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Het college van BenW van Tynaarlo heeft september 2012 ingestemd met de ontwerp structuurvisie 

Wonen 2012. Op 20 november 2012 heeft de gemeenteraad van Tynaarlo de ontwerp structuurvisie 

wonen vrijgegeven voor inspraak. Tevens is ingestemd met de gelijktijdige organisatie van een 

informatiebijeenkomt. 

 Van 11 januari tot 22 februari 2013 heeft de ontwerp structuurvisie ter inzage gelegen. Op 16 januari 

2013 heeft er voorts een informatieavond plaatsgevonden waarin de structuurvisie wonen is 

gepresenteerd en een ieder zijn vragen heeft kunnen stellen. Het verslag van deze avond is 

achteraan dit document te vinden. 

Gedurende de inspraakperiode zijn er 13 reacties binnengekomen. Het betreft de volgende lijst: 

1. Gemeente Assen 

2. IVN Zuidlaren 

3. NV Nederlandse Gasunie 

4. Volkstuinvereniging Zuides 

5. Stichting Brinkbelangen 

6. Dhr Kraak uit Zuidlaren 

7. Dhr Bergsma uit Zuidlaren 

8. Dhr Piers uit Zuidlaren 

9. Dhr Van der Werf uit Eelde 

10. Woonborg en SEW 

11. Provincie Drenthe 

12. Waterschap Hunze en Aa’s 

13. Wmo-adviesraad 
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1. Gemeente Assen 

Door de gemeente Assen wordt opgemerkt dat de plannen in de ontwerp woonvisie niet in lijn 

zouden zijn met de afspraken zoals deze eind 2012 binnen de regio Groningen-Assen zijn gemaakt. 

Volgens de afspraken mag de gemeente Tynaarlo 103 woningen per jaar bouwen voor de periode 

2012 tot en met 2030. De ontwerp woonvisie bevat het aantal te bouwen woningen van 184 

woningen per jaar tot 2020, bij een autonome groei van 44 huishoudens per jaar. De ontwerp 

structuurvisie wonen gaat uit van 1573 woningen (2010-2020) en een eigen behoefte van 440 

woningen. Voor regionale opvang is hier nog ruimte voor 1133 woningen. Hiervan zijn 612 woningen 

geprogrammeerd in Ter Borch; 521 zitten in overige plannen met een regiofunctie. 

Reactie 

Ons programma in de ontwerp structuurvisie (afbeelding 37, pagina 32) gaat uit van een uitbreiding 

van de woningvoorraad (nieuwbouw minus sloop) van 1472 woningen in de periode 2012 t/ 2019 en 

400 na 2020. In totaal dus 1872 woningen. Als dit wordt betrokken op de planperiode 2012 t/m 2029 

impliceert dit een uitbreiding van de voorraad met gemiddeld 104 woningen per jaar. Kortom vrijwel 

op het niveau van de regionale afspraken (103 woningen per jaar 2012-2030). In onze cijfers zit de 

herstructureringsopgave integraal verwerkt. Deze wordt in de periode tot 2020 geraamd op circa 80 

woningen  in de herstructureringsplannen: Nieuwe Akkers in Paterswolde, Noordes in Zuidlaren en 

Holtenweg te Vries. De vervangende nieuwbouw zal naar verwachting op een gelijk aantal uitkomen. 

Hierdoor bedraagt de nieuwbouwproductie  1952 woningen (uitbreiding 1872 + vervangende 

nieuwbouw 80).  

Aangezien de groei van woningbehoefte onder invloed van vergrijzing en ontgroening in de loop van 

de tijd daalt dient  een verhoudingsgewijs groter deel van de totale uitbreiding 2012-2029 in de 

eerste 10 jaar te worden gerealiseerd. Op dit moment worden wij, net als vrijwel alle gemeenten, 

geconfronteerd met marktomstandigheden waarbij niet alle geraamde behoefte zich manifesteert 

als (koopkrachtige) vraag. Gelet op onze marktpositie gaan wij ervan uit dat de behoefte blijft maar 

zich later dan gepland zal manifesteren. Dit geldt in onze gemeente des te meer daar in de periode 

2005-2010 in de bestaande kernen nagenoeg geen enkele woning is toegevoegd o.a. door 

stagnerende planontwikkeling. Hierdoor is de eigen woningbehoefte niet bediend hetgeen zich nu en 

in de toekomst als inhaalvraag zal manifesteren. Dat merken we o.a. bij de uitgifte van plannen in 

Zuidlaren en Eelde.  

Sinds medio 2012 hebben wij, gelet op de marktomstandigheden, onze  plannen nader onder de loep 

genomen en in een aantal gevallen bijgesteld of gefaseerd. Het een en ander heeft geleid tot het 

volgende en aangepaste programma: 

Woningbouwplanning       

 2012-2030 jaarlijks 2012-2019 jaarlijks 2020-2030 jaarlijks 

Totaal Tynaarlo 1966 103,5 1127 140,9 839 76,3 

       

Eelde-Paterswolde 367 19,3 331 41,4 36 3,3 

Vries 492 25,9 215 26,9 277 25,2 

Zuidlaren 474 24,9 310 38,8 164 14,9 
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Ter Borch 576 30,3 234 29,3 342 31,1 

Kleine kernen 57 3,0 37 4,6 20 1,8 

Totaal Tynaarlo 1966 103,5 1127 140,9 839 76,3 

 

Te zien valt dat het totaal aantal te plannen woningen voor de periode tot 2020 omlaag is bijgesteld 

van 1472 naar 1127 woningen (-345). Voor de periode daarna wordt nu uitgegaan van 839 woningen 

Hierdoor is een in de tijd meer evenwichtige spreiding ontstaan van de afgesproken 1966 woningen. 

