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1 Inleiding 
 
 

In deze structuurvisie wonen 2012 schetsen wij onze visie op het wonen in onze gemeente tot 2020. De 

structuurvisie is een actualisatie van ons woonplan uit 2006, waarbij de belangrijkste uitgangspunten van 

beleid nog steeds actueel zijn. De hoogtijdagen van de woningbouw ten tijde van het vorige woonplan 

liggen evenwel achter ons en een herbezinning op ambities en programma’s is noodzakelijk. In deze 

structuurvisie wonen maken wij de balans op, geven aan waar bijsturing nodig is en waar de 

programmering aanpassing behoeft. 

 
Structuurvisie wonen 

We hebben ervoor gekozen ons woonbeleid in de vorm van een sectorale structuurvisie overeenkomstig de 

nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening uit te werken. Op deze wijze leggen wij een stevig fundament voor 

de vertaling van onze beleidsambities in bestemmingsplannen en is sprake van een transparant 

besluitvormingsproces. De structuurvisie geeft op basis van woningmarktonderzoek de hoofdlijnen van 

ons woonbeleid voor de komende 10 jaar1,  met een doorkijk naar de langere termijn. De structuurvisie 

vormt het kader voor ons dynamisch woningbouwprogramma, het programma voor wijk- en 

dorpsvernieuwing, de prestatieafspraken met SEW en Woonborg en voor de uitwerking in nieuwe 

bestemmingsplannen. 

 

 
Afbeelding 1 Beleidscyclus wonen 

 
 
 
 
 

1 Om onderzoekstechnische redenen is bij de start van de voorbereiding van het woonplan gekozen voor de analyse 

periode 2000-2009 en een visie periode 2010-2019. 
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Woonbehoeften en kwaliteit van wonen 

Hoewel de structuurvisie gebaseerd is op woningmarktonderzoek, waarmee een zo goed mogelijk beeld 

van de consumentenvraag en vooral de strategische woningbehoefte op de langere termijn is verkregen, dient 

ons woonbeleid ook bij te dragen aan de kwaliteit van wonen in brede zin. Hierbij gaat het om doelen uit aanpalende 

beleidsterreinen die nauwe raakvlakken hebben met wonen en hoe we de woonopgave vormgeven. Te denken 

valt aan duurzame ontwikkeling, leefbare karaktervolle dorpen, gemêleerde en veilige woonwijken, behoud van ons 

groene karakter en cultuur-historische waarden, afstemming wonen, welzijn en zorg. Omdat deze doelen niet altijd in 

de pas lopen met de woonwensen/ actuele woningvraag zullen we steeds afwegingen moeten maken en een 

balans zien te vinden tussen bouwen/herstructureren voor de actuele marktvraag op de korte termijn en de 

bijdrage aan de kwaliteit van onze gemeente als geheel. Met de afnemende bevolkingsgroei en benodigde 

woningbouwvolumes wordt dit afwegingsvraagstuk steeds belangrijker. Ook zullen veranderingen in de 

woonbehoeften steeds minder via nieuwbouw, maar vooral door aanpassing van de bestaande voorraad en 

bestaande wijken opgevangen moeten worden. De complexiteit van de woonopgave neemt hierdoor toe. De 

ervaringen met de vernieuwing van Nieuwe Akkers (zie 2.2) zijn hiervan een goed voorbeeld. 

In hoofdstuk 3 beleidskader wordt nader ingegaan op de doelen vanuit andere beleidsterreinen. 
 

 
Regionale samenwerking 

Wonen en woongedrag manifesteert zich bij uitstek op regionaal niveau. Vanouds is er een grote 

belangstelling voor het wonen in onze gemeente vanuit de stad Groningen, maar ook vanuit omliggende 

gemeenten. Daar staat tegenover dat veel van onze jongeren juist de dynamiek en het woningaanbod van 

Groningen en Assen opzoeken. Daarom hechten wij aan goede regionale samenwerking waarbij gemeenten, op basis 

van hun intrinsieke woonkwaliteiten en eigen visie op de ontwikkeling van hun kernen, afspraken maken over een zo 

goed mogelijk spreiding en strategische toevoeging van nieuwe woonmilieus en benodigde woningen. 

 
Het woonplan is dan ook onze inzet voor regionale samenwerking, zowel binnen de regio Groningen -Assen 

als met onze buurgemeenten in de regio Noord Drenthe (regionale woonvisie). Binnen de regio Groningen- 

Assen faciliteren wij regionale bouwprojecten zoals het in uitvoering zijnde plan Ter Borch in Eelderwolde en 

beoogd De Bronnen in Vries. In deze structuurvisie wonen wordt de regionale opgave en de woningbehoefte van onze 

inwoners in de ‘’bestaande kernen’’ apart behandeld om te voorkomen dat de laatste ondersneeuwt. Ruimtelijk, sociaal 

en op het gebied van de voorzieningen wordt vanzelfsprekend uitgegaan van een integrale benadering, 

waarbij ons structuurplan richtinggevend is. 

 
Werkwijze en vaststellingsprocedure 

De structuurvisie wonen is door een gemeentelijke werkgroep en betrokken portefeuillehouders met 

ondersteuning van Arcadis voorbereid. Om voldoende input uit de markt te krijgen is een 

consultatiebijeenkomst gehouden met vertegenwoordigers van een groot aantal marktpartijen. Vanwege de 

bijzondere opgave in de sociale sector is aanvullend overlegd met de corporaties Woonborg en SEW. De 

raad is tussentijds geïnformeerd over de uitkomsten van de woningmarktanalyse. Na vaststelling door het 

college van B&W volgt de structuurvisie wonen de voor een structuurvisie vereiste inspraakprocedure, 

waarna het door de Raad wordt vastgesteld. 

 
Opzet van de nota 

De structuurvisie wonen bestaat uit vier onderdelen. In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op onze 

ambities, de voortgang van de uitvoering van woonplan 2006 en de gevolgen van de crisis op de 

woningmarkt. In hoofdstuk 3 worden de beleidskaders aangegeven. Hoofdstuk 4 schetst de conclusies van 

het woningmarktonderzoek dat ten grondslag ligt aan deze woonvisie. In hoofdstuk 5 gaan we in op onze 

beleidsvoornemens en programmatische uitgangspunten tot 2020. In hoofdstuk 6 tenslotte gaan wij in op de 

ontwikkeling van de kernen en de bouw- en herstructureringsvoornemens. 
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2 Ambitie 
 
 
 

In dit hoofdstuk gaan we in op onze ambities, de prestaties van de afgelopen jaren en de gevolgen van 

de actuele crisis op de woningmarkt. 
 

 

2.1 KOERS VASTHOUDEN: WOONKWALITEIT CENTRAAL  
 

Hoewel de marktomstandigheden sinds de financiële crisis vanaf 2008 ingrijpend zijn veranderd, zijn wij 

van mening dat de speerpunten van ons beleid, zoals in het vorige woonplan 2006 is aangegeven, onveranderd actueel 

zijn: 

•    Levensloopbestendig bouwen. 

•    Accent op bestaande kernen. 

•    Duurzaamheid en vergrijzing. 

•    Wonen-welzijn-zorg. 

•    Samenwerking gemeente-corporaties. 

•    Faciliteren regionale bouwtaakstelling. 

 
In 2006 toen de woningbouw nog booming was hebben wij naast een ambitieus woningbouwprogramma 

met een sterke regionale opgave (Ter Borch) ook gekozen voor een kwalitatieve behoeftegerichte 

benadering. Dit vanuit de overtuiging dat het overgrote deel van de woningen van de toekomst er nu reeds 

staat.  Dit betekent dat veranderingen in de woningbehoefte steeds vaker door aanpassing van de bestaande 

woningvoorraad en wijk- en dorpsvernieuwing 

opgevangen moeten worden. Nieuwbouw dient in 

onze optiek vooral gericht te zijn op toevoeging van 

woningen en woonmilieus die in de toekomst nodig zijn 

en die niet in de bestaande voorraad aanwezig of te 

realiseren zijn. Woningen voor ouderen en 

doorstromende (jonge) gezinnen nemen hierbij een 

centrale plaats in. Zeker in tijden van stagnerende 

doorstroming, zoals nu, kan dit op gespannen voet 

staan met de aanbodtekorten op de korte termijn 

en de grondexploitatie. 
 
 
 

Afbeelding 2 Seniorenhuisvesting in Eelde 

 
De roep om goedkope woningen en het direct bedienen van de startersvraag is groot nu de doorstroming 

stagneert en de gronduitgifte vertraagt. Het bedienen van de directe vraag brengt evenwel het risico met 

zich mee dat er woningen worden gebouwd die er in principe voldoende zijn, maar nu even niet 

beschikbaar komen. De uitdagingen is programma’s te ontwikkelen waarbij zowel de korte termijn vraag 

(waaronder starters) als de opgave van de vergrijzing (meer levensloopbestendige woningen) worden 

bediend. Hiervoor zullen we in samenspraak met de markt, creatieve oplossingen moeten bedenken. 
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De ambitie van deze structuurvisie wonen is om op basis van een goede marktanalyse de bestaande 

speerpunten van beleid te vertalen naar de huidige marktsituatie. Wij blijven sturen op het tot stand brengen 

van een evenwichtige toekomstbestendige woningvoorraad die: 

• Tegemoet komt aan de woonbehoeften van de vergrijzende bevolking. 

• Goede voorwaarden schept voor het binden van jonge huishoudens voor een zo gemêleerd mogelijke 

bevolkingssamenstelling in dorpen en wijken . 

• Bijdraagt tot een goede (omgevings-) kwaliteit van woonwijken en dorpscentra met voorzieningen. 

• Bijdraagt tot een duurzame samenleving. 
 
 
 

2.2 PRESTATIES EN VOORTGANG PROJECTEN  
 

In de periode na het woonplan 2006 is op verschillende terreinen hard gewerkt aan de voorbereiding en 

realisatie van plannen. Met name woningbouw voor de regionale taakstelling en de herstructurering van de 

bestaande woningvoorraad is goed van de grond gekomen. Andere ambities zoals de dorpsuitleg in 

Zuidlaren en Eelde-Paterswolde vergden een langere voorbereidingstijd dan voorzien. De weerbarstigheid 

van planontwikkeling in bestaande kernen en de gevolgen van de financiële crisis ( invulplannen in de 

marktsector) speelden hierbij een rol. 

 
Ter Borch goed van start 

In 2007 is gestart met de woningbouw in Ter Borch, waar plaats is voor 1.250 woningen. De Tuinwijk met 

circa 286 woningen is inmiddels vrijwel afgerond. Er is een begin gemaakt met de bouw van de eilanden in 

de Waterwijk (136 van de 286 woningen opgeleverd) en de Rietwijk is in voorbereiding2. Door de vliegende 

start van Ter Borch, net voor de financiële crisis, is de goede basis gelegd voor een verdere 

doorontwikkeling. Ook Ter Borch zal niet ontkomen aan een lager ontwikkeltempo door de crisis op de 

woningmarkt. Door de aantrekkelijke ligging aan de vanouds gewilde zuidkant van de stad Groningen 

neemt Ter Borch evenwel een sterke positie in tussen de verschillende regionale bouwlocaties. 

 

 
 

Afbeelding 3 Ter Borch, Waterwijk 
 

Het ontwikkelen van woonmilieus in gebieden met intrinsieke woonkwaliteiten die goed aansluiten op de vraag is ons 

inziens de beste remedie om de doorstroming en de dynamiek op de woningmarkt te stimuleren. 
 

 
2 Stand van zaken medio 2012:  de verkoop van kavels op de laatste 2 eilanden is gestart. Inmiddels is de helft op het 

Weemhofseiland al verkocht. Binnenkort start de uitgifte van de laatste 7 kavels. 
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Woningbouw bestaande kernen vertraagd 

Ten opzichte van onze ambitie is de woningbouw in de bestaande kernen (ver) achter gebleven bij onze 

voornemens. In het woonplan 2006 hebben wij de ambitie uitgesproken om de scheefgroei in de 

bevolkingssamenstelling als gevolg van de vergrijzing van de bestaande kernen tegen te gaan door een 

boven trendmatige woningproductie van circa 105 woningen per jaar. Dit is onvoldoende van de grond 

gekomen en was met de wijsheid van nu te hoog gegrepen. In de bestaande kernen hebben we te maken met 

bouwlocaties binnen de bebouwde kom (bijvoorbeeld transformatielocaties in de centrumplannen van 

Vries, Zuidlaren en Eelde) of in gebieden waar ontwikkeling gevoelig ligt bij de dorpsgemeenschap (zoals 

bijvoorbeeld Zuid Es in Zuidlaren). De planontwikkeling op deze locaties is weerbarstig en vergt meer 

voorbereidingstijd dan voorzien. Hier komt bij dat sinds het uitbreken van de crisis in 2008 veel planambities 

ingehaald zijn door de marktomstandigheden en plannen niet tot ontwikkeling zijn gekomen. Wij zien dit 

bijvoorbeeld bij de herontwikkeling van de Gereformeerde kerk in Vries, het project Zuidoevers, maar ook bij 

de voor de regionale behoefte geplande wijk De Bronnen in Vries. Herbezinning op de woningbehoefte en 

programma’s is noodzakelijk. 

 
Nieuwe dorpsuitleg in Zuidlaren en Eelde van start 

Inmiddels is de woningbouw in de nieuwe uitlegplannen van Eelde (Groote Veen, circa 200 woningen) en 

Zuidlaren (Oude Tolweg Zuid, circa 60 woningen3, Bovendiepen, nog 24 woningen) in 2010/11 gestart. 

Ondanks de crisis verloopt de kaveluitgifte in het algemeen nog redelijk voorspoedig. Dat zal mede 

ingegeven zijn door inhaalvraag onder 

de eigen bevolking omdat in de 

afgelopen jaren vrijwel geen nieuwbouw 

in dit marktsegment is gerealiseerd. 

 
De dorpsuitleg De Bronnen in Vries is in 

voorbereiding. De ontwikkeling van dit 

plan, dat voor het overgrote deel gericht 

is op de regionale vraag (direct of 

indirect via doorstroming van inwoners 

van Vries naar de nieuwbouw), is mede 

afhankelijk van heroriëntatie op de 

woningbehoefte en de keuzen in 

regionaal verband over toedeling van 

regionale bouwlocaties. 
 

Afbeelding 4 Oude Tolweg Zuidlaren 
 

Inmiddels is duidelijk dat de ambitie van 550 woningen tot 2020 bijstelling behoefte. De realisatieperiode 

behoeft verlenging en ook is behoefte aan een gefaseerde aanpak, waarbij afgeronde planonderdelen 

worden gerealiseerd. 

 
Wijkvernieuwing Nieuwe Akkers gestart 

In de afgelopen planperiode is na jaren van discussie en onzekerheid een doorbraak tot stand gekomen in de 

aanpak van de wijk de Nieuwe Akkers in Paterswolde. In samenwerking met de SEW, die de regie van de 

wijkvernieuwing voor haar rekening nam, en de wijkbewoners is een integraal herstructurerings- en 

verbeteringsplan opgesteld dat bij alle partijen op voldoende draagvlak kan rekenen. Er is gekozen voor 

renovatie van de laagbouwwoningen, vervanging van de portiekflats door eigentijdse levensloopbestendige 

appartementen en herinrichting van de openbare ruimte in de sfeer van de jaren’50 toen deze wijk voor 

onder meer het personeel van de vliegschool is aangelegd. 
 

