbeeld aan dat de snelweg uit Gent als

echter economische kansen. De regelgeving maakt

provinciale weg in Zeeuws-Vlaanderen doorloopt.

dit echter zeer lastig.

Toch verbetert de samenwerking tussen ZeeuwsVlaanderen en Gent en Antwerpen steeds meer.

Particulier woningbezit
Wat woningtransacties betreft verkeert met

Economie

name de particuliere eigenaar die zijn woning

De ontwikkeling van het aantal banen in Zeeuws-

wil verkopen in de problemen. In de regio is nog

Vlaanderen is de afgelopen jaren achtergeble-

voldoende interesse voor nieuwbouwwonin-

ven bij het Nederlands gemiddelde. Het aantal

gen. Het zijn de bestaande woningen die steeds

bedrijfsvestigingen is zelfs gedaald. Volgens

moeilijker verkocht worden. In combinatie met

lokale NVM-makelaars is het slecht gesteld met

een dalende bevolking is de verwachting dat

het bedrijfsonroerend goed. In de regio is grote

steeds meer woningen leeg komen te staan. De

behoefte aan de vestiging van bedrijven en

goedkoopste oplossing voor dit probleem is

werknemers. Op dit moment is het de vraag of

sloop, waardoor de woningvoorraad als het ware

deze trend op gang kan worden gezet. De ontslui-

mee krimpt en de prijsdaling van het vastgoed

ting is slecht, in België wordt het bedrijfsleven

beperkt wordt. Probleem is echter dat particu-

meer gestimuleerd en zijn de bedrijventerreinen

liere eigenaren niet over kunnen gaan tot sloop.
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Financiering van deze sloopopgave is, net als in

Vlaamse achterland

andere krimpregio’s, een lastige opgave.

Met steden als Gent en Antwerpen heeft ZeeuwsVlaanderen twee belangrijke economische

Perspectieven

clusters ‘om de hoek’ liggen. Momenteel vindt al

Net als andere krimpregio’s in Nederland

samenwerking met de Vlaamse regio plaats. Een

beschikt Zeeuws-Vlaanderen volgens lokale

betere grensarbeider-regeling maakt het mogelijk

NVM-makelaars over een aantal kansrijke

om te wonen in Zeeuws-Vlaanderen en te werken

aspecten.

in Belgisch Vlaanderen. Maar ook maakt het de
regio aantrekkelijker voor bedrijven, aangezien

Recreatie

hoogopgeleide Vlamingen in Zeeuws-Vlaanderen

Het Zeeuwse landschap biedt kansen voor (water)

kunnen werken.

recreatie, zowel aan de kust als op de binnenwateren. NVM-makelaars merken dat er steeds meer

Blijf actief in de regio

boten, vrije tijd en geld komen. Deze sector vormt

Volgens NVM-makelaars is het een verkeerde

ook in andere krimpregio’s een kansrijk toekomst-

reactie om niet meer te bouwen in een krimpregio.

perspectief. Het feit dat de agrarische sector niet

Krimp vraagt ook om vervanging van woningen.

meer groeit en er een andere invulling moet

Om die reden is het belangrijk dat woningbouw, en

worden gevonden voor het voormalige agrarische

dus investeringen, door blijven lopen. Daarnaast

gebied, biedt extra kansen.

zien NVM-makelaars een rol voor zichzelf
weggelegd om actief te lobbyen voor de vestiging
van bedrijven in Zeeuws-Vlaanderen. Op provinciaal niveau is een dergelijke lobby reeds aanwezig.
Op lokaal niveau echter nog niet.
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Demografische analyse
Ontwikkeling aantal inwoners en aantal huishoudens in Zeeuws-Vlaanderen en Nederland, 1998-2008.
Prognose 2009-2025 1998 = 1 (bron: CBS)

Groene druk 1998-2008 (bevolking jonger dan 20 jaar

Grijze druk 1998-2008 (bevolking ouder dan 65 jaar

gerelateerd aan de bevolking tussen 20 en 65 jaar) (CBS)

gerelateerd aan de bevolking tussen 20 en 65 jaar) (CBS)

Analyse woningmarkt
Ontwikkeling woningvoorraad 1998-2008 (CBS)

Ontwikkeling woningwaarde (WOZ) 1998-2008 (CBS)

Kooptransacties en aanbod eengezinswoningen

Kooptransacties en aanbod meergezinswoningen

1998-2009 (NVM)

1998-2009 (NVM)
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Gewogen mediane transactieprijs eengezinswoningen
1998-2009 (NVM)

Gewogen mediane transactieprijs meergezinswoningen 1998-2009 (NVM)

Gewogen mediane looptijd (in dagen) eengezins-

Gewogen mediane looptijd (in dagen) meergezins-

woningen 1998-2009 (NVM)

woningen 1998-2009 (NVM)

Gewogen mediane transactieprijs eengezinswoningen,

Gewogen mediane looptijd (in dagen) eengezinswoningen,

per gemeente in Zeeuws Vlaanderen in 2009 (NVM)

per gemeente in Zeeuws Vlaanderen in 2009 (NVM)
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Ontwikkeling voorraad goedkope, betaalbare en dure
corporatiewoningen (2001=1: Gdk = 3.925. Bet = 6.409.
Duur = 216) (Centraal Fonds Volkshuisvesting)

Nieuwbouw en sloop van corporatiewoningen per jaar
(afgezet als % van de totale voorraad)
(Centraal Fonds Volkshuisvesting)

Economie en werkgelegenheid
Ontwikkeling aantal banen 1998-2006 (CBS)

Ontwikkeling aantal bedrijfsvestigingen 1998-2008 (CBS)

Top 10 bedrijventerreinen in Zeeuws-Vlaanderen (naar bruto omvang) (IBIS bedrijfslocaties 2009)
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