In deze bijstelling is de herstructureringsopgave, in tegenstelling tot de ontwerp structuurvisie (zie 

hiervoor) integraal opgenomen. Voor de Bronnen is uitgegaan van 395 woningen, waarbij in de 

periode na 2030 er ruimte is voor nog eens 155 woningen.  

Kleine kernen 2012-2030   -2019   2020-2030 

Donderen 9   9     

Yde  3  3    

Zuidlaarderveen 3  3    

Zuidoevers 22  22    

Tynaarlo - Oelebred 20       20 

Totaal Kleine Kernen 57   37   20 

      

      

Zuidlaren 2012-2030   -2019   2020-2030 

Bovendiepen - 2e fase 26  26    

CBS Stroomdal 12  12    

Centrumvisie Zuidlaren  200  125  75 

De Ludinge 8  8    

CBS De Tol 13  6  7 

Entinge 3  3    

Ericalaan - herstr. 42  42    

Goudenregenlaan 1  1    

OBS Schuilingsoord 16    16 

Oude Tolweg Zuid-es 44  44    

Schuthoek 9  3  6 

Tienelswolde 100  40  60 

Subtotaal Zuidlaren 474   310   164 

      

Eelde-Paterswolde 2012-2030   -2019   2020-2030 

Bladergroen 12  12    

Paterswolde Noord 24  24    

Punthoes 12  12    

De Ekkel 14  7  7 

School Eelde 2  2    

Centrum Eelde 80  60  20 

Groote Veen 196  187  9 

Nieuwe Akkers 27  27    
Subtotaal Eelde-
Paterswolde 367   331   36 

      

      

Vries 2012-2030   -2019   2020-2030 

ACM 36  36    
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Centrumplan 18  18    

De Bronnen 395  120  275 

De Inloop 6  6    

geref kerk 21  21    

De vijverstee 8  6  2 

Holtenweg 8  8    

Subtotaal Vries 492   215   277 

      

Eelderwolde 2012-2030   -2019   2020-2030 

Rietwijk Noord 205  30  175 

Rietwijk Zuid 137  80  57 

Rietwijk Bungalowbuurt 23  2  21 

Tuinwijk Entreegebied 112  42  70 

Waterwijk 99  80  19 

Subtotaal Ter Borch 576   234   342 

 

Resumerend stellen wij de volgende aanpassingen voor: 

- Het aantal te herstructureren woningen op te nemen in het totaal van 1966 te bouwen 

woningen 

- De woningbouwprogrammering bij te stellen van 1472 naar 1127 woningen tot 2020. De  

tijdshorizon van de structuurvisie aan te passen aan de periode  van de afspraken met de 

regio Groningen-Assen 

- De afspraken ten aanzien van het regionaal instemmingsmodel (20 december 2012) te 

verwoorden in de structuurvisie wonen 

 

2. IVN Zuidlaren 

IVN Zuidlaren maakt bezwaar tegen het feit dat het gebied van de vlinder- en insectentuin achter 

Aqualaren aangeduid en ingekleurd is met de legenda ‘wonen 2012 gebied’. Gevraagd wordt om de 

verbeeldingskaart en bestemmingsregels aan te passen zodat de woonbestemming van het terrein 

van de volkstuinvereniging met daarbinnen de IVN Vlinder- en Insectentuin komt te vervallen. 

Reactie 

Bij de ontwerp structuurvisie wonen 2012 zitten helemaal geen bestemmingsregels noch een 

verbeeldingskaart. Bij de terinzagelegging heeft alleen een kaart op internet gestaan (ruimtelijke 

plannen.nl) met daarop aangeduid het werkingsgebied van de ontwerp structuurvisie wonen 2012. 

Deze kaart is alleen bedoeld om het werkingsgebied van deze structuurvisie – en dat gebied is de 

gehele gemeente Tynaarlo – aan te geven. De suggestie dat gele gebieden zijn bedoeld als 

bouwlocatie klopt dan ook niet. Vanuit deze structuurvisie wonen 2012 staan alle bekende 

bouwlocaties in tabellen in de tekst per kern genoemd. Nergens is opgenomen dat er zoekgebieden 

voor meer woningen zouden moeten komen.  In de structuurvisie wonen is dan ook niet opgenomen 

dat de vlindertuin met woningen wordt bebouwd. 

Echter, op de gepubliceerde kaart heeft de gemeente Tynaarlo niet als geheel geel ingekleurd 

gestaan, maar zijn alleen willekeurige gebieden aangeduid – waaronder de Aqualarenlocatie. De 



 6

kaart wordt aangepast voor de definitieve versie waarbij dan de gehele gemeente Tynaarlo geel is 

gekleurd. 

Wij stellen de volgende aanpassingen voor: 

- Aanpassing van kaart met het werkingsgebied structuurvisie wonen 

 

3. NV Nederlandse Gasunie 

De uitbreiding met woningen kan bij planontwikkelingen op locaties samenvallen met de ligging van 

aardgastransportleidingen. Verzocht wordt bij de uitwerking naar concrete plannen de Gasunie tijdig 

te betrekken. 

Reactie 

De Gasunie behoort tot onze vaste vooroverlegpartijen. Aan de oproep tot het tijdig betrekken kan 

en wordt hiermee vervolg gegeven. 