 
 
 
 
 
 

3 De verkoop in Oude Tolweg is in 2009 gestart. Er zijn medio 2012 nog een paar kavels te koop. Er zijn 40 kavels 

verkocht, evenals de grond voor 11 rijwoningen 
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De keuze voor renovatie in plaats van sloop-nieuwbouw en het afzien van verkoop heeft onder anderen te 

maken met de veranderende marktomstandigheden. De afgelopen jaren is de druk op de huurmarkt 

toegenomen. Hierdoor is de noodzaak 

om de voorraad kleine gezinswoningen 

te verkleinen als gevolg van de 

ontgroening (op de korte termijn) 

afgenomen. Dit is des te meer aan de 

orde nu de uitbreiding van de voorraad 

voor ouderen geschikte woningen 

gemeentebreed achterblijft bij de 

behoefteramingen en ouderen er voor 

kiezen langer in hun gezinswoning te 

blijven wonen met zorg aan huis. 
 
 
 

Afbeelding 5 Opening nieuwbouw Nieuwe 

Akkers 

 
 

Woningbouw  in Zuidlaren 

Binnen de kern Zuidlaren wordt gewerkt aan verschillende (her)ontwikkelingstrajecten. In het Centrumplan 

speelt de herontwikkeling van de Prins Bernhardhoeve een centrale rol, voorts is garage Roelfsema een 

belangrijke transformatielocatie. Woonborg is bezig met de ontwikkeling van het buurtontwikkelingsplan 

Noord Es. 

Voor al deze projecten geldt dat zij een (zeer) lange voorbereidingstijd kennen, het initiatief bij derden ligt 

en de plannen regelmatig door marktontwikkelingen en gewijzigde inzichten van ontwikkelaars wordt 

ingehaald. Hierdoor is het plannen van de toekomstige bouwproductie een hachelijk zaak gebleken, 

waardoor de woningbouwproductie in Zuidlaren stagneert. De crisis maakt het er niet beter op. Het plan 

Oude Tolweg geeft evenwel aan dat er in courante marktsectoren zeker marktvraag is, te meer daar er de 

afgelopen jaren nauwelijks nieuwbouw heeft plaatsgevonden. 

In het plan Bovendiepen aan de noordrand van Zuidlaren is de kaveluitgifte succesvol verlopen. De 

projectmatige bouw van 24 koopwoningen kampte met onvoldoende belangstelling om te gaan bouwen in 

het beoogde prijssegment. Er is voor dit gebied daarom een nieuw pan ontwikkeld, waar ruimte is voor 

maximaal 26 woningen van een ander type. Het is de bedoeling dat half mei 2012 de eerste fase met 5 

woningen wordt gestart en dat deze woningen nog in 2012 opgeleverd worden. Concreet betreft het 1 

vrijstaande en 4 half vrijstaande woningen. 
 

 
Centrumplan Eelde 

Het centrumplan voor Eelde dat wij 

samen met ondernemers, ontwikkelaar 

RVG en een klankbordgroep van 

Eeldenaren hebben opgesteld gaat naar 

alle waarschijnlijkheid in 2012 in 

uitvoering. In totaal voorziet het plan in 

circa 80 woningen, waaronder 

woningen boven winkels met 

daktuinen om het gebied een groene 

uitstraling te geven. 
 
 
 

 
Afbeelding 6 Verbeelding Centrumplan 

Eelde 
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Kleine kernen 

In het project De Groeve/Zuidoevers stagneert de verkoop van kavels. Daarom is eind 2010 begonnen met 

een herijking van het project. Met een denktank is nagedacht over de manier waarop het project Zuidoevers 

het beste in de markt gezet kan worden. Begin 2012 is besloten om verder te gaan met het plan op basis van 

het een zogeheten nul+scenario. In het kort houdt dit in dat de basis van het plan overeind blijft. Om de 

verkoop te stimuleren wordt een aantal onderdelen verbeterd, dan wel anders aangepakt. Het een en ander 

heeft inmiddels tot een aantal opties geleid 

In Zuidlaarderveen is nog een beperkt aantal kavels aanwezig. In Donderen zijn in 2011 negen kavels aan de 

Meulenkampsweg bouwrijp opgeleverd en in de verkoop gegaan. Het gaat om kavels voor vrijstaande 

woningen en twee-onder-een-kappers. 

 
Levensloopbestendig wonen 

De behoefte aan ouderenhuisvesting was en blijft een hoofdthema van ons woonbeleid In de afgelopen 

jaren is met name in Eelde-Paterswolde grote vooruitgang geboekt met o.a. de nieuwbouw/verbouw van 72 

appartementen aan de Mozartweg (netto uitbreiding 24 appartementen en levensloopbestendige woningen 

in Nieuwe Akkers. 

 
In Vries en Zuidlaren zijn 

diverse projecten nog in de fase 

van planontwikkeling (o.a. De 

Inloop en de locatie voormalige 

Gereformeerde kerk Vries). 

Gelet op de marktomstandig- 

heden en de behoefte van 

nieuwe generaties ouderen om 

langer in de eigen woning te 

blijven wonen, zal naast 

nieuwbouw steeds meer 

nadrukkelijk gekeken moeten 

worden naar het 

levensloopbestendig maken 

van bestaande woningen en 

daarop afgestemde 

zorgarrangementen. 
 
 
 

Afbeelding 7 Appartementen Mozartweg 

 
Wonen en zorg 

Ook op het gebied van wonen en zorg zijn diverse plannen gerealiseerd. In Eelde Paterswolde is het Else 

van Laanhuis gerenoveerd. De capaciteit omvat nu 103 zorg/verpleegplaatsen. In 2009 is de nieuwbouw van 

het verpleeghuis De Enk gerealiseerd. Hier wonen 113 ouderen met een vorm van dementie, Korsakov of 

een andere vorm van niet aangeboren hersenletsel. Door de zorggroep Drenthe wordt gewerkt aan een 

totale vernieuwbouw van het complex Tienelswolde in Zuidlaren. 

In Vries exploiteert Interzorg de Kornoeljehof. De Kornoeljehof biedt verschillende vormen van wonen, 

service, zorg en behandeling onder één dak. Kornoeljehof heeft 60 appartementen ‘wonen met zorg’ en 32 

plaatsen voor ‘wonen met zorg en behandeling’. In 2009/2010 werd de verpleegunit voor psychogeriatrie 

bijgebouwd. Onderdeel van het complex zijn de 33 aanleunappartementen van Woonborg ‘’De Eikenhof’’. 

In het gebied Tienelswolde zoekt Woonborg aansluiting bij het zorgcomplex voor de bouw van een 

beschermde woonvorm. 
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3 Beleidskader 
 
 

3.1 OMGEVINGSVISIE PROVINCIE DRENTHE 
 
 

Provinciale staten van Drenthe hebben op 2 juni 2010 de Omgevingsvisie Drenthe vastgesteld. De 

Omgevingsvisie is het strategische kader voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Drenthe voor de 

periode tot 2020. De provincie stuurt op het thema wonen op regionale afstemming in woonregio’s.  Op 

basis van verhuisbewegingen en woon-werkbewegingen zijn drie woningmarktregio’s onderscheiden: 

� Noord (Assen, Noordenveld, Tynaarlo, Midden-Drenthe en Aa en Hunze). 

� Zuidoost (Borger-Odoorn, Emmen, Coevorden). 

� Zuidwest (Hoogeveen, Meppel, De Wolden, Westerveld). 

Voor de bouwopgave geeft de provincie in de omgevingsvisie een kwantitatief plafond per regio, die op 

basis van bestuurlijke afspraken periodiek wordt gemonitord en geëvalueerd. Daarnaast zijn de volgende 

spelregels geformuleerd: 

• Verdeling van de woningbouwopgave op basis van bundeling en concentratie van wonen (en werken 

en voorzieningen). 

• Inbreiding voor uitbreiding. 

• Afstemming voor doorstroming van doelgroepen in de regio. 

• Energetische woningverbetering. 

• Ruimtelijke kwaliteit. 

 
Aan de behoefte per regio ligt vooral de provinciale bevolkingsprognose 2009 ten grondslag. Verder is 

rekening gehouden met de woningbouwafspraken Groningen-Assen en de ontwikkeling van grote 

woningbouwprojecten zoals Nieuwveense Landen (Meppel) en Delflanden (Emmen). Op provinciaal niveau 

komt de woningbouwopgave uit op een netto uitbreiding van de woningvoorraad met 22.000 woningen tot 

2020. Dit houdt in dat de werkelijke nieuwbouwproductie hoger zal liggen om ook de vervanging door 

sloop op te kunnen vangen. Per regio is de gewenste toename van de woningvoorraad op basis van de 

prognose als volg gedefinieerd: 

•    Noord-Drenthe: 11.800 woningen. 

•    Zuidoost-Drenthe: 5.100 woningen. 

•    Zuidwest-Drenthe: 5.100 woningen. 

De uitwerking dient zijn beslag te krijgen in regionale woonvisies. Hierbij zal o.i. nadrukkelij k de relatie 

tussen lange termijn behoefte en actuele marktopnamecapaciteit moeten worden uitgewerkt. 

 
Voor de demografische ontwikkeling van de gemeente Tynaarlo hanteert de provincie als indicatief 

vertrekpunt een bevolkingsgroei op basis van de natuurlijke aanwas en een migratiesaldo van 80 inwoners 

per jaar. Voor de periode 2010-2019 betekent dit een bevolkingskrimp van ruim 800 personen. Door de vergrijzing en 

gezinsverdunning neemt het aantal huishoudens in deze periode nog met circa 440 toe. Wij hanteren dit vertrekpunt 

als uitgangspunt voor de bevolkings- en huishoudensontwikkeling in de bestaande kernen, dus zonder de opvang van 

regionale vraag in door de regio daartoe aangewezen bouwlocaties. Het bouwen voor de regionale vraag betekent dat op 

gemeentelijk niveau geen sprake zal zijn van de demografische krimp, maar dat zich wel krimp zal manifesteren buiten 

de regionale bouwlocaties. 
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In de provinciale omgevingsverordening is vastgelegd (Artikel 3.25, Woningbouw) dat geen nieuwe 

woningbouw wordt toegelaten in plannen die buiten de afspraken vallen die de woonregio en de provincie 

hebben gemaakt over de woningbouwprogrammering en het gestelde in de woonvisie. 
 
 

3.2 WOONVISIE NOORD DRENTHE 
 

Voor het opstellen van een regionale woonvisie voor de regio Noord (Aa en Hunze, Tynaarlo, Noordenveld, 

Assen en Midden Drenthe) is inmiddels een ambtelijke projectgroep ingesteld. De contouren van beleid 

worden voor medio 2012 geformuleerd zodat voldaan wordt aan het omgevingsbeleid en wordt aangesloten 

op het herijkte woningbouwprogramma van de regio Groningen–Assen. 
 
 

3.3 REGIOVISIE GRONINGEN-ASSEN IN REVISIE 
 
 

Begin 2008 heeft de stuurgroep van de Regio Groningen-Assen de regionale woningbouwtaakstelling fors 

neerwaarts bijgesteld op basis van een woningbehoefteraming van het bureau ABF. Dit betekende dat de 

opnamecapaciteit voor de regio toen al is teruggebracht van 3600 naar maximaal 2900 te bouwen woningen 

per jaar. Tegelijkertijd is afgesproken de regionale woningbouwafspraken in 2011 te herijken. Ook is de 

ambitie neergelegd om meer accent te leggen op de kwalitatieve sturing van de woningbouw in plaats van 

alleen te kijken naar de cijfermatige ontwikkeling. Meer onderlinge afstemming werd noodzakelijk geacht, 

met name voor de jaren vanaf 2012. 

 
Om goed onderbouwde besluiten te kunnen nemen, is het demografisch perspectief voor de regio verkend 

en zijn de woonwensen in beeld gebracht. Volgens alle landelijke prognoses voor de regio Groningen-Assen, 

ook voor de langere termijn, wordt substantiële groei van het aantal woningen verwacht. Dit wordt vooral 

veroorzaakt door aanhoudende huishoudensgroei. Tot 2020 gaat het om circa 20.000 extra huishoudens. 

Fors lager dus dan de 2.900 per jaar waar in 2008 nog van werd uitgegaan. 

 
In het voorjaar van 2011 heeft de stuurgroep op basis van het voorgaande een tiental woningbouw- 

afspraken vastgesteld. Het belang van die afspraken is tweeledig. Aan de ene kant gaat het om het 

voorkomen van nieuwe risico's in de vorm van mogelijke forse renteverliezen en niet rendabele 

voorinvesteringen in de woningbouw. Dit betekent dat heldere regionale keuzes (waar, wanneer en voor 

wie) en regionale afstemming absoluut noodzakelijk zijn. Onderlinge concurrentie tussen gemeenten kan 

ertoe leiden dat te ontwikkelen woningbouwlocaties in de huidige stagnerende markt moeizaam van de 

grond komen. Uitgangspunt voor de stuurgroep hierbij is dat het om keuzes en afstemming gaat als ware de 

regio één gemeente. Aan de andere kant gaat het ook om gezamenlijk de aanwezige woningvraag zoveel 

mogelijk te faciliteren en derhalve ook de regionale woningmarkt te stimuleren. 

Flexibiliteit en innovatie zijn hier van groot belang. 

 
Concreet houdt dit in dat de productie wordt afgestemd op de markt en dat de marktontwikkelling 

nauwkeurig wordt gemonitord. Via de monitoring wordt inzichtelijk hoe de woningbouw zich ontwikkelt. 

Op voorhand zijn scenario’s van marktherstel  opgesteld waarin de effecten bij verschillende 

ontwikkelingen en de sturingsmogelijkheden zichtbaar worden. Zo wordt de stuurgroep instaat gesteld 

tijdig de balans op te maken om indien nodig keuzes te kunnen maken ook voor de langere termijn. Met 

nadruk zij vermeld dat de stuurgroep niet stuurt op een marktscenario, maar keuzes baseert op een zich 

voortdoend realistisch marktperspectief. 

 
Op basis van de monitorgegevens is begin 2012 per gemeente een inschatting gemaakt van een reëel 

marktscenario voor de regio van 1000-1500 woningen per jaar, een halvering van de verwachtingen in 2008 

(2900 woningen per jaar). Om de financiële, ruimtelijke en programmatische risico's vanuit regionaal 

perspectief niet onnodig te vergroten, zou dit marktscenario als leidraad voor de planning en ontwikkeling 

van de woningbouwlocaties genomen moeten worden. 
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Voor Tynaarlo is ruimte voor een 1500 scenario, waarbij de ruimte boven het 1000 scenario gerelateerd moet 

zijn aan de vraag naar excellente groenstedelijke woonmilieus in Eelderwolde (Ter Borch) en Eelde- 

Paterswolde. De Regio Groningen-Assen benadrukt het belang van de ontwikkeling van Ter Borch, niet 

alleen vanuit lokaal financieel perspectief maar ook vanuit regionaal programmatisch perspectief. In Ter 

Borch biedt een woonomgeving en woonkwaliteit in het hogere marktsegment dat de stad Groningen niet 

kan bieden. 

 
De essentie en urgentie van de woonvisie regio Groningen-Assen is bij de uitwerking van de scenario’s 

gelegd. Het resultaat hiervan worden in de tweede helft van 2012 verwacht, aangevuld met regionale 

thema's en doelgroepen. Ook worden aansprekende voorbeeldprojecten opgenomen. 
 