 

4. Volkstuinvereniging Zuides (VTV Zuid-Es) 

Net als IVN (zie reactie 2) is de VTV Zuid Es bang dat met het leggen van de gele kleur op haar 

complex op de kaart het volkstuinencomplex wordt vervangen door woningen. Tevens wordt 

hiermee de es en de toeristische potentie van deze hoek van de gemeente ernstig aangetast. 

Reactie 

Zie beantwoording onder 2. Vanuit deze structuurvisie wonen wordt niet benoemd dat de 

volkstuinen bebouwd gaan worden. In de geactualiseerde versie van de woningbouwlocaties staat 

deze locatie dan ook niet genoemd. Met de gele kleur is slechts het werkingsgebied van de 

structuurvisie bedoeld. De legenda zal op dit punt worden verduidelijkt en als gezegd wordt de kaart 

aangepast omdat het werkingsgebied van deze structuurvisie de gehele gemeente betreft. 

 

5. Stichting brinkbelangen 

Samengevat stelt Brinkbelangen een aantal zaken  aan de orde: 

1. Brinkbelangen signaleert dat er in de tekst van de structuurvisie niet verwezen wordt naar de 

kaartbijlage. De kaartbijlage wordt afgewezen; gesteld wordt dat de procedure opnieuw 

moet worden gevoerd 

2. Voorts stelt Brinkbelangen dat de vraag naar woningen in Zuidlaren de plannen van private 

investeerders in strijd zijn met de uitgangspunten van het woonplan. Gevraagd wordt het 

aantal te bouwen woningen nader te motiveren. Tevens wordt gesteld dat het voornemen 

voor het centrum met 125 woningen te hoog zou zijn 

3. Gewezen wordt op het feit dat er vooral vraag is naar grondgebonden woningen voor 

gezinnen en senioren. 
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4. Brinkbelangen wil het centrum leefbaar en attractief houden. Een gemengde 

bevolkingssamenstelling met een gemêleerd woningbestand past hier het beste bij. 

 

Reactie 

1. Zoals onder 2. reeds beantwoord is de kaartbijlage bij de structuurvisie alleen bedoeld om 

het werkingsgebied van de structuurvisie wonen 2012 aan te geven. Dit zal in de tekst 

worden aangevuld en tevens zal de kaart worden aangepast zodat de gehele gemeente van 

een kleur wordt voorzien. Het werkingsgebied van de structuurvisie is immers de gehele 

gemeente. 

2. In de tabel bij de reactie onder 1 valt te lezen dat het totaal aan geplande woningen in 

Zuidlaren 474 bedraagt. In de tijd valt dit uiteen in 310 woningen voor 2020 en 164 woningen 

daarna. Het aantal van 310 woningen is lager – en daarmee gewijzigd – in deze tabel dan in 

de ontwerp visie (335). In de tabel met alle aantallen voor Zuidlaren valt te lezen dat 42 van 

de 310 woningen de herstructurering betreft van de woningen aan de Ericalaan. Het totaal 

aanbod aan nieuwe woningen bedraagt hiermee 268 woningen. De eigen behoefte 

daarentegen is bijgesteld van 215 naar 230 woningen. Brinkbelangen is verbaasd dat bijna de 

helft van de gemeentelijke woningbehoefte terecht komt in Zuidlaren. Dit heeft te maken 

met de huidige bevolkingssamenstelling. Eelde-Paterswolde en Vries kennen een relatief 

oudere bevolkingsopbouw dan Zuidlaren; waardoor de vraag naar woningen in Zuidlaren en 

het buitengebied relatief groter is.  

Tegenover het aanbod van 310 woningen staat een vraag naar nieuwe woningen van 23 maal 

8 = 184 woningen. Dit betekent dat de autonome vraag naar woningen in Zuidlaren reeds 

bijna 70% van het aanbod  zal innemen. Er resteren dan nog 84 woningen die benodigd zijn 

om invulling te kunnen geven aan de regionale vraag naar woningen. Enige overmaat aan 

plannen – 30% - is voorts gewenst om flexibel in de markt te opereren en gestelde doelen te 

bereiken. De stelling dat de 125 woningen het centrum van Zuidlaren veel te veel zijn wordt 

dan ook niet onderschreven. 

3+4.In de Woonvisie worden algemene uitspraken gedaan over de verdeling van de woningen 

naar soorten (de kwalitatieve woningbehoefte). Hiermee wordt bevestigd dat het 

woningbouwprogramma ongeveer verdeeld is in 1/3 sociaal, 1/3 middelduur en 1/3 duur. 

Omdat bouwlocaties verschillen in mate van geschiktheid voor bepaalde groepen vragers zal 

per plan bezien moeten worden in hoeverre deze verdeling ook op locatieniveau 

aangehouden kan worden. In de ontwerp structuurvisie wonen 2012 zijn de verschillende 

plannen niet  onderverdeeld naar soort (duur- middelduur – goedkoop c.q. grondgebonden, 

appartement, huur en/ of koop). Dit vindt plaats op het niveau van de concrete locatie-

ontwikkeling. In de structuurvisie wonen staat dat ‘wij streven ernaar om in de hoofdkernen 

als geheel een gevarieerd bouwprogramma te ontwikkelen’.  Dit wordt onderschreven door 

de stelling van Brinkbelangen dat zij het centrum attractief en levendig wil houden. Een 

gemengde bevolkingssamenstelling, dus een toegesneden, gemêleerd woningbestand geeft 

hiervoor de beste waarborg. 