 
 

3.4 STRUCTUURVISIE TYNAARLO  
 

De missie van onze structuurvisie is: ‘’De toekomstige ontwikkeling van de gemeente willen wij zo 

vormgeven dat onze gemeente als Groene Long in de regio wordt versterkt. Daarom richten wij ons op een 

gematigd groeiprogramma, waarbij de cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten uitdrukkelijk als 

dragers van ruimtelijke ontwikkelingen worden ingezet. Wat de ‘rode functies’ betreft willen wij vooral 

ruimte bieden aan de woningvraag van de eigen bevolking, met bijzondere aandacht voor het goed 

huisvesten van knelgroepen, maar ook van economisch gebonden personen die in onze gemeente werken, 

maar er nog niet wonen. Bij deze laatste groep richten wij ons vooral op het huisvesten van gezinnen met 

kinderen, om de relatief sterke vergrijzing van onze bevolking te doorbreken’’. 

 
Onze voor het wonen relevante ruimtelijke 

ambities voor de toekomst zijn: 

•   Een gemeente van verrassende rust door de 

waardevolle landschappen en grote 

natuurterreinen. 

•   Een groene gemeente met aandacht voor 

duurzame ontwikkeling. 

•   Een aangename woongemeente met 

karaktervolle, leefbare dorpen. 

•   Wonen in kleine kernen waar het samen 

leven nog centraal staat. 

•   Een gemeente met gemeenschappelijke 

voorzieningen voor jong en oud. 
 
 
 

Afbeelding 8 Groene karaktervolle kernen 
 
 

3.5 WMO/WONEN, WELZIJN, ZORG  
 
 

De centrale thema’s  van de WMO en WWZ zijn het bevorderen dat (kwetsbare) burgers zolang mogelijk de 

regie over hun eigen leven kunnen behouden en het stimuleren van de sociale samenhang in en leefbaarheid 

van dorpen, wijken en buurten. Hierbij dienen zelfredzaamheid en eigen initiatief voorop te staan. 

 
Voor het wonen betekent dit dat er: 

� Voldoende levensloopbestendige en voor ouderen geschikte woningen komen om zorg aan huis 

mogelijk te maken. Hierdoor kunnen onze burgers zo lang mogelijk in hun bestaande woning en eigen 

buurt/dorp blijven wonen. 

� Voldoende aanbod beschermd en verzorgd wonen is om mensen, waarvoor zorg aan huis niet meer 

toereikend is, op te kunnen vangen, in het bijzonder de toenemende groep ouderen met dementie. 
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� Voldoende woonvormen zijn voor de opvang van jongere mensen met lichamelijke, verstandelijke of 

psychische beperkingen. 

� Een prettige, veilige en een sociaal gemêleerde woonomgeving is die uitnodigt voor sociale ontmoeting 

en toegankelijk is voor alle burgers, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met mensen met 

beperkingen (obstakel- en barrièrevrije omgeving). 
 
 

3.6 PRESTATIE-AFSPRAKEN GEMEENTE-CORPORATIES  
 
 

In 2008 hebben wij met SEW en Woonborg prestatieafspraken gemaakt. Hierin verklaren de corporaties 

zich verbonden met de doelen en uitgangspunten van het woonplan 2006 en zijn concrete afspraken 

gemaakt over prestaties op het gebied van: 

• Woningbouw, herstructurering en integrale wijkvernieuwing en de doelgroep sociale huur, 

koopwoningen voor starters en doorstromers uit de huursector. Aandachtsgebieden zijn: 

SEW/integrale aanpak Nieuwe Akkers, Woonborg: meer constante woningproductie in dorpsuitleg-en 

herstructureringslocaties (Noord Es) in combinatie met verkoop gezinswoningen. 

• Verkoop van huurwoningen, streefgemiddelde 15 per jaar bij voldoende nieuwbouw in het sociale 

segment (voor met name senioren). 

• Kwaliteit van de huurwoningen. 

• Duurzame leefomgeving en duurzaam bouwen. Sociale leefbaarheid via OGGz-netwerk. Fysieke 

leefbaarheid via projecten in samenwerking met wijk- en dorpsbelangenorganisaties. 

• Levensloopbestendig bouwen en renoveren. 

• Sociale differentiatie en maatschappelijke integratie van doelgroepen: gemêleerde wijken met 30% 

sociale bouw in nieuwe uitleggebieden. Woonborg en SEW zijn preferente partners ingeval van 

gemeentelijk grondbezit. 

• Wonen, welzijn, zorg. Dit betreft zowel uitbreiding woningvoorraad voor senioren als voor mensen met 

een beperking. 

• Overleg (ambtelijk en bestuurlijk) en monitoring plannen en marktonwikkelingen. 

• In Groote Veen hebben we met de SEW een overeenkomst gesloten voor 27 sociale huur- en 37 sociale 

koopwoningen. Duurzaam en levensloop bestendig gebouwd. Start bouw 1e fase rond juni 2012. 
 

 

 
Afbeelding 9 Woningrenovatie Nieuwe Akkers 
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4 Woningmarkt 
 
 

In dit hoofdstuk blikken we terug op de woningmarktontwikkelingen in de afgelopen jaren en kijken vooruit 

naar de woonopgaven tot 2020. We geven een beknopte schets van onze woningvoorraad en de 

veranderingen daarin in de periode 2000-2009. Vervolgens gaan we wat dieper in op de demografische 

veranderingen die een sterk stempel gaan drukken op de woningbehoefte in de komende jaren. Deze komt in 

hoofdstuk 5 bij onze woonvisie aan de orde. 
 

 

4.1 VAN VRAGERSMARKT NAAR AANBIEDERSMARKT  
 
 

Omslag in de markt: van vragersmarkt naar aanbiedersmarkt 

De woningmarkt is sterk aan het veranderen. Door de financiële en economische crisis is de kopersmarkt na 

2008 omgeslagen in een aanbiedersmarkt. De nieuwbouw van koopwoningen is op een lager 

productieniveau gekomen, omdat doorstromers voorzichtiger zijn geworden en wachten tot ze hun huis 

verkocht hebben. Dit gaat minder snel omdat het voor starters lastiger wordt een koopwoning te 

bemachtigen in verband met aangescherpte hypotheek voorwaarden. Bovendien oriënteren de starters zich 

meer op de huursector in verband met onzekere toekomstperspectieven, zowel wat betreft werkgelegenheid 

als de ontwikkeling hypotheekrente-aftrek en de waardedaling van woningen. Gevolg is dat de 

doorstroming in de koopsector stagneert en dat de druk op de huurmarkt toeneemt. 

 

 
 

Afbeelding 10 Doorstroming in met name duurdere woningen stagneert 

 
Demografische verschuivingen: veranderende behoeften 

Hoewel de dynamiek in met name de duurdere marktsegmenten is afgenomen, blijven mensen behoefte 

houden te verhuizen vanwege verandering van werk of omdat ze toe zijn aan een andere woning of 

woonomgeving. Dit hangt nauw samen met de overgang naar een andere levensfase. Starters worden 

gezinshuishoudens en hebben behoefte aan een grotere woning en een kindvriendelijke woonomgeving. 

Huishoudens waarvan de kinderen uit huis zijn of met pensioen gaan oriënteren zich op een woning of 
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woonplek die beter past bij de nieuwe woonbehoeften (meer vrije tijd) of toekomstige zorgbehoefte. Dit 

proces gaat altijd door, hoewel het bij niet zorgbehoevende ouderen minder urgent is. Het grote verschil met 

het verleden is dat de omvang van de afzonderlijke levensfasegroepen structureel verandert. De groep (jonge) 

gezinnen die voor dynamiek op de woningmarkt zorgt krimp fors en de groep oudere huishoudens die veel 

minder verhuisgeneigd is groeit sterk. 
 

 
Woningbehoefte en woningvraag 

Voor een goed inzicht in de woningmarkt is het dus van belang om onderscheid te maken tussen de 

veranderende woonbehoeften als gevolg van de meer structurele demografische veranderingen, 

welvaartsontwikkelingen op langere termijn en actuele veranderingen in de vraag naar woningen onder 

invloed van de economische conjunctuur en de veranderde financiële condities. Omdat de 

woningmarktanalyse bouwstenen moet geven voor een toekomstbestendige woonvisie tot 2020, ligt het 

accent op demografische veranderingen en de woon- en verhuisprofielen van huishoudens in de 

verschillende levensfasen. Wij maken onderscheid tussen jonge huishoudens/starters tot 30 jaar, jonge 

gezinnen 30-45 jaar, oudere gezinnen 45-60 jaar, senioren 60-75 jaar en ouderen 75+. In de overgangen tussen 

deze levensfasen treden veranderingen op in woonbehoeften, binnen de fasen zijn de woonbehoeften 

(woningtype, soort woonbuurten, voorzieningen) woonmilieuvoorkeuren (stad, dorp, landelijk) door de tijd 

redelijk constant. Het is dus zaak zicht te krijgen op de veranderingen in de omvang van de 

levensfasegroepen. 
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Afbeelding 11 Denkraam woningmarktonderzoek, programma en planontwikkeling 
 
 

4.2 WONINGVOORRAAD  
 

Op 1 januari 2011 bestond onze woningvoorraad uit 13.545 woningen, 10.711 koopwoningen en 2.834 

huurwoningen. Het eigenwoningbezit ligt met 80% ruim boven het landelijke gemiddelde (55%). Dit hangt 

nauw samen met onze positie op de regionale woningmarkt: dorps- en landelijk wonen tussen de stedelijke 

centra Groningen en Assen in een aantrekkelijke landschappelijk omgeving. 
 

 
Samenstelling   woningvoorraad  gemeente  Tynaarlo  vrijstaand  < 300.000 

vrijstaand 300-400.000 
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Afbeelding 12 Samenstelling woningvoorraad 
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Wij hebben een zeer gevarieerde woningvoorraad waar, ten opzichte van het regiogemiddelde, het 

duurdere marktsegment (30% koopwoningen >  € 300.000, regio 15%) sterk vertegenwoordigd is. 

 
Binnen de regio is ons marktprofiel vergelijkbaar met die van Noordenveld en Haren. Net als deze 

buurgemeenten zijn wij vanouds in trek bij gezinnen met kinderen die rust en ruimte zoeken en bij de 

hogere inkomensgroepen met een voorkeur voor representatieve woonmilieus in de natuurlijke en 

recreatieve omgeving van het esdorpenlandschap. Ter Borch vormt als meer stedelijk excellent woonmilieu 

een aanvulling op ons traditionele aanbod, maar richt zich op dezelfde doelgroepen, wel in de hogere 

prijssegmenten. 
 

 

 
Afbeelding 13  Waardeverschillen in regio Groningen-Assen 

 
Woningbouw 2000-2010 

De afgelopen 10 jaar is onze voorraad met circa 85 woningen per jaar gegroeid. Tussen 2000 en 2010 zijn 

1053 nieuwe woningen opgeleverd en 215 aan de voorraad onttrokken. Dit  is vergelijkbaar aan de jaren 

ervoor. 
 

 
 

Afbeelding 14  Woningbouwontwikkeling 2000-2010 
 

Toch is de woningbouwontwikkeling anders verlopen dan in ons woonplan 2006 voorzien. De trendmatige 

woningbehoefte voor de bestaande kernen werd op basis van het woonwensenonderzoek geraamd op circa 

75 woningen per jaar, exclusief de productie in Ter Borch. De feitelijke ontwikkeling is dat de uitbreiding van 

de woningvoorraad in de bestaande kernen in 2005 vrijwel tot stilstand is gekomen en dat de 

woningproductie in 2007-2010 voornamelijk in Ter Borch is gerealiseerd, ruim 400 woningen. Doordat deze 

woningproductie gericht is op het hogere koopsegment voor inwoners van de stad Groningen, is nauwelijks 

voorzien in de woningbehoefte van de eigen inwoners. Dit heeft, zoals we hierna zullen zien, geleid tot een 

forse krimp van het inwonertal in de bestaande kernen en versterkte vergrijzing. 
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Inmiddels is een begin gemaakt met de 

ontwikkeling van de bestemmingsplannen 

Oude Tolweg in Zuidlaren en Groote Veen 

in Eelde-Paterswolde waardoor de 

woningproductie weer op gang is 

gekomen. De afzet van woningen verloopt 

ondanks de crisis redelijk goed, maar het 

tempo ligt vanzelfsprekend lager dan wij in 

de hoogtijdagen van de woningbouw 

gewend waren. De belangstelling hangt 

waarschijnlijk nauw samen met de sterk 

opgelopen ‘’inhaalvraag’’ en de blijvende 

aantrekkelijkheid van onze gemeente op de 

regionale woningmarkt. 
 

 
Afbeelding 15 Oude Tolweg, Zuidlaren 

 
Ontwikkeling sociale huursector 

De sociale huursector in beheer bij Woonborg en SEW is in de periode 2000-2010 met 53 woningen 

afgenomen. Er zijn 226 nieuwe huurwoningen gebouwd (Woonborg 46, SEW 180). Voorts zijn 91 woningen 

gesloopt door SEW en 241 woningen verkocht (162 door Woonborg en 79 door SEW). SEW heeft 3 woningen 

aangekocht en Woonborg 50 waaronder 22 van PCSB (16 Zuidlaren en 6 in Vries). 

Ten tijde van de inventarisatie in 2011 had SEW 945 woningen en Woonborg 1.172 woningen, samen 2.117 

woningen. Ten opzichte van deze voorraad is in de afgelopen 10 jaar 10% vernieuwd door nieuwbouw en 

11% verkocht. 
 

 
 

Afbeelding 16  Woningbouwontwikkeling 2000-2010 naar type 
 

Ontwikkeling woningvoorraad  Woonborg 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2000-2010 
Nieuwbouw 0 33 0 6 0 0 0 7 0 0 0 46
Aangekocht *)      50      50
Sloop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkoop 12 18 12 30 22 11 11 9 17 13 7 162
Saldo -12 15 -12 -24 -22 39 -11 -2 -17 -13 -7 -66
Bron: woonborg, *) nog checken 

 
Ontwikkeling woningvoorraad  SEW 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2000-2010 
Voorraad 1-1 935 940 928 924 946 959 943 944 927 962 939  Nieuwbouw 32 16  32 15  18 14 40  13 180
Aangekocht  1 1  1    3
Sloop 4 20    12 12 25  18  91
Verkoop 23 9 4 11 2 4 6 6 5 5 4 79
Saldo 5 -12 -4 22 13 -16 1 -17 35 -23 9 13
Voorraad 31-12 940 928 924 946 959 943 944 927 962 939 948  Bron: SEW 

 
Afbeelding 17 Ontwikkeling woningvoorraad SEW en Woonborg 2000-2010 
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4.3 VERHUIZEN EN DOORSTROMING 
 
 

Het overgrote deel van de woningbehoefte wordt bediend door aanbod uit de bestaande woningvoorraad. 

Daarom is het belangrijk goed zicht te hebben op het verhuisgedrag en de ontwikkeling van de 

doorstroming. Hiertoe zijn de verhuizingen in de periode 2005-2011 onderzocht. 
 
 

 
 

Afbeelding 18 Herkomst bewoners vrijgekomen woningen (nieuwe en bestaand) 2005-2011 
 

In totaal zijn in deze periode circa 4.050 woningen vrijgekomen voor nieuwe bewoners, gemiddeld 625 per 

jaar. Dit aanbod bestond voor circa 15% uit nieuwbouw en 85% uit doorstromingsaanbod, waaronder 

woningen die vrijkomen doordat de laatste bewoner is overleden of naar een zorginstelling is verhuisd. Dit 

‘’natuurlijke woningaanbod’’ wordt als gevolg van de vergrijzing steeds belangrijker. Voor de komende 10 

jaar wordt verwacht dat hierdoor circa 1500 woningen op de markt komen. Circa 1/3 in de huursector 

(vooral senioren- en zorgwoningen) en 2/3 in de koopsector (50% vrijstaand, 25% twee-onder-één- 

kapwoningen, 15% appartementen en 10% rijwoningen). Kortom vooral duurdere koopwoningen en 

seniorenwoningen in de huursector. Dit natuurlijke woningaanbod is een veelvoud van de nieuwbouw die 

wij de komende 10 jaar voor de eigen bevolkingsontwikkeling nodig hebben (440 woningen, zie hoofdstuk 

5). 

 
De helft van de in de periode 2005-2011 vrijkomende woningen is betrokken door eigen inwoners en de 

andere helft door mensen van buiten, vooral (jonge) gezinnen. Van de vestigers komt circa 70% uit de regio 

Groningen-Assen en 30% uit de rest van 

Nederland. Huishoudens in de gezinsfase 

30-60 jaar zijn de belangrijkste groep 

vestigers. Dit bevestigt onze rol op de 

regionale woningmarkt en met name voor 

de stad Groningen. Zelfs als we de circa 

275 vestigers uit Groningen in Ter Borch 

buiten beschouwing laten blijft Groningen 

de belangrijkste plaats van herkomst onder 

vestigers. Opvallend is dat huishoudens 

uit Assen nauwelijks een rol spelen op 

onze woningmarkt. 

Van de vestigers in onze gemeente heeft 

20% een huurwoningen betrokken, 80% 

heeft een woning gekocht. 
 
 

Afbeelding 19 Tuinwijk Ter Borch 
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Circa een vijfde van de vestigers kocht een goedkope woning tot € 200.000, een kwart een woning tussen 

€ 200.000 en € 300.000 en 35% een woning boven de € 300.000. 

 

 
 

Afbeelding 20  Woningen betrokken door vestigers in gemeente Tynaarlo 
 
 

4.4 BEVOLKINGSONTWIKKELING  
 
 

Het inwonertal van onze gemeente is tussen 2000 en 2010 met 900 personen toegenomen tot 32.408 per 1-1- 

2010. Door de vergrijzing kennen wij geen natuurlijke groei meer. De negatieve natuurlijke aanwas 

(gemiddeld -45 per jaar) neemt bovendien sterk toe. Dat we nog groeien komt dus op conto van de migratie. 

Deze bedroeg gemiddeld + 130 personen per jaar, maar is sinds 2005 wel gehalveerd van 175 naar 85 

personen per jaar. Als suburbane woongemeente kennen wij vanouds een vertrek onder jongeren vanwege 

studie/werk of de voorkeur voor een meer stedelijke woonomgeving. Dit wordt gecompenseerd door de 

vestiging van gezinshuishoudens en 65+ers 

 

 
 

Afbeelding 21  Bevolkingsontwikkeling gemeente Tynaarlo 
 

Doordat de woningproductie in de bestaande kernen na 2005 is stilgevallen en de lokale behoefte aan 

nieuwbouw dus niet kon worden bediend, is het inwonertal in deze kernen de afgelopen vijf jaar met circa 

1100 personen afgenomen. De krimp manifesteerde zich vooral Zuidlaren (-620); in mindere mate in Eelde- 

Paterswolde (- 285) en Vries (-190). In Zuidlaren is de daling negatief beïnvloed door de sluiting van het 

AZC in 2005. Het ging hier om circa 400 personen. In de kleine kernen is in grote lijnen sprake van een 

stabilisatie van het inwonertal. Doordat zich in Eelderwolde/Ter Borch circa 1200 personen vestigden is de 

totale balans nog licht positief. 
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Afbeelding 22  Migratie naar leeftijd 2005-2009 
 

Gevolg is wel dat de uitstroom van jongeren, die gewoon doorgaat, in de bestaande kernen niet meer 

gecompenseerd wordt door de instroom van gezinnen. Dit leidt tot een versterkte vergrijzing van de 

bevolking in de kernen buiten Eelderwolde/Ter Borch. 

 
De afgelopen jaren zien we dan ook een krimp onder met name gezinnen met jonge kinderen (30-40 jarigen 

en 0-4 jarigen) en een sterke groei onder 60-plussers. Hierbij speelt echter niet alleen de migratie een rol. We 

krijgen ook te maken met de effecten van de geboortedaling in de jaren ’70: de groep gezinnen met kinderen 

is structureel aan het afnemen, omdat de babyboomers voor onvoldoende ‘’opvolgers’’ hebben gezorgd. Dit 

betekent dat in de komende jaren de woningbehoefte van deze groep gaat afnemen. Omdat Groningen en 

Assen zich meer dan in het verleden inspannen om deze groep te binden, zal de traditionele uitstroom naar 

de suburbane kernen naar verwachting afnemen. Hoewel onze woningmarktpositie binnen de regio relatief 

sterk is zullen wij, los van Ter Borch, ook rekening moeten houden met een minder omvangrijke vestiging 

van gezinshuishoudens. 

 

 
 

Afbeelding 23  Bevolkingsopbouw gemeente Tynaarlo 2000 en 2010 
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Afbeelding 26 Krimp detailhandel 

 
 
 
 
Deze demografische trends hebben niet alleen 

gevolgen voor de woningbehoefte, maar ook 

voor de arbeidsmarkt (omvang potentiële 

beroepsbevolking) en het draagvlak van 

voorzieningen. De behoefte aan 

kindvoorzieningen (scholen, opvang, sport) zal 

afnemen en die van ouderen 

(ouderenhuisvesting, zorg, inrichting openbare 

ruimte) sterk groeien. De veranderende 

verhouding tussen gezinshuishoudens en kleine 

en oudere huishoudens heeft ook consequenties 

voor de omzet in de detailhandel. 

 
Omdat bij voorzieningen tegelijkertijd sprake is van schaalvergroting, internetwinkelen/ bezorgdiensten 

komen dorpsvoorzieningen onder druk. Bij de traditionele speciaalzaken komt de factor ontbrekende 

bedrijfsopvolging er nog bij. 

 
Omdat aantrekkelijke dorpscentra een belangrijke rol spelen bij woonplaatskeuze van woningzoekenden moeten we 

voorkomen dat onze dorpscentra verschralen. Voor ons een extra stimulans om aandacht te schenken aan 

centrumplannen. De komende jaren zal met name in Vries doorgepakt moeten worden, willen we van De Bronnen een 

succes maken en de huidige bewoners van het dorp vasthouden. Gelet op de demografische verschuivingen en financiële 

armslag zijn integratie en meervoudig ruimtegebruik belangrijke instrumenten om sociaal-culturele voorzieningen, die 

van toenemend belang worden als ontmoetingsplek tussen burgers, en een volwaardige winkelvoorziening in stand te 

houden. 
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Afbeelding 24 Krimp detailhandel 

 
 
 
 
 

5 Woonvisie 
 
 

In dit hoofdstuk gaan we in op de vertaling van de woningmarktanalyse en het collegeprogramma in onze 

visie op de demografische trends en woningbehoefteontwikkeling tot 2020 en onze thematische 

aandachtspunten van beleid. We proberen door de huidige crisis heen te kijken en zicht te krijgen op de 

strategische ontwikkelingen en de consequenties ervan voor ons woningbouw- en herstructurerings- 

programma dat in hoofdstuk 5 nader wordt toegelicht. 
 
 

5.1 UITGANGSPUNTEN DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELING EN WONINGBEHOEFTE  
 

In tijden van crisis is het van belang een goed onderscheid te maken tussen de actuele vraag naar woningen 

en de woningbehoefte over een langere termijn bezien. We willen voorkomen dat we de, in relatie tot de 

bestaande woningvoorraad van circa 13.500, bescheiden nieuwbouw voor de eigen woningbehoefte richten 

op marktsegmenten die op de lange termijn niet bijdragen tot een evenwichtige voorraadopbouw en 

gemêleerde woonwijken. 

 
Wat betreft de demografische ontwikkeling sluiten wij aan bij de meeste actuele provinciale 

bevolkingsprognose voor onze gemeente. Met uitzondering van de taakstelling van de (potentiële) regionale 

bouwlocaties Ter Borch en De Bronnen gaan we uit van een positief migratiesaldo van 85 personen per jaar 

en een toename van het aantal huishoudens met 440 in de periode 2010-2019. Dit aantal is fors lager dan de 

woningbehoefte die in het woonplan 2006 als vertrekpunt werd genomen (eigen woningbehoefte 75 

woningen per jaar, regionale opvang 105 woningen per jaar). De uitbreidingsbehoefte van 440 woningen 

voor de periode 2010-2019 zien we als de ondergrens van de ’’natuurlijke’’ behoefte ontwikkeling van onze 

gemeente gelet op onze woonkwaliteiten en migratieprofielen. Hier bovenop komt dus de woningproductie 

die wij in regionaal verband afspreken voor de opvang van regionale behoefte. Hiervoor zijn Ter Borch 

(excellent wonen) en De Bronnen aangewezen als bouwlocaties. 
 

 
Afbeelding 25  Actuele huisvestingssituatie 

 

Bij de vertaling van de bevolkingsontwikkeling in een kwalitatieve woningbehoefteraming zijn wij 

uitgegaan van de actuele woonprofielen van onze inwoners en de verhuisprofielen van huishoudens die de 
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afgelopen jaren zijn verhuisd. Dit geeft een goed beeld van de kwalitatieve woningbehoefte van 

huishoudens in de afzonderlijke levensfasen op de langere termijn, rekening houdend met het aanwezige 

woningaanbod en de woonkwaliteit en marktpositie van onze kernen. Gelet op de kwantitatieve 

woningbehoefte van 440 woningen zal in 2020 dus 97% van de woningbehoefte door het aanbod in de 

bestaande voorraad bediend moeten worden. De kwalitatieve behoefte geeft een indicatie van gewenste 

samenstelling van de nieuwbouw, maar ook de noodzakelijk transformatieopgave in de bestaande 

voorraad. 
 
 

5.2 EFFECTEN HUIDIGE CRISIS: DISCREPANTIE TUSSEN  WONINGVRAAG EN 
WONINGBEHOEFTE 

 
Omdat onze woningmarkt vooral een doorstromingsmarkt is, ontstaat er een (ogenschijnlijke) discrepantie 

tussen de woningbehoefte op langere termijn en de actuele vraag als de doorstroming zoals nu stagneert. 

Hierbij moet worden bedacht dat de stagnatie naast de directe effecten van de financiële crisis en 

veranderende eisen bij hypotheekverstrekking ook te maken heeft met meer psychologische zaken als laag 

consumenten vertrouwen en de negatieve beeldvorming van de toekomstige werk- en 

inkomensverwachting. Een belangrijke achterliggende factor is de waardeontwikkeling van huizen. Op dit 

moment is sprake van een marktcorrectie. In de tien jaar voor 2008 is de waarde van woningen sterk 

gestegen. Niet zozeer omdat sprake was van grote schaarste, maar vooral door verruiming van financiële 

arrangementen. Hierdoor is een zich zelf versterkend proces van waardeopdrijving, speculatief gedrag en 

een in verhouding tot de behoefte (te hoge) woningproductie ontstaan die nu met een klap tot stilstand 

komt. De speculatie verdwijnt uit de markt, de woningprijzen dalen en met name de lage en 

middeninkomens, die in het verleden makkelijk konden doorstromen omdat de woning in enkele jaren meer 

waard was dan de aankoop- en verhuiskosten, kunnen dit niet meer volhouden. Doordat wij in de 

afgelopen jaren weinig gebouwd hebben in de bestaande kernen en wij een sterke woningmarktpositie 

hebben, zijn de effecten in onze gemeente tot nu toe minder ingrijpend dan gemiddeld. Desalniettemin 

zullen de meer algemene woningmarkttrends zich ook in onze gemeente (gaan) manifesteren. 

 
Het gevolg van deze marktsituatie is dat op de korte termijn alleen de meest urgente vraag op de markt 

komt: starters die op enig moment zelfstandig 

willen gaan wonen en ouderen waarvoor zorg 

aan huis onvoldoende soelaas biedt. Dit leidt tot 

meer druk op de huursector. Daarnaast is er een 

koopkrachtige vraag van consumenten die graag 

wil verhuizen maar hiervan afziet omdat de 

huidige woning niet tegen de gewenst prijs 

verkocht kan worden. Het is wachten op de 

acceptatie van een structurele marktcorrectie en 

een helder toekomstperspectief voor 

hypotheekverstrekking en renteaftrek voordat dit 

proces weer overgaat in een meer reguliere 

marktsituatie. De grote hamvraag is hoe lang dit 

duurt. 
 

Afbeelding 26 Druk op huursector neemt toe 
 
 

5.3 ANTICIPEREN OP ONTGROENING, VERGRIJZING EN KRIMP  
 

Naast de vele onzekerheden zijn er ook zekerheden. Zonder overmatige migratieverwachtingen is er een 

redelijk goed beeld van het aantal huishoudens dat er de komende jaren bijkomt en gehuisvest moet 

worden. In onze gemeente 440 (44 woningen p.j.). Dit is significant lager dan de verwachtingen in de 

afgelopen decennia (eigen behoefte 75 p.j.). Hierbij zal het inwonertal in de bestaande kernen, zij het in een 

lager tempo dan de afgelopen jaren, krimpen doordat de negatieve natuurlijke aanwas door voortgaande 

ontgroening en vergrijzing groter wordt en niet door de beoogde migratiegroei wordt gecompenseerd. 
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Als vergrijsde gemeente (20% 65+ers, landelijk 15%) lopen we voorop in deze demografische ontwikkeling. 

Als de regionale bouwlocaties (verder) tot ontwikkeling komen zal dit proces worden vertraagd, maar de 

gevolgen zijn sterk kerngericht. We moeten dus rekening houden met afnemend demografisch draagvlak 

voor voorzieningen als winkels, kindvoorzieningen, sportverenigingen voor jongeren buiten de kernen met 

regionale taakstelling. 
 

 
 

Afbeelding 26 Vergrijzing neemt toe 

Daar staat tegenover dat er toenemende 

behoefte komt aan voorzieningen die ouderen 

wensen/nodig hebben. Denk maar aan meer 

ouderenhuisvesting, zorg, ouderenvriendelijke 

inrichting van woonbuurten (toegankelijke 

trottoirs, recreatie en ontmoetingsplekken) en 

meer op ouderen gerichte sociaal-culturele 

voorzieningen. Doordat de nieuwe generatie 

ouderen (babyboomers) een betere inkomens- 

en vermogenspositie heeft dan hun 

voorgangers, zal deze groep in toenemende 

mate zelfredzaam zijn. In plaats van 

ondersteunen zal onze rol verschuiven naar 

faciliteren. 

 
We verwachten dat ouderen in toenemende mate eigenaar-bewoners zullen zijn en de benodigde 

voorzieningen meer dan nu zelf zullen organiseren. Tot 2020 zal evenwel sprake zijn van een 

overgangssituatie, waarbij de behoefte aan betaalbare huur(zorg)woningen voor ouderen nog zal toenemen. 

Ook hier is het dus van belang er rekening mee te houden dat op de langere termijn een deel van deze 

woningen niet meer nodig is en dus flexibel bouwen de voorkeur heeft. Zo is de afgelopen decennia, mede 

door de schaarste aan seniorenwoningen, in de regio veel gebouwd in de appartementensfeer. Dit mede in 

verband met locatiekosten. Veel ouderen hebben een voorkeur voor centrumgericht wonen, waarbij vaak 

sprake is van kostbare transformatieprojecten. 