 

6. Dhr Kraak uit Zuidlaren 

Telefonisch is gereageerd door de dhr Kraak met de zorg dat de locatie Aqualaren/ Volkstuinen 

bebouwd wordt. 
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Reactie 

Verwezen wordt naar 2 en 4 (IVN en VTV Zuides). Vanuit deze structuurvisie zijn genoemde locaties 

niet aangemerkt voor woningbouw. 

7. Dhr Bergsma uit Zuidlaren 

Telefonisch is gereageerd door de dhr Bergsma met de zorg dat de locatie Aqualaren/ Volkstuinen 

bebouwd wordt. 

Reactie 

Verwezen wordt naar 2 en 4 (IVN en VTV Zuides). Vanuit deze structuurvisie zijn genoemde locaties 

niet aangemerkt voor woningbouw. 

8. Dhr Piers uit Zuidlaren 

Gereageerd wordt op geplande grootschalige woningbouw in het centrum van Zuidlaren. Gesteld 

wordt dat de locatie PBH aan de grote brink bebouwd wordt met detailhandel, horeca en 

voorzieningen en een achterliggende zone voor woningbouw richting landgoed Laarwoud. Het 

herstel van een overgang tussen het centrum van Zuidlaren en het Hunzedal zal zo niet worden 

gerealiseerd. Dit is strijdig met de structuurvisie LOP. In de visie van de heer Piers wordt voorgesteld 

kleinschalige en beperkte woningbouw te laten plaatsvinden.  

Gesteld wordt dat de PBH- traverse bebouwd wordt en dat de locaties Roelfsema en ING/ Blokker/ 

drogist te groot en negatief is. De bijzondere kwaliteiten worden verstoord. Tevens wordt ingegaan 

op de op de kaart aangegeven gele gebieden, te weten: 

- locatie Aqualaren 

- alle brinken – Ekkelkamp 

- PBH terreinen ten oosten van Laarwoud 

Opgemerkt wordt dat het college niet zou uitblinken in openheid en dat de klankbordgroep Zuidlaren 

Centrum vroegtijdig op de hoogte gesteld zou moeten worden van de ontwerp structuurvisie. 

Reactie 

In de structuurvisie zijn 200 woningen opgenomen voor het centrumplan Zuidlaren. Dit betreft 

inderdaad de genoemde locaties – voorzijde PBH, ING/ Blokker en Roelfsema. De planvorming 

rondom deze locaties vindt echter separaat plaats en mede in samenspraak met de leden van de 

klankbordgroep. De landschappelijke afhechting en overgang tussen centrum en Hunzedal komt 

hierbij dan ook aan de orde. In de structuurvisie wonen wordt niet ingegaan op het feit dat de PBH-

traverse al dan niet bebouwd zal worden. Dit valt buiten de reikwijdte van deze visie.  

Ten aanzien van de kaart met de gele gebieden wordt mede verwezen naar opmerking 2. Met de 

gele gebieden wordt alleen het werkingsgebied van de structuurvisie wonen aangeduid. Als gesteld is 

het werkingsgebied de gehele gemeente; dit zal dan worden aangepast. 

9. Dhr Van der Werf uit Eelde-Paterswolde 
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Gesteld wordt dat er een groot machtsverschil zit tussen individuele woningeigenaren en de 

gemeente als eigenaar van veel bouwgronden. De structuurvisie dient waarborgen te bevatten om 

bestaande inwoners bescherming te bieden hiertegen zodat het welbevinden van burgers aandacht 

krijgt. De gemeente moet via ingenomen grondposities en bouwplannen geen te grote concurrent 

worden van het bestaande woningarsenaal. Er zou een bepaalde verhouding moeten zitten tussen 

bestaand en nieuw aanbod. Er wordt een parallel getrokken met de bedrijventerreinen – en 

winkelmarkt. 

Opgeroepen wordt om op zeer zorgvuldige wijze om te gaan met de vraag wat, wanneer en waar 

nieuwe woningen gebouwd worden. Er dient derhalve vooraf een instrument te worden vastgesteld 

om deze vragen te kunnen beantwoorden. Het instrument dient duidelijkheid te verschaffen over  - 

aantal huizen dat leegstaat, dat te koop staat, doorlooptijd, prijsontwikkeling. Tevens dient op basis 

van vraag en aanbod naar type huizen en demografische ontwikkeling het type woning bepaald te 

worden. Tenslotte dient bepaald  te worden waar dan gebouwd gaat worden. 

Reactie 

De gemeente is eerstverantwoordelijke voor de lokale volkshuisvesting voor alle bewoners: het 

publieke belang (goed wonen voor alle burgers) met de corporaties als uitvoerders in het sociale 

segment en de markt in het private segment. Van de gemeente worden kaders verwacht om dit 

proces vorm te geven: de structuurvisie.   

De gemeente heeft zelf nagenoeg geen huurwoningen in eigendom; het zijn de corporaties die met 

hun bezit ook een belangrijke speler op de markt van huurwoningen zijn. Met een actieve 

grondpolitiek kan de gemeente rechtstreeks het volkshuisvestingsbelang dienen. Juist daarom is het 

noodzakelijk om regelmatig een structuurvisie wonen op te stellen en actueel te houden. 

In de structuurvisie wordt het belang van de bestaande woningvoorraad benadrukt. Dit blijkt onder 

meer uit het volgende: 

1. Uit de cijfers blijkt dat veruit het grootste deel van de transacties plaatsvindt binnen de 

bestaande markt. De cijfers laten zien dat van de 4.050 woningen er 85% van het aanbod 

bestond uit de bestaande bouw (doorstroming) en 15% uit nieuwbouw.  