 

 
Afbeelding 27 Natuurlijk woningaanbod 

 

Steeds meer wordt duidelijk dat in kernen met veel appartementen en kernen waar de kwaliteit van het 

centrum onder druk staat verzadigingsverschijnselen optreden. De groep jonge ouderen is vitaler dan 

vroeger en blijft langer in de huidige woning wonen. De behoefte aan appartementen verschuift daardoor 

naar de hogere leeftijdsgroepen met als gevolg een kortere gebruiksperiode. Daar komt bij dat het 

‘’natuurlijke woningaanbod’’, woningen die vrijkomen bij overlijden of vertrek naar een intramurale 

instelling, toeneemt. Voor de komende tien jaar verwachten wij dat het natuurlijke woningaanbod circa 1500 

woningen zal bedragen. In de huidige woningvoorraad komen circa 25 appartementen per jaar beschikbaar 

door natuurlijk aanbod. 
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Deze concurreren dus met de nieuwbouw. Inbreidings- en transformatielocaties die vrijkomen als gevolg 

van een herschikking en optimalisatie van accommodaties kunnen niet zondermeer worden ingezet voor de 

bouw van appartementen. 

Wij willen met de woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars afspraken  maken over 

levensloopbestendig bouwen. Veel voorzieningen voor ouderen en gehandicapten kunnen bij de bouw 

zonder veel meerkosten  worden aangebracht. Dit gebeurt tot op heden te weinig waardoor wij als 

gemeente na de bouw worden aangesproken op  noodzakelijke woningaanpassingen. 
 
 
 

5.4 BEVOLKINGSONTWIKKELING EN WONINGBEHOEFTE 2010-2020  
 
 

5.4.1 BEVOLKINGSONTWIKKELING 
 
 

Ontwikkeling kernen 

Op basis van het bevolkingsgroeiscenario migratie = +80 personen per jaar zal het inwonertal van de 

bestaande kernen (exclusief regionale bouwlocaties) de komende 10 jaar met 830 personen afnemen Met 

name de groep gezinnen met kinderen (30-60 jarigen jarigen) krimpt fors, ruim -10%. Het aantal 

kinderen tot 15 jaar dat tot deze huishoudens behoort krimp nog harder (-25%). Het aantal ouderen 60+ 

neemt met 2.187 toe, een groei van bijna 25%. Deze ontwikkeling zal grote gevolgen hebben voor de 

behoefte aan (kind)voorzieningen op het 

gebied van onderwijs, sport en 

cultuur/welzijn. Een herschikking en 

optimalisatie van accommodaties zal nodig 

zijn waarbij potentiële bouwlocaties op 

aantrekkelijke plekken beschikbaar komen. 

 
Het aantal huishoudens neemt nog met 440 

toe. Dit komt doordat de huishoudens- 

ontwikkeling circa 20 jaar na-ijlt ten opzichte 

van de bevolkingsontwikkeling, omdat het 

merendeel van de kinderen, dat niet vertrekt 

voor studie of werk, pas na hun 20ste 

zelfstandig gaat wonen. 
 

 
Afbeelding 28 Sterke krimp basisschool leerlingen verwacht 

 
Bevolking  
Tynaarlo <15 15-29 30-44 45-59 60-74 75+ Totaal 
2010-2015 -755 42 -641 114 610 305 -325 
2015-2020 -604 -236 -288 -651 747 525 -507 
Totaal 2010-2020 -1.359 -194 -929 -537 1.357 830 -832 

 
Tynaarlo 2010-14 2015-19 Totaal 
geboorte 1.051 1.017 2.068 
sterfte 1.776 1.923 3.699 
natuurlijke aanwas -725 -906 -1.631 
migratie 400 399 799 
groei/krimp -325 -507 -832 

 

Huishoudens  
Tynaarlo 15-29 30-44 45-59 60-74 75+ Totaal 
2010-2015 -1 -139 -8 283 118 253 
2015-2020 -39 -25 -343 344 250 187 
Totaal 2010-2020 -40 -164 -351 627 368 440 
Bron: provincie Drenthe, bewerking Arcadis 

 
Afbeelding 29  Prognose bevolkings- en huishoudensontwikkeling 
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• koop< € 300.000 24% 
• koop  € 300-400.000 21% 
• koop >  €400.000 9% 
• koop appartementen 12% 
• huur grondgebonden 10% 
• huur grondgebonden senioren 9% 
• huur appartementen senioren 15% 

 
 

Het aantal jonge huishoudens tot 30 jaar/starters blijft tot 2020 ongeveer gelijk (-40), de groep huishoudens 

30 tot 60 jaar, waaronder vele gezinshuishoudens krimpt met 515 (-7%) , het aantal oudere huishoudens 

neemt met 995 toe (+17%). 
 

 
Effecten regionale afspraken 

Wanneer het gematigd marktscenario van circa 1500 woningen ook werkelijk gerealiseerd wordt zal het 

inwonertal van de gemeente als geheel met circa 1.400 personen kunnen groeien. De regionale bouwopgave, 

die vooral gericht is op gezinshuishoudens, zorgt ervoor dat de krimp in de leeftijdsgroep 30-45 jaar zich op 

gemeentelijke niveau niet manifesteert. De effecten zijn evenwel sterk kerngericht. De groei van het aantal 

ouderen wordt door het regionale programma nauwelijks beïnvloed. Dit effect zal pas op lange termijn gaan 

spelen. 
 

 
Ontwikkeling huishoudens gemeente Tynaarlo 2010-2020 

 
Totaal 
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Afbeelding 30 Ontgroening en vergrijzing bestaande kernen 

 
 

5.4.2 KWALITATIEVE WONINGBEHOEFTE 
 

Bij de vertaling van de demografische ontwikkeling naar de eigen woningbehoefte4 tot 2020 komt het 

volgende beeld naar voren: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dit betreft structurele tekorten die optreden bij een ‘’normaal’’ doorstromingsproces. Voor de korte termijn 

zal de concrete marktvraag zich meer richten op de sociale huursector en de goedkopere koopsegmenten. 

 
Circa 1/3 van het kwalitatieve tekort betreft huurwoningen, afgerond 20% grondgebonden woningen en 

15% appartementen. Bij de koopwoningen is vooral behoefte aan goedkope/middeldure woningen tot 

€ 300.000 (24%) en dure koopwoningen 30%. De behoefte aan appartementen blijft hier met 12% bij achter. 

 
Op gemeentelijk niveau bevestigt de woningbehoefteraming ons vigerende beleid waarbij het gemeentelijke 

woningbouwprogramma geënt is op 1/3 sociaal, 1/3 middelduur en 1/3 duur. Omdat bouwlocaties verschillen 

in mate van geschiktheid voor bepaalde vragersgroepen zal per plan bezien moeten worden in hoeverre deze 

verdeling ook op locatieniveau aangehouden kan worden. Ouderen die een sociale huurwoning nabij 

voorzieningen wensen hebben andere locatievoorkeuren dan bijvoorbeeld gezinshuishoudens die op zoek 

zijn naar exclusief landelijk wonen. 
 

 
 
 
 
 

4 Dit is dus exclusief de regiovraag. 
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Afbeelding 31 Kwalitatieve tekorten eigen woningbehoefte 

 
 

Wij streven ernaar in de hoofdkernen als geheel een gevarieerd bouwprogramma te ontwikkelen. Bij de 

grote bestemmingsplannen gericht op de eigen behoefte dient plek te zijn voor alle marktsegmenten. Zo 

krijgen ook nieuwe woonwijken qua huishoudenssamenstelling een gemêleerde startpositie. Bij 

kleinschaligere invulplannen zoals de IAB-locaties zal, mede gelet op de marktvraag en 

marktopnamecapaciteit, meer doelgroepgericht ontwikkeld gaan worden waarbij kansen voor 

ouderenhuisvesting optimaal benut moeten worden. Voor regionale bouwplannen als Ter Borch en De 

Bronnen wordt aansluiting gevonden bij de vraag zoals die zich vanuit de regio manifesteert. 
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5.5 AANDACHTTHEMA’S  
 
 

5.5.1 KWALITEIT VAN ONZE KERNEN EN WIJKEN 
 
 

Inbedding wijkvernieuwing in integraal WWZbeleid 

De demografische trends en de afnemende omvang van de nieuwbouw voor de eigen woningbehoefte 

leiden ertoe dat de toekomstige woonopgave (naast woningen ook welzijn/leefbaarheid en zorg) vooral in de 

bestaande woningvoorraad in dorpen en wijken gestalte moet krijgen. Dit dient in nauwe samenwerking 

met het WWZ-beleid (wonen, welzijn en zorg) te worden vormgegeven op basis van het concept van 

woonservicegebieden (zie bijlage 7). In een gemeente met een schaalgrootte als Tynaarlo zijn dergelijke 

gebieden slechts beperkt te realiseren. Op basis van het aanwezige uitgebreide netwerk aan 

woonzorgvoorzieningen zal in de drie hoofdkernen de nadruk liggen op een verdere optimalisering c.q. 

afstemming van de diverse voorzieningen op elkaar. 

 
Wijkvernieuwing op basis van strategische wijkvisie 

Omdat de marktdruk in de sociale huursector de komende jaren naar verwachting zal aanhouden is er ook 

sprake van herbezinning op wijkvernieuwing. Steeds meer maakt (grootschalige) sloop-nieuwbouw plaats 

voor renovatie/levensduurverlenging in combinatie met meer chirurgische sloop/nieuwbouw. Wij hebben 

dit ervaren bij de aanpak van Nieuwe Akkers. In nieuwe situaties zal evenwel steeds bezien moeten worden 

of de woonkwaliteit van bestaande woningen voor de lange termijn zowel technisch, maar vooral ook 

functioneel (eisen doelgroep) voldoende toekomstbestendig te maken is. Voorkomen moet worden dat 

investeringen met een doorlooptijd van 25 jaar en meer te veel afgestemd worden op alleen de marktvraag 

hier en nu. Hierbij wordt het risico gelopen dat wanneer de woningmarkt weer in meer regulier vaarwater 

terecht komt (meer doorstroming) de vraag wegvalt omdat de doelgroep weer meer keuze krijgt. Door 

zoveel mogelijk levensloopbestendig te bouwen en renoveren wordt dit gevaar sterk teruggedrongen. 

 
Ruimtelijke en architectonische kwaliteit 

Woonkwaliteit is naast de kwaliteit van de woning en de sociale kwaliteit van de buurt ook afhankelijk van 

de mate waarin de openbare ruimte en de onderhoudskwaliteit van de verschillende onderdelen ervan 

(straat, groen, straatmeubilair) tegemoet komt aan de wensen van de bewoners. De ervaren ruimtelijke 

kwaliteit hangt sterk samen met de (individuele) waardering van bewoners. De woonsfeer in onze meer 

organische gegroeide kleine kernen en oudere delen van de hoofdkernen verschilt sterk van de planmatige 

aangelegde naoorlogse wijken. De één houdt van de strak 

opgezette en overzichtelijke jaren ’60 buurten, anderen 

hebben een voorkeur voor de knusheid van de 

hofjesverkaveling van de jaren ’70 wijken. De laatste jaren 

zien we dat (sociale) veiligheid, levensloopbestendigheid 

(ouderenvriendelijke woonomgeving) en duurzaamheid 

belangrijker worden en de behoefte aan overzichtelijk 

ingerichte wijken met heldere indeling voor 

verkeerssoorten en voldoende ontmoetingsplekken 

toeneemt. Voorts vormt goede oplossingen voor parkeren 

een belangrijke opgave. 
 
 

Afbeelding 32 Inrichtingskwaliteit openbare ruimte van toenemend belang voor woonkwaliteit 

 
Bij wijk- en buurtverbetering streven wij, in samenwerking met de corporaties, naar een integrale aanpak 

van woningen en openbare ruimte waarbij wijkbewoners intensief worden betrokken. 
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5.5.2 DUURZAAMHEID 
 
 

Duurzame woningen 

De manier waarop we bouwen en wonen kan een belangrijke bijdrage leveren aan duurzaamheid en de 

klimaatdoelen voor CO2reductie. Ons beleid hebben we vastgelegd in het beleidsplan Duurzaam Bouwen. 

Hierbij gaat het vooral om milieuvriendelijke materialen, energie- en waterbesparende voorzieningen, 

goede isolatie van gebouwen. We geven richting aan het duurzaam gebruiken en inrichten van onze woon-, 

werk- en leefomgeving. Als meetlat voor onze ambities maken we gebruik van het instrument GPR 

Gebouw. Hiermee kan op eenvoudige wijze de duurzaamheid van gebouwen in kaart kan worden gebracht. 

Het omvat de volgende modules: 

• Energie (EPC). 

• Milieu (water, milieuzorg, materialen). 

• Gezondheid (geluid, luchtkwaliteit, thermisch comfort, licht en visueel comfort). 

• Gebruikskwaliteit (toegankelijkheid, functionaliteit, technische kwaliteit, sociale veiligheid). 

• Toekomstwaarde (toekomstgerichte voorzieningen, flexibiliteit bijvoorbeeld kangoeroewoningen, 

beleveringswaarde) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afbeelding 33  Lokale energieopwekking 

Voor onze eigen gebouwen hanteren wij een 

GPR-Gebouwscore van 7,5. Wij stimuleren de 

corporaties en particuliere bouwers ook meer 

duurzaam te gaan bouwen en zetten hierbij in op 

een minimale GPR Gebouwscore van 7.0. 

Hiermee wordt een plus bereikt ten opzichte van 

het wettelijke niveau. Ons uitgangspunt is dat wij 

woonconsumenten en ontwikkelaars zoveel 

mogelijk ruimte willen geven om zelf de manier 

van duurzaam bouwen en wonen te bepalen. Wij 

stimuleren, faciliteren en scheppen 

randvoorwaarden, vooral door middel van 

overleg en afspraken op daarvoor geschikte 

momenten in het planproces. 

 

 
Duurzame stedenbouw 

Naast duurzame gebouwen hechten wij ook sterk aan duurzame stedenbouw en duurzaam waterbeheer. 

Als groene landelijke gemeente voelen wij het bij onze status passen om bij nieuwe bestemmingsplannen, 

maar ook bij integrale wijkvernieuwing, hoog in 

te zetten op duurzame ontwikkeling. Behoud van 

oorspronkelijk landschappelijke en 

cultuurhistorische kwaliteiten, zongeoriënteerde 

bebouwing,  hemelwaterafkoppeling en lokale 

energieopwekking vormen voor ons belangrijke 

uitgangspunten voor duurzame 

gebiedsontwikkeling. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 34  Duurzaam waterbeheer 
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5.5.3 DOELGROEPEN 
 
 

Ouderen 

In het kwalitatieve woningbehoefteprogramma, dat als vertrekpunt dient voor de differentiatie van de 

nieuwbouwplannen, wordt uitgegaan van een aandeel van 24% voor senioren: 9% grondgebonden en 15% 

appartementen. Gelet op de marktomstandigheden en de behoefte van nieuwe generaties ouderen om 

langer in de eigen woning te blijven wonen, zal naast nieuwbouw meer nadrukkelijk gekeken moeten 

worden naar het levensloopbestendig maken van bestaande woningen en daarop afgestemde 

zorgarrangementen. Ook de inrichting van de openbare ruimte, zonder barrières en rolstoeltoegankelijk, is 

in combinatie met de bereikbaarheid (openbaar vervoer) van cruciaal belang bij het langer zelfstandig 

kunnen wonen. 

 
Het aanpassen van bestaande woningen en realiseren van nieuwe levensloopgeschikte 

woningen en zorgwoningen is een belangrijk punt in de prestatieafspraken met de corporaties. 

We kennen een relatief grote koopvoorraad. Veel bewoners zullen liever eerst de eigen 

woning aanpassen in plaats van te verhuizen. Door middel van flexibiliteit in de ruimtelijke plannen willen 

wij zo weinig mogelijk belemmeringen voor woningaanpassing opwerpen. We ondersteunen bewoners 

desgewenst met informatie en advies. Doel is zoveel mogelijk woningen levensloopbestendig te maken. 
 

 
Starters 

De starters in onze gemeente hebben een gevarieerd vraagprofiel. Ruim de helft van de starters zoekt een 

huurwoning, de andere helft een koopwoning. De starters die een koopwoning willen, zoeken voornamelijk 

een eengezinswoning in het goedkope segment. Voor een stimuleringsbeleid sluiten wij aan bij regionale 

initiatieven. Vanouds hebben wij een voorkeur voor een structurele aanpak waarbij wij vanuit ons beleid 

gericht op gemêleerde (nieuwe) wijken in de grotere bestemmingsplannen programma’s voor goedkopere 

koopwoningen voor starters opnemen. 

 
Nieuwbouw kan gelet op de behoefte van starters (circa 125-150 per jaar) slechts beperkt soelaas bieden. 

Onze bestaande woningvoorraad biedt starters goede mogelijkheden om in de vraag te voorzien. Probleem 

op dit moment is de stagnerende doorstroming waardoor het aanbod van woningen waaraan starters 

behoefte hebben (huurwoningen en goedkopere koopwoningen) kleiner is dan voorheen. Wij verwachten 

vooral door de bouw van levensloopbestendige woningen de doorstroming te stimuleren. 

 
Specifieke doelgroepen 

Naast ouderen zijn er andere groepen die specifieke zorg vragen, gekoppeld aan wonen. Dit 

zijn kleine groepen met specifieke vragen waarvoor specifieke oplossingen geboden moeten worden. Dat 

betekent dat de gemeente in overleg met de zorgaanbieders en corporaties maatwerk levert waar nodig. In 

de prestatie-afspraken met de corporaties  willen we hier nadere afspraken over maken. 

 
Mensen met een beperking 

Buiten de opvang in zorgcomplexen in de regio verhuren SEW en Woonborg lokaal 26 woningen aan 

PromensCare voor de huisvesting van personen met een beperking in Eelde-Paterswolde (10), Vries (4) en 

Zuidlaren (12). Dit betreft ‘’losse’’ woningen in reguliere huurcomplexen en kleine clusters van 4 tot 8 

woningen. Daarnaast heeft Woonborg ook huurders die naast hun huurcontract een zorgcontract hebben. 

Ook verhuurt Woonborg in het dorp Tynaarlo het Thomashuis aan De Drie Notenboomen bestaande uit een 

woonhuis voor de zorgondernemers, een bedrijfsruimte en 8 kamers. 

Op deze wijze wordt vormgegeven aan de vermaatschappelijking van de zorg waarbij mensen met een 

beperking onderdeel zin van de buurtsamenleving. 

Voor mensen met een visuele beperking is het wonen-zorg project Elsbroek in Vries  in ontwikkeling, 

waarbij de woonvorm voor ouderen circa  24 wooneenheden omvat. Voor de zorg werkt Woonborg hierbij 

samen met Promens Care/RIWB, Stichting De Brink en Zorggroep Drenthe. 
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Statushouders 

In 2011 hebben wij 33 statushouders gehuisvest. De taakstelling bedroeg voor 2011 in totaal 19 personen, 

daarnaast hadden wij een achterstand van 22 personen per 1-1-2011. Wij zijn er in geslaagd de achterstand 

fors weg te werken. Per 1-1-2012 resteerde een achterstand van 8 personen. Met de taakstelling van 8 

personen tot juli 2012 hebben wij dus een opgave van 16 personen voor de periode tot juli 2012. In overleg 

met de corporaties blijven wij ons inspannen om onze taakstelling te realiseren en de restant achterstand weg 

te werken. Als plattelandsgemeente is dat niet altijd eenvoudig. De weigeringsgraad is vaak hoger dan in de 

steden omdat veel statushouders een voorkeur hebben voor meer stedelijk wonen. Ook zijn statushouders 

vaak alleenstaanden, terwijl vrijkomende huurwoningen vaak gezinswoningen betreffen. Net als in veel 

andere gemeenten hebben ook wij te kampen met een lagere doorstroming in de huursector waardoor het 

aanbod afneemt. 

 
Verslavingszorg 

Vanuit onze verantwoordelijkheid voor de gezondheid, het wonen en de veiligheid van onze inwoners 

hebben wij in 2011 een convenant tijdelijke verhuur gesloten met SEW, Woonborg, Stichting 

Verslavingszorg Nederland en Stichting PromensCare voor de opvang, huisvesting en begeleiding van 

gezinnen met kinderen, waar van de ouder(s) verslaafd zijn en ex-verslaafde alleenstaande mannen. Het 

betreft de uitstroom vanuit De Lage Kamp en vanuit Wonen-Werken Drenthe. Doel is gezondheids- 

verbetering en het persoonlijke en maatschappelijke herstel van sociaal kwetsbare mensen. Het convenant is 

onderdeel van de samenwerking waarbij, op basis van de eigen taken en verantwoordelijkheden van de 

betrokken partijen, problemen op de daartoe geëigende plek worden gelegd en opgelost. Een eerste stap in 

deze samenwerking is de tijdelijke beschikbaarstelling van aangepaste woningen binnen de 

huurwoningvoorraad aan PromensCare/VNN wanneer geen directe match met de oorspronkelijke doelgroep 

voor woningaanpassing is te maken. Na de tijdelijke huurovereenkomst spannen de corporaties en 

VNN/PromensCare zich maximaal in voor een structurele huisvesting in de woningvoorraad. 

Hierbij is de inzet er op gericht vraag en aanbod zo vroeg mogelijk bij elkaar te brengen en wordt breder 

gekeken dan de gemeente Tynaarlo en de werkgebieden van SEW en Woonborg. Daarnaast zullen de 

ketenpartners (SEW, Woonborg, Promens Care en VNN) regelmatig overleg voeren om de keten optimaal te 

laten functioneren.  Het  convenant is aangegaan voor de duur van 5 jaar (tot 26 april 2016). De werking van 

het convenant wordt jaarlijks geëvalueerd. 

 
Kamerverhuur en woningsplitsing 

Kamerverhuur is het (beroepsmatig) verhuren van kamers in particuliere woningen. Kamerverhuur 

voorziet in de woningbehoefte van mensen die om diverse redenen (studie, werk, inkomen) niet in 

aanmerking kunnen of willen komen voor een reguliere woning. Deze behoefte is in de gemeente Tynaarlo 

waarschijnlijk niet groot, maar wel aanwezig. 

Door woningen geheel of grotendeels te gebruiken als kamerverhuurpand zijn deze niet meer beschikbaar 

voor de reguliere koop- of verhuurmarkt. Ook wordt een kamerverhuurpand intensiever bewoond dan een 

reguliere woning.  Bij woningsplitsing wordt een reguliere zelfstandige woning opgedeeld in meerdere 

zelfstandige woningen en neemt dus het aantal (zelfstandige) woningen toe. 

 
Sinds enige tijd constateren wij een toename van verzoeken om mee te werken aan het omzetten van de 

functie van panden naar kamerverhuur. Ook is sprake van een toename van het aantal verzoeken tot 

woningsplitsing. De oorzaken liggen voor wat betreft de kamerverhuur mogelijk in de actuele economische 

situatie, waardoor enige leegstand is ontstaan (bijvoorbeeld winkelpanden), de soms lastige 

verkoopbaarheid van grote woningen en het toenemend natuurlijk aanbod van grote en dure woningen. Bij 

woningsplitsing kan het ook gaan om bijzondere vormen van wonen waarbij (toekomstige) zorgbehoefte 

een rol speelt. Wij voorzien dat dit geen tijdelijke ontwikkelingen zijn en vinden het daarom van belang 

aandacht te besteden aan dit onderwerp. 

 
De gemeente Tynaarlo heeft geen huisvestingsverordening. De beoordeling van verzoeken tot 

kamerverhuur en woningsplitsing worden daarmee primair beoordeeld op basis van het instrumentarium 

uit de ruimtelijke ordening. Kamerverhuur en woningsplitsing komen slechts beperkt voor. Een 

huisvestingsverordening is daarom op dit onderdeel “teveel van het goede”. 

 
De corporaties SEW en Woonborg zien kamerverhuur niet als eerste prioriteit. Bij Woonborg is de vraag 
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naar deze woonvorm nu niet manifest. De corporaties voelen geen urgentie om hier op dit terrein actie te 

ondernemen. Wellicht zien particulieren wel kansen in dit kleine marktsegment. 

 
Wij vinden dat kamerverhuur en/of  het realiseren van kleine appartementen een verbreding van het 

bestaande aanbod kan betekenen. In het kader van ons streven naar een gemêleerd woningaanbod is het 

van belang ook te voorzien in woonruimte voor groepen waarvoor de reguliere woningvoorraad geen optie 

is of op korte termijn onvoldoende aanbod genereert. Hierbij denken wij aan jongeren, maar ook voor de 

opvang van crisissituaties. Bovendien kunnen deze initiatieven bijdragen aan het voorkomen van verval als 

gevolg van leegstand en daarmee een bijdrage leveren aan de leefbaarheid. Met het oog hierop willen wij 

geen beperkingen opleggen aan kamerverhuur, voor zover dat beperkt is tot maximaal vier personen. Bij 

grotere aantallen verandert het karakter de woning en de uitstraling op de directe (woon)omgeving. In die 

gevallen is een bredere afweging noodzakelijk. 

 
Bij woningsplitsing in wooneenheden is sprake van een uitbreiding van het aantal woningen. In de meeste 

bestemmingsplannen in de gemeente Tynaarlo is het aantal woningen vastgelegd op het bestaande aantal. 

Dit om te voorkomen dat woningsplitsing leidt tot een onevenredige aantasting van het woonklimaat of een 

onevenredige aantasting van omringende functies en waarden. Een woningsplitsing leidt immers niet 

vanzelfsprekend tot uitbreiding van het aantal parkeermogelijkheden bij het pand of een blijvend goede 

ontsluiting op de openbare weg. Daarom wordt in beginsel geen medewerking verleend aan woningsplitsing 

en of de verbouw van bestaande panden in meer dan één woning. 

 
Een uitzondering kan worden gemaakt voor woningsplitsing in geval van bijzondere bebouwing 

(bijvoorbeeld voormalige boerderijen of winkelpanden) en om te voorzien in de behoefte van mantelzorg, 

waarbij kinderen kunnen zorgen voor hun ouders. Een ander voorbeeld is het creëren van 

meergeneratiewoningen, waarbij grootouders, kinderen en kleinkinderen dicht bij elkaar kunnen wonen. 

 
Bij een concreet verzoek om woningsplitsing moet sprake zijn van een goed woonklimaat in en rond de 

woning. Hierbij moet gedacht worden aan mogelijke overlast door verkeer, geluid, hinder van andere 

bedrijven en de privacy, ook die van derden. Door woningsplitsing wordt de druk op de omgeving meestal 

vergroot. In de uiteindelijke afweging is de omvang van de toevoeging van belang. 

 
Voor een actief beleid ter bevordering van kamerverhuur en/of (woning)splitsing in wooneenheden is 

onvoldoende aanleiding. Door de ligging nabij Groningen en Assen, met een groot aanbod op dit gebied, is 

in de gemeente Tynaarlo slechts sprake van een beperkte vraag. 
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6 Ontwikkelingen in de kernen 
 
 

6.1 TERUGBLIK 2000-2010  
 

De bestaande kernen (dus exclusie Eelderwolde/Ter Borch als ‘’nieuwe kern’’) zijn de afgelopen jaren 

geconfronteerd met krimp. Belangrijke oorzaak hiervan was de stagnatie in de woningbouw. Nam de 

woningvoorraad in de kernen tussen 2000 en 2005 toe met gemiddeld 94 woningen per jaar, na 2005 viel dit 

terug tot 9 woningen per jaar. 

 
groei w oningen groei   w oningen Kern inw oners 

2000 2000-2004 2005-2009    2000-2009 
inw oners 

2010 2000 2000-2004 2005-2009 2000-2009 2010 
Zuidlaren 10.280 420 -620 -200 10.080 4.038 67 10 77 4.115 
De Groeve 440 10 15 25 465 175 1 3 4 179 
Zuidlaarderveen 325 -5 10 5 330 116 1 7 8 124 
Midlaren 325 45 -35 10 335 124 4 0 4 128 
Vries 4.485 10 -200 -190 4.295 1.644 48 2 50 1.694 
Tynaarlo 1.755 -20 30 10 1.765 697 10 0 10 707 
Zeegse, Oudemolen, Taarlo 550 15 -10 5 555 201 7 0 7 208 
Zeijen 705 50 15 65 770 432 22 0 22 454 
Yde, De Punt 1.145 -50 5 -45 1.100 498 7 0 7 505 
Bunne, Winde 325 0 -20 -20 305 117 2 0 2 119 
Donderen 450 -10 15 5 455 178 6 0 6 184 
Eelde/Patersw olde 10.435 310 -285 25 10.460 4.346 295 23 318 4.664 
Eelderw olde/ Ter Borch 280 15 1.200 1.215 1.495 133 -1 408 407 540 
Correctie 8 3 -13 -10 -2     
Gemeente Tynaarlo 31.508 793 107 900 32.408 12.699 469 453 922 13.621 
Ge m e e nte  e xcl E'w olde  31.228 778 -1.091 -313 30.915 12.566 470 45 515 13.081 

 
Afbeelding 35 Ontwikkeling wonen per kern 2000-2009 

 

Deze ontwikkeling leidde ertoe dat het inwonertal van de drie hoofdkernen Eelde-Paterswolde, Vries en 

Zuidlaren met circa 1.100 inwoners is afgenomen. In de kleine kernen waren de effecten beperkt. Doordat 

zich in Ter Borch in deze periode circa 1200 personen vestigden, bleef het inwonertal van de gemeente als 

geheel op peil. Per saldo hebben wij  in de kernen de traditionele uitstroom van jongeren niet meer kunnen 

compenseren door instroom van gezinnen met kinderen en ouderen. De instroom van gezinnen is 

verschoven naar Ter Borch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afbeelding 36  Migratieprofielen per kern en leeftijdsopbouw Ter Borch 
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6.2 VOORUITZICHTEN TOT 2020 
 
 

De selectieve ontwikkeling van de afgelopen jaren is ongewenst en zal met het op gang komen van de 

woningproductie in de nieuwe bestemmingsplannen deels ongedaan worden gemaakt. Desondanks zullen 

wij bij een gemiddelde uitbreiding van de woningvoorraad op het niveau van de eigen behoefte van 44 

woningen per jaar (440 in 2010-2019) in de bestaande kernen er rekening mee moeten houden dat de 

bevolking zal blijven krimpen, omdat de natuurlijke aanwas negatief blijft en de migratie niet meer de 

omvang van voor 2005 zal bereiken. 

Daar waar we naast de eigen behoefte ook bouwen in het kader van de regionale woningbehoefte zal door 

de extra vestiging de demografische krimp afnemen of kunnen verdwijnen. Dat zal vooral gelden voor 

Vries als we er in slagen de ontwikkeling van De Bronnen goed van de grond te krijgen. De geambieerde 

toevoeging van circa 550 woningen betekent een groei van de woningvoorraad met circa 30%. De 

demografische effecten zijn sterk afhankelijk in het tempo waarmee de nieuwe woonwijk kan worden 

ontwikkeld. Vooralsnog wordt uitgegaan van een gefaseerde aanpak waarbij tot 2020 circa 120 woningen 

worden gerealiseerd. 
 