2. In de modellen is rekening gehouden met een – als gevolg van de vergrijzing – toename van 

het aantal op de bestaande markt leegkomende woningen. Dit natuurlijk woningaanbod is 

berekend op circa 1500 woningen voor de komende tien jaar. De eigen behoefte aan 

nieuwbouw is hierop geënt en is derhalve berekend op 440.  

De nieuwbouw is hiermee vooral een aanvulling op de bestaande voorraad. 

Gevraagd is voorts om een separaat instrument. Op www.tynaarlo.incijfers.nl zijn reeds nu al 

opvraagbaar de  gemiddelde WOZ-waarde, het aantal te koop staande woningen. De doorlooptijden 

worden bijgehouden via de regionale woningbouwmonitor. Dit instrument is niet altijd even 

betrouwbaar omdat de  eigenaar zijn pand ook tijdelijk uit de verhuur kan halen. Deze woonvisie 

bevat voorts cijfers over demografische ontwikkelingen en gaat op hoofdlijnen in op de vraag en het 

aanbod aan woningen. Voor individuele bouwlocaties wordt – bij grotere aantallen- veelal hier apart 

nog op in worden gegaan. De meeste parameters zijn wat dat betreft bekend. Vervolgens is de vraag 



 10

naar woningen afgezet tegen het aanbod op diverse locaties. Locaties die soms bij de gemeente in 

eigendom zijn, maar in meerdere gevallen bij private partijen. 

Resumerend stellen wij de volgende aanpassing voor: 

- In het uitvoeringsprogramma wordt separaat het instrument ‘monitor’ opgenomen. 

10. Woonborg en SEW 

De beide corporaties geven aan dat zij de visie delen dat de speerpunten op het gebied van wonen 

blijvend actueel moeten zijn; met name ouderenhuisvesting, duurzaamheid en wonen-welzijn-zorg. 

De bestaande voorraad en de gewenste aanpassing krijgen aandacht. De corporaties zijn van mening 

dat de starters op de koopwoningmarkt hier goed in terecht kunnen. Bij nieuwbouw zou de visie 

moeten liggen op de realisatie van levensloopbestendige woningen die geschikt zijn voor senioren. 

De corporaties geven voorts aan dat de doorgang van een aantal projecten c.q. locaties die 

opgenomen zijn in de ontwerp woonvisie onder druk staat en vraagt om het samen optrekken met 

de gemeente voor de uitwerking. 

In een brief die los van de structuurvisie wonen is verzonden wordt aandacht gevraagd voor de 

actuele toestand van de corporaties. Deze brief is toegevoegd aan de bijlage. Hierin staat 

aangegeven dat Woonborg in de huidige begroting alleen het project Noordes fase 1 als uit te voeren 

plan heeft opgenomen en SEW de nieuwbouwplannen voor Nieuwe Akkers met een jaar heeft 

uitgesteld. 

Reactie 

Het standpunt van de corporaties wordt onderschreven. In de uitvoeringsparagraaf zal dit 

opgenomen worden. 

Wij stellen de volgende aanpassing voor: 

- In het uitvoeringsprogramma wordt aandacht gevraagd voor de samenwerking met de 

corporaties 

11. Provincie Drenthe 

De provincie Drenthe spreekt haar waardering uit over inhoud van de structuurvisie en onze visie op 

het wonen in de gemeente Tynaarlo. Aangegeven is dat er contact is geweest met de gemeente over 

de regionale woningbouwafspraken.  Afgesproken is hierin dat de programmatische uitgangspunten 

van de structuurvisie wonen in lijn worden gebracht met de regionale woningafstemming. 

Reactie 

Zie ook onder 1. De ontwerp structuurvisie was eerder in het college behandeld (september) dan de 

ondertekening van het regionaal instemmingsmodel. Onder 1 is reeds te zien dat de 

woningbouwprogrammering van de regio overeenkomt met de getallen in de structuurvisie wonen. 

 

12. Waterschap Hunze en Aa’s 
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Het waterschap Hunze en Aa’s heeft geen op- of aanmerkingen. 

13. De WMO-adviesraad 

De WMO adviesraad is bij de totstandkoming van de ontwerp structuurvisie wonen betrokken 

geweest. Desalniettemin heeft er over het ontwerp nog een aanvullend gesprek plaatsgevonden en 

zijn een vijftal zaken ingebracht: 

1. Geattendeerd werd op de actuele beleidsontwikkelingen landelijk van de GGZ-

beddenreductie en de extramuralisering. Het recente Rijksbeleid zet ook in op de sluiting van 

meer verzorgingstehuizen; deze groeiende groep mensen zal wel ergens anders moeten 

worden gehuisvest.  

2. Aandacht voor het vitaal houden van wijken; benut leegkomende ruimtes op een actieve 

manier en voorkom ‘slaapwijken’. Voor de vitaliteit van een wijk is het van belang dat er niet 

alleen woningen staan waar goed gewoond kan worden, maar ook dat er ruimte is voor 

andere functies. 

3. Aandacht voor betaalbaarheid van woningen voor ouderen; 

4. Benoemen dat er allerlei nieuwe doelgroepen zijn ontstaan, zoals samengestelde gezinnen, 

mensen die langer hun woning blijven en zorg thuis nodig hebben , kinderen die langer 

thuiswonen; deze vormen kunnen ertoe leiden dat soms vraag ontstaat naar andere dan de 

traditionele woningen. Ook kan het steeds meer voorkomen dat zorgbehoeftige ouders bij 

hun kinderen of mantelzorgers gaan inwonen of omgekeerd. Indien hiervoor verbouwingen 

of (tijdelijke) uitbreiding van bestaande woning van de ouders / zorgbehoevende / kinderen 

noodzakelijk is, is het wenselijk dat de gemeente daarin wat betreft bouwvergunningen etc. 

waar mogelijk een “soepel” en “bemiddelend” beleid voert. 