 

6.3 UITGANGSPUNTEN WONINGBOUW- EN HERSTRUCTURERINGSPROGRAMMA’S  PER 
KERN 

 
 

Hierna wordt per kern ingegaan op: 

� Het woonprofiel. 
� De woningbehoefte 2010-2019. 
� De woningbouwprogramma’s. 

 

Woningbehoefte 

Bij de eigen woningbehoefte van de bestaande kernen (buiten Eelderwolde/Ter Borch) gaan wij primair uit 

van de uitkomsten van de woningbehoefte verkenning en de demografische uitgangspunten van de 

provincie. Dit betekent 440 woningen in de periode 2010-2019 (44 per jaar). 

 
Regionale afspraken 

Naast de eigen behoefte hebben wij in regionaal verband afspraken gemaakt voor de opvang van een deel 

van de regionale behoefte. De regio Groningen - Assen heeft begin 2012 gekozen voor een verlaging van het 

regionale bouwprogramma 2010-2030 en een scenariobenadering in verband met de onzekere 

woningmarktsituatie: bandbreedte tussen 1000 woningen p.j. en 1500 woningen p.j. Voor de gemeente 

Tynaarlo is het 1000 woningen scenario van toepassing, behalve voor de locaties met woningbouw in 

excellente groenstedelijke woonmilieus die voorzien in een regionale behoefte zoals Ter Borch. Bij de 

kerngerichte uitwerking geven wij aan welke capaciteit in voorgenomen plannen nodig is voor de eigen 

woningbehoefte en welke capaciteit beschikbaar is voor de regionale behoefte aan excellent wonen. 

 
Programma  netto uitbreiding  woningvoorraad gemeente  Tynaarlo per kern/dorpsgebied  
Kern  Gerealiseerd    2012-2014  2015-2019  Totaal  vanaf 2020 

2010-2011  2010-2019  plan  ambitie 
Eelde-Paterswolde  112  243  355  60 
Vries  43  158  201  180  250 
Zuidlaren  26  57  278  361  116 
Ter Borch  75  159  378  612  94 
Kleine kernen  15  29  44  10  20 
Totaal  101  386  1086  1573  400  330 

 
Afbeelding 37  Uitbreidingsprogramma 
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Flexibiliteit 

De programma’s per dorp laten in de meeste gevallen een overmaat zien ten opzichte van de behoefte. Deze 

is, zoals hiervoor aangegeven, beschikbaar voor de opvang van regionale behoefte. Om de nodige flexibiliteit 

te hebben achten wij bovendien een overmaat van circa 30% plancapaciteit ten opzichte van de eigen 

behoefte gewenst. De ervaring leert namelijk dat de planontwikkeling niet zelden langer duurt dan 

vooraf ingeschat. Ook zijn de gevolgen van de crisis moeilijk in een programma te vangen. Wij sluiten niet 

uit dat de kwalitatieve opzet van plannen onder invloed van de markt moet worden gewijzigd of dat 

bepaalde plannen door gebrek aan koopkrachtige vraag voorlopig niet van de grond komen. Voor die 

gevallen is het gewenst om te kunnen schakelen naar andere plannen of andere programma’s. 

Met name in de sfeer van koopappartementen waar, gezien het behoefte-onderzoek, de tekorten veel minder 

groot zijn dan tot voor kort werd aangenomen, zal de planontwikkeling in kernen met beperkte behoefte of 

op locaties die door de doelgroep minder gewaardeerd worden bijstelling behoeven. Ook de bouw in de 

duurdere koopsegmenten zal sterk afhangen van marktherstel en het weer op gang komen van de 

doorstroming. 

 
Monitoring 

Het programma in deze structuurvisie is de momentopname van voorjaar 2012. Het programma wordt, net 

als de woningmarktontwikkelingen, periodiek geactualiseerd in regionaal verband. Het 

woningbouwprogramma is dan ook een dynamisch programma. 
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6.4 EELDE-PATERSWOLDE  
 

 
 

Woonprofiel 2010 

� Dorps- en landelijk/exclusief wonen, 

groene en landelijke uitstraling met twee 

voorzieningencentra, onder de rook van 

Groningen in een aantrekkelijke 

recreatieve omgeving. 

� Ontwikkeling meer ingegeven door visie 

op dorpskwaliteit dan (sterke) 

marktpotentie 

� Circa 4615 woningen, 1255 huur en 3360 

koop, aandeel huur 27% 

� Inwonertal 10.460, groei 2005-10: - 285. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Woningbehoefte 2010-2019 

� De eigen woningbehoefte bedraagt circa 45 woningen, die van de omgeving die op Eelde-Paterswolde is 

georiënteerd circa 60, in totaal 105 woningen. 

� De sterk vergrijsde bevolking (32% 60-plussers) veroorzaakt een oplopende sterfte-overschot dat veel 

groter is dan de jaarlijkse migratie van circa + 30 personen per jaar. Hierdoor zal het inwonertal met ruim 

500 personen afnemen. De krimp voltrekt zich in de leeftijdsgroepen tot 60 jaar (circa -900), het aantal 60- 

plussers blijft met circa 400 toenemen. Door de opvang van de woningbehoefte uit de omgeving zal de 

krimp op een wat lager niveau uitkomen, circa 300-350 personen. 

� De kwalitatieve woningbehoefte betreft per saldo vooral huur- en koopappartementen en in beperkte 

mate vrijstaande koop € 300.000- € 400.000. Een groot deel van de behoefte aan koopwoningen kan 

worden bediend door het natuurlijke woningaanbod van circa 600 woningen in 2020-2019. 
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Programma 
Planvoornemens netto uitbreiding w oningvoorraad   en w oningbehoefte  Eelde-Patersw olde  

vanaf 2020 Naam plan 2012-2014 2015-2019 Totaal 

 
2010-2019 

 
plan 

 
ambitie 

Herstructurering Nieuwe Akkers nieuwbouw = sloop      Groote Veen 92 103 195   Centrumplan Eelde 20 60 80   Hoofdweg De Drift na 2030   0  60 
IAB-locaties (integraal accommodatiebeleid)      
School Eelde  2 2   
School de Ekkel  14 14   
Bibliotheek Punthoes  12 12   
Bladergroenschool  18 18   
School De Kooi  10 10   
School Patersw olde Noord  24 24   Kleins chalige part. initiatieven buiten woonvis iebeleid      
Hotel De Braak      
Yde Breukenw eg      Totaal 112 243 355 0 60 
Totaal programma  2010-2019  355 
Gerealiseerde netto productie 2010-2011 0
Eigen behoefte Eelde-Paterswolde 2010-2019 45
Behoefte omgeving 60
Ruimte voor regionale behoefte en planflexibiliteit 250

 

 
Groote Veen 

Groote Veen wordt aansluitend aan de bestaande bebouwing van Eelde ontwikkeld. Doordat de wijk grenst 

aan de landgoederenzone ten oosten van Eelde is het plan opgezet met als thema landgoed. Naast 195 

woningen in diverse marktsegmenten is voorzien in een MFA dat wordt opgezet als een landhuis met 

daaromheen een grote vijver. De landgoeduitstraling krijgt verder vorm door groene lanen die een relatie 

leggen met de landgoederenzone. 

 
SEW 

De SEW werkt in Eelde-Paterswolde aan de volgende nieuwbouwplannen die naar verwachting voor 2015 

zullen worden gerealiseerd: 

• 27 levensloopbestendige woningen in Groote Veen. 

• 9 seniorenappartementen, zijvleugel Nieuwe Akkersflat. 

• 18 appartementen aan Geyssendorfferweg. 

 
Daarnaast wordt in het kader van de uitvoering van de wijkvernieuwing Nieuwe akkers 133 huurwoningen 

gerenoveerd: 72 in de periode 2012-2014 en 61 in de jaren 2015-2017. 

 
IAB-locaties 

Vanuit het integrale accommodatiebeleid zullen de komende jaren diverse locaties beschikbaar komen die 

aantrekkelijk zijn voor woningbouw. Het tijdstip waarop deze locaties beschikbaar komen is nog onbekend. 

Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat het accent ligt in de periode 2015-2019. 
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6.5 VRIES 
 
 
 

Woonprofiel 2010 

� Dorpswonen, halfweg Groningen-Assen in 

landelijke omgeving, centrum met 

verspreid basisvoorzieningenpakket en 

gedateerde uitstraling. 

� Circa 1815 woningen, 405 huur en 1410 

koop, aandeel huur 22%. 

� Inwonertal 4.295, groei 2005-10: - 190. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Woningbehoefte 2010-2019 

� De eigen woningbehoefte bedraagt circa 50 woningen, die van de omgeving die op Vries is georiënteerd 

circa 30, in totaal 80 woningen. 

� Het oplopende sterfte-overschot wordt deels gecompenseerd door de migratie (15 personen p.j.). De 

demografische krimp tot 2020 bedraagt circa -145 personen. De krimp voltrekt zich uitsluitend in de 

leeftijdsgroepen tot 60 jaar (circa -350), het aantal 60-plussers blijft met circa 205 toenemen. Door de 

opvang van de woningbehoefte uit de omgeving zal de krimp verder teruglopen tot circa 50-75 

personen. 

� Het natuurlijk woningaanbod (circa 200 woningen 2010-2020) drukt een sterk stempel op de 

woningbehoefte. De strategische tekorten liggen vooral in segment vrijstaande koopwoningen tot 

€ 400.000 en  grondgebonden (senioren)huurwoningen. De behoefte aan appartementen is beperkt. 

� De ontwikkeling van De Bronnen zal, afhankelijk van het ontwikkeltempo, vanwege de omvang van het 

plan in relatie tot de bestaande woningvoorraad een trendbreuk in de bevolkingsontwikkeling 

betekenen. De leeftijdsspecifieke effecten zullen nauw samenhangen met de aan te trekken doelgroepen. 
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Programma 

 
Planvoornemens netto uitbreiding woningvoorraad en woningbehoefte Vries  

Naam plan 2012-2014 2015-2019    Totaal vanaf 2020 

2010-2019 plan   ambitie 
De Bronnen 120 120    180 250 
Centrumplan Vries (incl. Holtenhoek) 10 10 
ACM locatie/De Groene Brink 36 36 
Geref kerk / bibliotheek 7 14 21 
De Inloop 6 6 
IABlocaties 
- Vijverstee en gymzaal  8 8 
Totaal 43 158 201    180 250 
Totaal programma 2010-2019 201 
Gerealiseerde netto productie 2010-2011 
Eigen behoefte Vries 2010-2019 50 
Behoefte omliggende kernen 30 
Ruimte voor regionale behoefte en planflexibiliteit 121 

 

 
De Bronnen 

Voor de ontwikkeling van De Bronnen wordt gekozen voor een faseerde ontwikkeling. De ambitie is 

uiteindelijk een plan van 550 woningen te realiseren. De planontwikkeling wordt evenwel zo ingericht dat 

eerst een beperkter plan met circa 300 woningen wordt uitgewerkt. Gelet op de eigen behoefte van Vries is 

duidelijk dat het overgrote deel van de woningen direct of indirect door huishoudens van buitenaf 

betrokken gaat worden. 

 
Omdat in het zoekgedrag van woningzoekenden naast de woning en de kwaliteit van het plan ook de 

aantrekkelijkheid van centrumgebieden een rol speelt, is het voor de ontwikkeling van De Bronnen van 

groot belang dat het centrum van Vries een meer wervend karakter krijgt. Dit speelt des temeer daar Vries 

een minder uitgesproken migratieprofiel heeft dan Eelde-Paterswolde en Zuidlaren. De afgelopen jaren 

vestigden zich vooral mensen van buiten de regio (40%) en Groningen (25%). De rest van de regio, inclusief 

Assen was goed voor 35%. 

 
De kwaliteit van het plangebied leent zich vooral voor liefhebbers van landschappelijk wonen 

(houtwallen/kampenlandschap) en kent natuurlijke faseringsmogelijkheden Aandachtspunt is de 

‘verstopte’  situering achter bestaande lintbebouwing/ bestaande woonbuurten en begrenzing door 

infrastructuur (kanaal/A28). Een aantrekkelijke wijkontsluiting is daarom van groot belang voor de 

startkwaliteit en wervingskracht van de eerste fase. 

 
Wat de doelgroep betreft leent het gebied zich vooral voor doorstromers die willen doorstromen naar een 

rustige natuurlijke woonomgeving in de nabijheid van de A28. Dit zijn vaak gezinnen met opgroeiende 

kinderen, empty-nesters en ouderen. Ook bevolkingsgroepen die door de vergrijzing nog sterk in omvang 

groeien en dus meer vraag zullen genereren. Voor deze groepen zijn vooral woningtype en plankwaliteit en 

belangrijk. Omdat een basisschool in de buurt van minder belang is, is te overwegen de beoogde MFA in 

Vries vooral in te zetten om de centrumkwaliteit te versterken als toekomstbestendig centrum voor educatie, 

cultuur en ontmoeting. Het houdt het centrum, met veel seniorenwoningen, bovendien jong en dynamisch en 

voorkomt dat met het teruglopende winkelbestand de centrumfunctie verder wordt uitgehold. 

 
Woonborg 

Woonborg is in Vries betrokken bij de volgende projecten: 

• Herontwikkeling van de ACM locatie: bouwplan De Groene Brink met 16 huurappartementen en 20 

koopappartementen. De koopappartementen zijn op dit moment moeilijk afzetbaar en worden als 2e 

fase in portefeuille gehouden. 

• Centrumplan. De planontwikkeling is nog in gang en het complex Tienkampen van Woonborg speelt 

hierbij een rol. Vooralsnog is in het programma indicatief een netto uitbreiding met circa 6 woningen 

opgenomen. 

• Het project Elsbroek met o.a. circa 24 appartementen/eenheden voor mensen met een beperking. Dit 

betreft dus een bijzondere doelgroep en de eenheden zijn buiten het reguliere woningbouwprogramma 
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gehouden. 

• In het woonbeleid van Woonborg is de ambitie geformuleerd om via transformatie het aanbod 

eengezinswoningen te verkleinen en het aanbod woningen geschikt voor 

ouderen/levensloopbestendige woningen te vergroten. 
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6.6 ZUIDLAREN  
 
 

Woonprofiel 
• Dorpswonen, dynamisch centrum met 

uitgebreid en geconcentreerd 

voorzieningenpakket. 

• Centraal tussen Groningen, Hoogezand- 

Sappemeer en Assen in recreatieve 

omgeving op de grens van zand en veen. 

• Circa 4.310 woningen, 825 huur, 

3485 koop , aandeel huur 19%. 

� Inwonertal 10.080, groei 2005-10: - 620. 
 
 
 

 
 

 
 

Woningbehoefte 2010-2019 

� De eigen woningbehoefte bedraagt circa 155 woningen, die van de omgeving die op Zuidlaren is 

georiënteerd circa 60, in totaal 215 woningen. 

� Het oplopend sterfte-overschot wordt grotendeels gecompenseerd door de migratie. Krimp is met circa 

-240 personen 2010-2020 beperkt. De krimp voltrekt zich uitsluitend in de leeftijdsgroepen tot 60 jaar 

(circa -875), het aantal 60-plussers blijft met circa 635 toenemen. Door de opvang van de woningbehoefte 

uit de omgeving zal de krimp verder teruglopen tot rond de 100 personen. 