5. Gevraagd wordt om nog eens te kijken naar de huishoudensontwikkeling en de aantallen 

hiervan. Het indelingsysteem is te rigide. 

Reactie 

Ad 1: in het uitvoeringsprogramma zal een actie worden opgenomen om de aantallen die als gevolg 

van genoemde ontwikkelingen in beeld te krijgen. De scheiding tussen wonen en zorg zal steeds 

minder scherp worden, waarbij in toenemende mate zorg aan huis zal worden verleend. Gelet op 

deze trend ligt het voor de hand om – los van het in beeld krijgen van de omvang van deze 

ontwikkeling – te kijken of hier op kan worden ingespeeld. De gemeente heeft hierin echter wel een 

beperkte rol. Het kan ook betekenen dat er nieuwe kleinschalige initiatieven gaan ontstaan gericht 

op het wonen en het bieden van zorg-op-maat. 

Ad 2: In de tekst onder 5.5.1 zal aandacht gevraagd worden voor het belang van vitale wijken en 

dorpen. 

Ad 3: De gemeente is niet degene die zelf woningen realiseert en beschikt hierdoor maar in beperkte 

mate over een instrument om seniorenwoningen betaalbaar te houden. Tegelijkertijd is de 

structuurvisie wonen het aangrijpingspunt om de prestatieafspraken met de corporaties te 

actualiseren. In het uitvoeringsprogramma zal dit worden opgenomen. 
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Ad 4: In de tekst zal de trend opgenomen worden dat thuiswonenden meer zorg kunnen vragen.  

Denkbaar is dat op kleinschalig niveau er initiatieven ontstaan waarbij wonen en zorg veel meer 

gekoppeld is. In de ontwerp structuurvisie is voorts al opgenomen dat “bij woningsplitsing in 

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

bestemmingsplannen in Tynaarlo is het aantal woningen vastgelegd op het bestaande aantal. Dit om 

te voorkomen dat woningsplitsing leidt tot onevenredige aantasting van het woonklimaat o 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 in het geval van bijzondere bebouwing (voormalige boerderij of winkelpand) 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”. Bovengenoemde tekst is in principe voldoende om in 

concrete gevallen een afwijking te kunnen beargumenteren. 

Ad 5: Ten aanzien van het indelingsysteem met huishoudens; dit model wordt gebruikt om op het 

niveau van de gehele gemeente en de grote kernen vat te krijgen op de precieze vraag naar 

woningen. De praktijk leert dat dit model redelijk goed werkt; tegelijkertijd is een model altijd een 

vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Uitschieters en extremen zullen er altijd zijn; 

getalsmatig valt het een ander vaak weg omdat sprake is van gemiddelden. Het model is dan ook 

niets anders dan een hulpmiddel dat in redelijke mate voldoet, maar zeker niet perfect is. 

Resumerend worden de volgende wijzigingen voorgesteld: 

- in het uitvoeringsprogramma opnemen dat het nodig is om de aantallen in beeld te krijgen 

waar het gaat op het vlak van de extramuralisering. Vervolgens is het de vraag hoe, wie en op 

welke wijze de zorg en het wonen wordt ingevuld. 

- 5.5.1 zal worden aangevuld voor wat betreft vitale wijken 

- opgenomen zal worden dat de komende jaren er op kleine schaal andere woonvormen 

kunnen ontstaan op het vlak van wonen en zorg, samengestelde gezinnen, etc. Hier is in 

principe oog voor. 

 



 13

Bijlagen 

1. Gemeente Assen 
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2. IVN Zuidlaren 
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3. NV Nederlandse Gasunie 
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4. Volkstuinvereniging Zuid-Es 
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5. Stichting Brinkbelangen 
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8.  Dhr Piers uit Zuidlaren 
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9.  F. van der Werf uit Eelde-Paterswolde 
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10.  Woonborg -SEW 
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Reactie Woonborg-SEW gevolgen Kabinetsbeleid (ter informatie) 
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11. Provincie Drenthe 
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12. Waterschap Hunze en Aa’s 
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Verslag Informatieavond 16 januari 2013 

Verslag van de vragen bij de presentatie van de woonvisie op woensdag 16 januari, van 19.30-

21.30u in het gemeentehuis te Vries 

 

Uit de cijfers blijkt dat 80 mensen per jaar naar Tynaarlo toestromen, waar komen deze mensen 

vandaan?  

Het merendeel van deze personen komt uit de regio. Ook is het aantal toestromers afhankelijk van 

wat er in Tynaarlo bijgebouwd wordt. Bij het normale patroon (zonder Ter Borch), zijn de mensen die 

normaal in Tynaarlo komen wonen vooral mensen uit de omliggende gemeenten en Groningen. 

 

De krimp van de bevolking beneden de 60, is dat hetzelfde als de groei van de mensen boven de 60, 

omdat mensen ouder worden? 

Zoals in de bevolkingspiramide te zien schuift iedere 5 jaar het staafje (leeftijdsgroep) op, dus de 

groepen bewegen van onder naar boven over tijd. Hierbij komt ook het gevaar kijken dat 

jongeren/jonge gezinnen wegblijven uit de gemeente, wat de basis van de piramide beïnvloedt en 

over tijd zich verder aftekent in de bevolkingspiramide. Er zijn en blijven minder mensen in deze 

leeftijdsgroep in de gemeente, dat is niet tegen te gaan. Dit is ook in andere gemeenten het geval. 