� De kwalitatieve woningbehoefte is gevarieerd: vooral vrijstaand en 2^1kap in de koopsector en 

grondgebonden (senior) huurwoningen. Door de vergrijzing is er een fors natuurlijk woningaanbod 

(500 woningen 2010-2020) dat behoefte aan koopwoningen in de rij en koopappartementen grotendeels 

dekt. 
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Programma 
Planvoornemens netto uitbreiding woningvoorraad en woningbehoefte Zuidlaren  
Naam plan 2012-2014 2015-2019    Totaal vanaf 2020 

2010-2019 plan   ambitie 

Oude Tolweg Zuid-es 44 44 

Herstructurering Noord Es/Ericalaan 16 16 

Centrumplan 125 125 75 

Tienelswolde (incl. cbs Jonglaren) 80 80 20 

Bovendiepen 13 13 26 
IABlocaties 0 
- Bibliotheek  7 7 
- CBS De Tol  13 13 
- OBS Schuilingsoord  0 16 
- De Ludinge  8 8 
- CBS Stroomdal  12 12 
- OBS Schuthoek  4 4 5 
Kleins chalige part. initiatieven  buiten woonvis iebeleid  0 
Entinge 0 
Goudenregenlaan 0 

57 278 335    116 0 
Totaal programma 2010-2019 335 
Gerealiseerde netto productie 2010-2011 
Eigen behoefte 155 
Behoefte omgeving 60 
Ruimte voor regionale behoefte en planflexibiliteit 120 

 
Tienelswolde 

Medio 2011 hebben wij een intentieovereenkomst gesloten met Zorggroep Drenthe en Woonborg over de 

gebiedsontwikkeling Tienelswolde. Fase 1 betreft de verbouwing/uitbreiding van het woonzorgcentrum. 

Een deel van de huidige gebouwen van het zorgcentrum wordt gefaseerd gesloopt en vervangen door 72 

appartementen. In fase 2 en 3 worden circa 100 ook voor ouderen geschikte woningen gebouwd. 

 
Centrumvisie Zuidlaren 

In de centrumvisie Zuidlaren zijn verschillende los van elkaar staande bouwlocaties opgenomen. Het betreft 

in alle gevallen functieveranderingslocaties waarbij wonen één van de programma’s vormt: 

•      Prins Bernardhoeve. Dit is de grootste locatie waar voorzien is in een bebouwingsfront aan de brink 

met wonen boven detailhandel, horeca en voorzieningen en een achterliggende zone voor woningbouw 

richting het Laarwoud. 

•      Locatie Blokker/ING/drogist. 

•      Garage Roelfsema. 

 
Woonborg 

In Zuidlaren is Woonborg actief in de volgende projecten: 

• De buurtontwikkeling in Noord Es vormt speerpunt van de wijkvernieuwing in Zuidlaren. De ambitie 

is om (delen van) het huidige woningaanbod geleidelijk aan te transformeren woningen geschikt voor 

ouderen, waaronder levensloopbestendige woningen. Er wordt niet gestreefd naar verdichting: het 

aantal woningen zal ongeveer gelijk blijven. Inmiddels is de voorbereiding van fase 1 opgestart. 

• Plan Tienelswolde. De visie voor dit gebied voorziet in de bouw van circa 100 gelijkvloerse woningen 

in de huur en de koopsector nabij het woonzorgcentrum dat vanaf dit jaar gefaseerd wordt vernieuwd. 

•      Ontwikkeling Centrumvisie, locatie Roelfsema. 
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6.7 TER BORCH 
 
 

Woonprofiel 

� Regionale bouwlocatie aansluitend op stedelijk 

gebied Groningen. 

� Woonmilieu: excellent wonen voor opvang 

stedelijke vraag Groningen. 

� Stadsrandlocatie te midden van recreatief 

aantrekkelijke omgeving. 

� Typisch sociaal profiel van een wijk in pioniersfase. 

� Totaal programma: circa 1250 woningen. 

� Inmiddels zijn ruim 500 woningen gerealiseerd. 
 
 
 

 
 

 
 

Programma 

Tot 2020 wordt Waterwijk afgerond en gestart met de aanleg van Rietwijk Zuid en vervolgens Rietwijk 

Noord. Het ontwikkeltempo zal sterk afhangen van de vraagontwikkeling in het hoge marktsegment dat 

door de crisis op een aanzienlijk lager niveau is gekomen dan bij de aanleg van Tuinwijk. 

 
Planvoornemens netto uitbreiding  woningvoorraad Eelderwolde/Ter Borch  

2012-2014 vanaf 2020 Totaal Naam plan 
 

2015-2019 Totaal 

2010-2019 plan ambitie  
Ter Borch, Waterwijk 116 38 154   154 
Ter Borch, strip Tuinwijk/Eentreegebied 13 63 76 36  112 
Ter Borch, Rietwijk Zuid 30 107 137   137 
Ter Borch, Rietwijk Noord  170 170 35  205 
Ter Borch, Rietwijk Bungalowbuurt    23  23 
Totaal 159 378 537 94  631 
Totaal programma   2010-2019  537  
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6.8 KLEINE KERNEN  
 
 

Woonprofiel 

• 13 kleine kernen. Eelderwolde ontwikkelt zich met de aanleg van Ter Borch als nieuwe kern 

Eelderwolde/Ter Borch en behoort niet meer tot de kleine kernen. 

• Eén vijfde van de woningvoorraad ruim 2.500 woningen. 

• Tynaarlo, Yde/De Punt en Zeijen zijn  de wat grotere kleine kernen en hebben in het verleden 

planmatige woningbouw gekend. Met uitzonderling van Loopstukken wordt in de kleine kernen geen 

planmatige woningbouw ontwikkeld. De woningbehoefte dient te worden opgevangen in de drie 

grotere kernen. 

 
Programma 

In de kleine kernen is  incidentele woningbouw mogelijk op functieveranderingslocaties en in het kader van 

herstructurering (sloop/nieuwbouw). Het plan Zuidoevers in de Groeve is een uitzondering 

 
Planvoornemens netto uitbreiding woningvoorraad kle ine kernen  
Naam plan  2012-2014  2015-2019     Totaal  vanaf 2020 

2010-2019  plan    ambitie 
Zuidoevers  8  14  22 
Zuidlaarderveen  2  1  3 
Donderen  5  4  9 
School Oelebred Tynaarlo  10  10  10 
Loopstukken Tynaarlo  0  20 

15  29  44  10  20 

Totaal programma  2010-2019  44 

 
Tynaarlo 

Tynaarlo is de grootste van de kleine kernen. In het dorp is sprake van een ruimtelijke reservering voor de 

afronding van het woongebied Loopstukken. Realisering van deze dorpsuitbreiding is vooralsnog niet aan 

de orde.  Wel speelt in de periode 2015-2019 de ontwikkeling van de IAB locatie school Oelebred. 

Woonborg bezint zich op mogelijkheden tot buurtvernieuwingsprogramma’s om beter aan te sluiten op de 

toekomstige vraag. Hier wordt geen uitbreiding van de woningvoorraad nagestreefd, wel meer 

differentiatie in het aanbod, o.a. via een pilot seniorenhuisvesting. 

 
Zeijen 

In het dorp Zeijen zullen toekomstige bouwmogelijkheden in het teken staan van herstructurering. Hiervoor 

zijn in de planperiode vooralsnog geen concrete plannen. 

 
De Groeve 

In het kader van de gebiedsontwikkeling Zuidoevers zijn in De Groeve plannen ontwikkeld voor de bouw 

van circa 25 woningen in een natuurlijke omgeving. Hiervan is slechts een beperkt aantal gerealiseerd. De 

komende jaren verwachten wij hier bouwkavels te kunnen aanbieden. De kavels variëren in grootte van 

circa 1200 tot 1700m2, met de mogelijkheid om extra grond bij te kopen. Indien zich mogelijkheden 

voordoen wordt de bouw van een beperkt aantal goedkopere woningen niet uitgesloten. 

 
Donderen 

Voor een beperkte uitbreiding van Donderen is een nieuwbouwlocatie ontwikkeld. In dit bestemmingsplan 

is ruimte voor 9  woningen. 

 
Zuidlaarderveen 

In Zuidlaarderveen biedt het geldende bestemmingsplan nog ruimte voor de bouw van 3 woningen. Een 

nieuwe planmatige uitbreiding wordt niet voorzien. 

 
Yde / De Punt 

Nieuwe woningbouw in Yde/De Punt is afhankelijk van herstructurering en zich voordoende 

inbreidingsmogelijkheden. 



 Structuurvisie wonen 2012 

 ARCADIS    43 : 

 

 

 
 

Midlaren, Bunne, Winde, Zeegse, Oudemolen en Taarlo 

In deze kernen worden op het gebied van woningvoorraad en nieuwbouw geen ingrijpende ontwikkelingen 

voorzien. Deze kernen kenmerken zich door landelijk wonen en ontlenen daaraan ook hun kracht. 

Incidentele woningbouw is mogelijk op functieveranderingslocaties. 
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Bijlage 1 Woningen 
 
 
 

Kern Koop  Woonborg SEW Ov. Corpo's Part. huur Overige Totaal niet Totaal Recreatie 
 woningen wagen/boten     huur woningen 1 gedefinieerd   Eelderwolde 471 0 0 0 0 38 2 511 6 517 119 
Paterswolde 1.321 0 0 300 0 39 13 1.673 3 1.676 6
Eelde 2.033 0 0 645 64 187 8 2.937 4 2.941 0
Bunne/Winde/Donderen 290 0 8 0 0 4 1 303 2 305 0
Yde/De Punt 403 0 47 0 0 1 0 451 1 452 7
Vries 1.365 0 405 0 0 0 2 1.772 45 1.817 0
Tynaarlo 629 3 97 0 0 3 3 735 5 740 71
Zuidlaren/Midlaren 3.455 5 579 0 140 86 23 4.288 24 4.312 242 
De Groeve/Zuidlaarderveen 282 1 11 0 0 0 1 295 6 301 0
Zeegse/Oudemolen/Taarlo 183 3 3 0 0 0 3 192 2 194 110 
Zeijen 279 0 22 0 0 0 1 302 0 302 5

10.711 12 1.172 945 204 358 57 13.459 98 13.557 560 Totaal woonruimte 
80% 0% 9% 7% 2% 3% 0% 100%     

2000-2009 Voorraad Groei voorraad Gemeente Voorraad 
2000 Huur Koop Totaal Onttrekking 2010 2000-2009  

Assen 24.943 1.427 3.633 5.060 402 29.622 4.658 19% 
Bedum 4.115 157 108 265 69 4.321 196 5% 
Ten Boer 2.670 18 253 271 19 2.945 252 9% 
Groningen 81.998 2.025 5.506 7.531 5.936 85.204 1.595 2% 
Haren 8.130 86 189 275 141 8.446 134 2% 
Hoogezand-Sappemeer 14.351 766 1.233 1.999 827 15.564 1.172 8% 
Leek 7.260 189 635 824 234 7.875 590 8% 
Noordenveld 12.392 310 866 1.176 207 13.197 969 8% 
Slochteren 5.762 148 626 774 210 6.351 564 10% 
Tynaarlo  12.697 225 828 1.053 215 13.471 838 7%
Winsum 5.441 101 336 437 47 5.838 390 7% 
Zuidhorn 6.764 114 594 708 105 7.388 603 9% 
RGA 186.523 5.566 14.807 20.373 8.412 200.222 11.961 6%
Tynaarlo, excl Ter Borch 12.697 225 428 653 215 13.135 438 3% 
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Bijlage 2 Bevolking 
 
 

groei w oningen groei   w oningen Kern inw oners 
2000 2000-2004 2005-2009    2000-2009 

inw oners 
2010 2000 2000-2004 2005-2009 2000-2009 2010 

Zuidlaren 10.280 420 -620 -200 10.080 4.038 67 10 77 4.115 
De Groeve 440 10 15 25 465 175 1 3 4 179 
Zuidlaarderveen 325 -5 10 5 330 116 1 7 8 124 
Midlaren 325 45 -35 10 335 124 4 0 4 128 
Vries 4.485 10 -200 -190 4.295 1.644 48 2 50 1.694 
Tynaarlo 1.755 -20 30 10 1.765 697 10 0 10 707 
Zeegse, Oudemolen, Taarlo 550 15 -10 5 555 201 7 0 7 208 
Zeijen 705 50 15 65 770 432 22 0 22 454 
Yde, De Punt 1.145 -50 5 -45 1.100 498 7 0 7 505 
Bunne, Winde 325 0 -20 -20 305 117 2 0 2 119 
Donderen 450 -10 15 5 455 178 6 0 6 184 
Eelde/Patersw olde 10.435 310 -285 25 10.460 4.346 295 23 318 4.664 
Eelderw olde/ Ter Borch 280 15 1.200 1.215 1.495 133 -1 408 407 540 
Correctie 8 3 -13 -10 -2     
Gemeente Tynaarlo 31.508 793 107 900 32.408 12.699 469 453 922 13.621 
Ge m e e nte  e xcl E'w olde  31.228 778 -1.091 -313 30.915 12.566 470 45 515 13.081 

 
Groei & krimpindicatoren Tynaarlo   Nederland   
 2000 2010 2000-10 2000 2010 2000-10 
Inw onertal 31.508 32.408 2,9% 15.863.950 16.574.989 4,5% 
Aantal 0-19 jarigen 7.695 7.798 1,3% 3.873.008 3.928.334 1,4% 
aantal 65-plussers 5.566 6.581 18,2% 2.152.442 2.538.328 17,9% 
Aandeel 0-19 jarigen 24,4% 24,1% -1,5% 24,4% 23,7% -2,9% 
Aandeel 65-plussers 17,7% 20,3% 15,0% 13,6% 15,3% 12,9% 
Groene druk 42,2% 43,3% 2,6% 39,4% 38,9% -1,3% 
Grijze druk 30,5% 36,5% 19,7% 21,9% 25,1% 14,8% 
Totale demograf ische druk 72,7% 79,8% 9,7% 61,2% 64,0% 4,5% 
Potentiële beroepsbevolking 18.247 18.029 -1,2% 9.838.500 10.108.327 2,7% 
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Bijlage 3 Bevolkingsopbouw 
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Bijlage 4 Doorstroming 
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Bijlage 5 Vraagprofielen 
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Bijlage 6 Demografische ontwikkeling 
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Bijlage 7 Woonservicegebied 
 

 
 

Kenmerken van woonservicegebieden zijn: 

• Een gedifferentieerd aanbod van woningen die geschikt zijn voor en/of aanpasbaar zijn voor diverse 

doelgroepen. In elk woonservicegebied staan naast reguliere woningen ook voldoende 

levensloopgeschikte woningen, aanpasbare woningen, zorgwoningen en kleinschalige andere 

woonvormen in de nabijheid van een centraal zorg- en dienstencentrum. 

• Winkels voor de eerste levensbehoeften; 

• Een goed bereikbaar multifunctioneel zorg- en dienstencentrum, bij voorkeur op een centrale plek in de 

wijk of dorp. Het meest wenselijk is de aanwezigheid van een huisarts, een fysiotherapeut en een 

informatie- en coördinatiepunt voor welzijn en zorg. 

• Voorzieningen zijn voor iedereen toegankelijk. Een verhoogd serviceniveau wordt geboden voor 

mensen die extra steun nodig hebben. Dit wordt gecoördineerd en georganiseerd vanuit een 

dienstencentrum. 

• Recreatieve en culturele voorzieningen binnen loopafstand. 

• Toegankelijk openbaar vervoer in de nabijheid. 