 

Hoe is de regionale coördinatie betrokken bij de situatie hierboven? 

De regionale sturing is beperkt, omdat de veranderingen in de samenstelling van de bewoners van de 

gemeente Tynaarlo vooral door demografische  processen wordt veroorzaakt. Wel probeert de 

gemeente en de regio door bouwproductie (Ter Borch) toe te staan om bevolkingsgroei in stand te 

houden. Bij Ter Borch was er een sterk effect op de jongere gezinnen met kinderen, maar ook deze 

ontwikkeling komt ten einde en het heeft vaak alleen een lokaal (Eelde, Eelderwolde) effect. 

 

Gaat de groei in onze gemeente ten koste van andere gemeenten? Wat  zijn de consequenties voor 

andere gemeenten door onze bouw? 

Je zit in een regionale woningmarkt, dat is groter dan alleen lokaal. Het totaalbeeld van de 

woningopgaven is kloppend en evenwichtig, maar het demografisch effect speelt heel lokaal. De 

bestaande kernen zijn bijvoorbeeld de afgelopen jaren gekrompen en ook is de bevolking verouderd 

en het aantal kinderen afgenomen. Dit demografisch proces zal doorgaan, ook regionaal, waardoor 

het kan zijn dat woningbouwplannen in een aangrenzende gemeente bewoners uit de omliggende 

gemeenten kan trekken. Hiervoor is echter in de regionale visie op woningbouw rekening mee 

gehouden, zodat dit geen balansverstoring van de bevolking of woningen in de regio veroorzaakt. 

Dus je moet als gemeente kijken, hoe je mensen vasthoudt, wat Tynaarlo te bieden heeft en  wat de 

sterke punten zijn. Dit zijn bijvoorbeeld landelijk, suburbaan en mooi wonen. Op gemeenteniveau 

streef je er dan naar dit te behouden en te versterken. 

 

Krimp in eigen kernen? Groei in Ter Borch stopt erna. Waar komen die 80 mensen die naar Tynaarlo 

toekomen vandaan? 

Uit Groningen, uit de rest van Nederland. De huishoudenaantallen groeien zelfs, ondanks de krimp. 

Aantal inwoners in de gemeente voorziet ook in de toekomstige vraag naar woningen. Het geval van 

een baby, die zorgt pas na 20-25 jaar voor vraag, want wil dan pas een eigen woning. Over tijd is er 

dus een effect van de huidige bevolking op huishoudenontwikkeling, ook zonder instroom. 

 

Welke regionale coördinatie gaat ervoor zorgen dat mensen naar Vries gaan ipv Meerstad? 

Dat is niet in de hand te houden/te controleren. Je kan er wel voor kiezen dat je uitgangspunten 

reëel zijn, dat je aanbod natuurlijker dichter bij de vraag komt te staan. Dit is stevig regionaal 

besproken en herijkt. De aantallen in regionaal verband zijn stevig teruggebracht, ook het aantal 

bouwlocaties is sterk beperkt. Ook is er steviger monitoring en op basis van monitoring continue 

herijking. Ook is het credo ‘wij bouwen en dus bepalen,’ achterhaald. Tegenwoordig bepaalt de 
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woonconsument waar hij/zij wenst te wonen. Het is veel meer het volgen van de markt, ook in 

regionaal verband. 

 

De demografische ontwikkelingen zijn wel voorspelbaar (op basis van o.a. de bevolkingspiramide), 

maar er waren andere verwachtingen bij de markt en daarom liep het mis? 

De werkelijkheid is inderdaad lastig te voorspellen, maar in die tijd liepen de ambities veel te sterk op 

bij wat de markt kan opbrengen. Zoals in het regionale verhaal hierboven is er een veel realistischer 

kijk en continue monitoring. 

 

In het plan staan flinke bouwplannen voor de komende jaren (ook al zijn ze naar beneden bijgesteld) 

zeker als je de regio-opgave meetelt. Zijn deze ambities niet weer te optimistisch? 

De bouw productie voor de regio is voor de afgelopen periode succesvol geweest, alleen voor de 

eigen behoefte in de gemeente liepen plannen niet, ondanks dat er behoefte was. Er zijn nu wel 

degelijk projecten waar kavels en woningen nu weer worden verkocht voor de lokale woonbehoefte. 

Ook creëren de eigen bewoners richting de toekomst nog een sterke vraag naar woningen, vooral 

door de vergrijzing. 

 

De vraag voor één en twee persoonshuishoudens neemt toe. Wordt hier ook voor gebouwd? 

In de woonvisie ligt een focus op kernen, met een stijging van oudere huishoudens en bijbehorende 

voorzieningen. Hier speelt een combinatie van demografische en economische ontwikkelingen. 

 

Bij de toevoeging overheerst voornamelijk de kwalitatieve focus, waarbij de huidige 

huishoudens/bewoners structuur een belangrijke factor is.  

 

Op korte termijn wordt de vraag sterk bepaald door de starters. Maar gezien de situatie in de jaren 

80 zijn hier wijze lessen van geleerd en kun je niet alleen starterwoningen bouwen. Een groot deel 

van nieuwkomers/starters op de woningmarkt trekt in een bestaande woning.  

Bij een toenemende vergrijzing van de bevolking overlijden er ook meer mensen en trekken er meer 

mensen naar een verzorgingshuis . Berekend is dat er 1500 woningen de komende 10 jaar vrijkomen 

doordat mensen overlijden. Dit betreffen voornamelijk duurdere koopwoningen en 

eenpersoonswoningen, die op de markt worden aangeboden.  

 

Is er geen flinke concurrentie tussen de door de gemeente ondersteunde woningbouw en de huidige 

bewoners die hun huis te koop hebben? 

Tynaarlo is woningmarkttechnisch een hele concurrerende gemeente, met een goed aanbod, 

landschappelijk, aan de snelweg, maar ook in de buurt van recreatieve voorzieningen. Richting de 

toekomst ontstaat een groei van ouderen aan de vraagkant van de woningenmarkt, zeker aangezien 

die vooral kiezen voor de rust, ruimte en recreatieve mogelijkheden, die de gemeente Tynaarlo bezit. 

 

Bijvoorbeeld bij Grote Veen: Als Grote Veen niet gebouwd werd en de mensen die nu in Grote Veen 

kopen, dus niet dat huis op maat kunnen krijgen en willen hebben, dat ze dan wel dat huis aan de 

overkant zouden willen kopen? Er is woningaanbod, maar die verschilt momenteel dus van de vraag. 

Doordat de vraag is veranderd, is het nodig bepaalde typen woningen in Grote Veen te bouwen om 

aan de vraag te voldoen. 

De huidig te koop staande huizen voldoen niet aan de veranderende vraag. Dit speelt samen met de  

correctie op de woningmarkt, waardoor de woningmarkt niet meer doorstroomt. Mensen krijgen 

niet meer het geld wat ze dachten dat de woning opleverde, willen dus niet verkopen en houden de 

doorstroming tegen.  

 

50% van wat er gebouwd wordt zit boven de 3 ton? Terwijl er nu al zoveel hypotheek en 

financieringsproblemen zijn? 
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In de doorstromingsmarkt in Nederland is het nodig om continue de prijs/kwaliteit en 

woningvoorraad aan te passen. In Tynaarlo komen er dus 440 woningen bij, op 13.500 woningen, 

waarbij duizenden mensen verhuizen en binnen de huidige voorraad een woning vinden. Echter zal 

over tijd de prijs, kwaliteit en voorraad continue veranderen, dus zijn/blijven er aanpassingen nodig. 

Van de woningen die vrijkomen, wordt de helft plusminus door mensen uit de eigen gemeenten 

bewoond. De rest komt uit de regio en de rest van Nederland. De stad Groningen speelt hierbij een 

belangrijke rol. Assen bijvoorbeeld bedient heel sterk de eigen vraag binnen de gemeente.  

 

Wat zijn de verschillen tussen de 440 woningen en de 1500 woningen die gebouwd (kunnen) gaan 

worden tot 2020? 

Tot 2020 zijn zo’n 440 woningen nodig voor de gemeente Tynaarlo. Hierboven ligt nog een regionale 

vraagcomponent. 

 

Vanuit de regiovisie bezien, wordt gerekend met 1000-1500 scenario’s (in 2020) voor de hele regio, 

waarbinnen Assen en Groningen de 1500 woningen scenario’s volgen, Haren en Tynaarlo tussen de 

1000 en 1500 woningen inzitten en de rest van de gemeenten in de Regio Groningen-Assen rond de 

1000 woningen zitten. Concreet betekent dit dat wanneer men rekent met een 1000 woningen 

scenario er per jaar veel minder woningen gebouwd worden, dan wanneer er een 1500 woningen 

scenario wordt gehanteerd. Voor Tynaarlo betekent dit de bouw van grofweg 45 woningen jaarlijks 

voor de eigen woningvraag, grofweg 63 woningen bij een 1000-woningenscenario en grofweg 95 

woningen bij het 1500-woningenscenario, dus inclusief de regionale vraag. 

 

Per kern kijkend naar Tynaarlo: 

Eelde-Paterswolde: Er is een verwachting voor een vraag naar 105 woningen voor de 

woningbehoefte van de kern en de directe omgeving. Ook is er inzichtelijk gemaakt wat de potentiële 

woningbouw, mogelijkheden en voornemens kunnen betekenen voor de regionale markt . In E-P is er 

dan nog een woningbouwpotentieel van 250 woningen. 

Zuidlaren: Er is een verwachting voor een vraag naar 215 woningen voor de kern en de directe 

omgeving. De potentie bestaat uit 120 woningen. 

Vries: Er is een verwachting voor een vraag naar 80 woningen, met een regionale behoefte van 121 

woningen. De ontwikkeling van De Bronnen speelt hierbij een belangrijke rol. 

(red: cijfers ontwerp structuurvisie wonen) 

 

Kun je selectiecriteria invoegen over tijd, bij bepaalde aantallen en vraag hoe te handelen? 

De markt verandert, dus zo simpel is dat niet te stellen. De werkelijkheid van toen, we bouwen en de 

vraag is toch wel groot genoeg, is definitief ten einde. Het is nu een interactie tussen 

marktontwikkelingen en bijvoorbeeld bestemmingsplannen, wat dus in kleinere stappen opgebouwd 

wordt. Ook is de woningmarkt een voorraadmarkt, waar mensen kiezen om wel of niet te verhuizen 

en waarbij de nieuwbouw hierin een kleine component is ten opzichte van de huidige voorraad. De 

vraag en aanbod fluctueren constant, dus zijn er geen harde selectiecriteria vast te stellen. 

Ook is het belangrijk om te benadrukken dat het een woonvisie is, dat dit dus een model is, dat door 

de gemeente gebruikt wordt om vat te krijgen op de toekomstige demografische en economische 

omstandigheden. Tynaarlo bouwt tenslotte niet voor leegstand. 

 

 

 


