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1 Inleiding
Voor de locatie Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren wil de gemeente Tynaarlo meewerken aan
detailhandelsontwikkeling. De gemeente beraadt zich op de verdere invulling van deze locatie, waarbij
zij een combinatie van wonen, gezondheidscentrum en horeca voorziet. Daartoe wilt de gemeente
bouwstenen verzamelen voor een verantwoord besluit over de programmatische invulling van de
locatie Prins Bernhardhoeve. Binnen de gemeentelijke Structuurvisie Wonen lijkt er ruimte voor
maximaal 165 woningen op deze locatie. De woningmarkt is echter steeds volop in beweging, waardoor
uitgangspunten kunnen wijzigen. Daarom wilt de gemeente Tynaarlo in aanvulling op de Structuurvisie
Wonen een verantwoord, realistische en haalbare herijking van het gewenste programma op de locatie
Prins Bernhardhoeve. Deze onderbouwing wilt de gemeente verwerken in de structuurvisie voor deze
locatie.
De structuurvisie voor de Prins Bernhardhoeve heeft betrekking op het Voorterrein, grenzend aan de
Brink van Zuidlaren en de Traverse. De onderbouwing kan niet losgezien worden van de kwaliteiten van
de locatie. Dit is immers een belangrijk aspect bij de ontwikkeling / afzetbaarheid van
woningbouwplannen. Temeer daar de Prins Bernhardhoeve op een karakteristieke locatie in het
ruimtelijk weefsel van Zuidlaren ligt. Een goede verantwoorde benutting van deze locatie is in het
belang van de ontwikkeling van het dorp.

Traverse
Voorterrein
(rechts Brink)

1.1 Uw vraagstelling
De gemeente Tynaarlo wil meer zicht krijgen op de woningmarktsituatie van dit moment, en de
woningvraag die daaruit naar de toekomst voortkomt. Dat is nodig voor een goede onderbouwing van
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de verdere planvorming. De gemeente heeft Companen gevraagd onderzoek hiernaar uit te voeren,
antwoord wordt gegeven op de volgende vragen:
a.

b.

c.

d.

Kwantitatieve behoefte: Hoe ontwikkelt de lokale behoefte van Zuidlaren en de regionale behoefte
zich tussen nu en 2030? Welk aanbod staat hier tegenover; lokaal en regionaal? Is het aantal van
165 woningen voor de Prins Bernhardhoeve nog altijd te onderbouwen?
Kwalitatieve behoefte: Wat is de marktpotentie van Zuidlaren in het algemeen en de locatie Prins
Bernhardhoeve in het bijzonder; welke potentiële klantgroepen hebben belangstelling voor wonen
in Zuidlaren en meer specifiek op de locatie Prins Bernhardhoeve? Vanuit Zuidlaren, de gemeente
Tynaarlo en de regio?
Maatschappelijke trends: Wat is de betekenis van actuele ontwikkelingen voor de locatie Prins
Bernhardhoeve? In het bijzonder gaat het dan om ontwikkelingen ten aanzien van
extramuralisering en de taakopvatting van corporaties (Herzieningswet). Welke kansen of
bedreigingen leveren die trends voor de ontwikkeling van de Prins Bernhardhoeve?
Programmering: Wat is gelet op de analyse van behoefte en marktpotenties voor verschillende
klantgroepen een verstandig programma, en wat is daarvan de fasering?
• Naar koop of huur?
• Woningtypen (waaronder appartementen) en gevraagde kwaliteiten?
• Woningprijzen (goedkoop, midden, duur)?
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2 Antwoorden op uw vragen
2.1 De drie hoofdvragen
a.

Kwantitatieve behoefte: Hoe ontwikkelt de lokale behoefte van Zuidlaren en de regionale
behoefte zich tussen nu en 2030? Welk aanbod staat hier tegenover; lokaal en regionaal? Is het
aantal van 165 woningen voor de Prins Bernhardhoeve nog altijd te onderbouwen?

De plancapaciteit in Zuidlaren is weliswaar hoog ten opzichte van de behoefteramingen, maar gelet op
de aantrekkingskracht van Zuidlaren, de kwaliteit van de locatie Prins Bernhardhoeve en daarmee
mogelijkheden om via een vraaggestuurd programma in te spelen op de woningbehoefte is een aantal
van 165 woningen in de periode tot 2030 haalbaar. Aandachtspunt is wel de fasering. Met name in de
periode 2016 – 2021 staan veel woningen in de planning (incl. Prins Bernhardhoeve). Uitfaseren van
locaties tot na 2022 (Prins Bernhardhoeve en / of Tienelswolde) is nodig om geen overaanbod te krijgen.
Toelichting bij het antwoord
Er zijn drie gangbare benaderingen van woningbehoefte voor Zuidlaren, van de provincie, de regionale
woningbouwafspraken en vanuit de afzetervaringen in de afgelopen periode. Deze benaderingen gaan uit van
verschillende tijdsvakken, maar geven wel een bandbreedte van haalbare ontwikkelingen:
•

Verdelen we de provinciale prognose (2010-2030) naar de kernen dan ligt er voor Zuidlaren een behoefte van:

•

Naar rato van de regio-afspraken, na aftrek van de opgave in Ter Borch komen we uit op (saldo 2012-2030):

•

Op basis van ervaringen met de afzet van de huidige plannen, door vertaald naar de toekomst (2012-2030),

+240
+430
komen we uit op:

+325

Hier staan volgens de woningbouwmonitor (2012-2030) in de planning 380 woningen tegenover. Daarmee zit dit
aantal aan de bovenkant van de benaderingswijzen. Daar staat tegenover dat Zuidlaren wordt beleefd als een
aantrekkelijk forensendorp, waar een continue regionale vraag in lijn der verwachtingen ligt. In de regio zijn er
verder weinig plannen met de kwaliteiten van de locatie Prins Bernhardhoeve. Deze kwaliteiten geven de nodige
vrijheid in de programmering op deze locatie. Voor sommige groepen is deze locatie zelfs bij uitstek
onderscheidend; met name voor ouderen. Dat maakt dit een aantrekkelijke locatie om te ontwikkelen.

b. Kwalitatieve behoefte: Wat is de marktpotentie van Zuidlaren in het algemeen en de locatie Prins
Bernhardhoeve in het bijzonder; welke potentiële klantgroepen hebben belangstelling voor
wonen in Zuidlaren en meer specifiek op de locatie Prins Bernhardhoeve? Vanuit Zuidlaren, de
gemeente Tynaarlo en de regio?
De locatie Prins Bernhardhoeve is vanwege haar ligging geschikt voor alle potentiële doelgroepen.
Daarbij geldt dat de lokale behoefte van Zuidlaren kwantitatief beperkt is (behoeftegroei komt per saldo
van vestigers). Lokaal is er met name vraag vanuit de seniorengroepen. Regionaal heeft Zuidlaren
vanwege de ruimtelijke kwaliteit een belangrijke aantrekkingskracht op jonge gezinnen vanuit
Groningen. De behoefte schatten we als volgt in:
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Tabel: behoefte-inschatting Zuidlaren vanuit lokale en regionale vraag
Lokale vraag
Sociale huur nultreden / levensloopgeschikt
++
+
Vrije sector huur appartementen

Regionale vraag
0
Bestaande voorraad, door doorstroming

Koop, eengezinsrijwoning ca 150.000
Koop, tweekapper ca 250.000
Koop, appartement ca 250.000

0
+++
Bestaande voorraad, door doorstroming

+
+
+++

Prijzen zijn gemiddelde richtprijzen; 10% à 20% afwijking is binnen de markt afzetbaar.

c.

Maatschappelijke trends: Wat is de betekenis van actuele ontwikkelingen voor de locatie Prins
Bernhardhoeve? In het bijzonder gaat het dan om ontwikkelingen ten aanzien van
extramuralisering en de taakopvatting van corporaties (Herzieningswet). Welke kansen of
bedreigingen leveren die trends voor de ontwikkeling van de Prins Bernhardhoeve?

De maatschappelijke trends bieden vooral kansen voor de locatie Prins Bernhardhoeve.
• De nabijheid van voorzieningen sluit aan bij de behoefte naar comfortabel wonen, nabij zorg en
daarmee bij de extramuralisering.
• De centrale ligging in de ruimtelijke structuur zorgt voor aantrekkingskracht bij vestigers.
• Bedreiging is een te stedelijke benutting van de locatie, niet aansluitend bij de ruimtelijke structuur
op die plek. De meerwaarde moet gevonden worden in voldoende ruimte in en om de woningen.
Toelichting bij het antwoord
We hebben drie trends onder de loep genomen met een extra betekenis voor de locatie Prins Bernhardhoeve.
•

Ontwikkelingen in voorzieningenaanbod, leefbaarheid en aantrekkingskracht van dorpen;

•

De vermaatschappelijking van zorg, blijkend uit extramuralisering van instellingszorg;

•

Komst van nieuwe groepen op de woningmarkt, zoals asielzoekers.

Vanuit deze trends constateren we dat Zuidlaren als woondorp met een goede ruimtelijke structuur en
landschappelijke ligging haar aantrekkingskracht vasthoudt. Zij is daarmee minder gevoelig voor de gevolgen van
demografische veranderingen (mensen wonen er primair niet vanwege voorzieningen, maar vooral vanwege de
kwaliteit van het dorp).
Met de extramuralisering van instellingszorg hebben we gekeken naar verschillende zorgdoelgroepen; in het
bijzonder ook de geestelijke gezondheidszorg, vanwege de instelling in Zuidlaren. Er zijn geen concrete plannen die
aanleiding geven om voor Zuidlaren op dit moment uit te gaan van een bovengemiddelde woonzorgopgave. Wel zal
als gevolg van de extramuralisering de behoefte aan zelfstandig wonen met zorg toenemen. Kwantitatief is de
opgave het grootst in de ouderenzorg (tot 2030 een verdubbeling van het aantal mensen met zorg aan huis).
De trend van asielzoekers is te onzeker om daar nu rekening mee te houden. Dergelijke trends vragen continu om te
kunnen schakelen in aantallen beschikbare woningen, en dus plannen niet als blauwdruk in beton te gieten.

2.2 Ons advies
d.

Programmering: Wat is gelet op de analyse van behoefte en marktpotenties voor verschillende
klantgroepen een verstandig programma, en wat is daarvan de fasering?
• Naar koop of huur?
• Woningtypen (waaronder appartementen) en gevraagde kwaliteiten?
• Woningprijzen (goedkoop, midden, duur)?
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Wij adviseren om de ontwikkeling van de Prins Bernhardhoeve in de totale programmering van
Zuidlaren te beschouwen. Gelet op het voorgaande adviseren we de volgende programmering voor
Zuidlaren (2012-2030), uitgaande van een minimumscenario van 325 woningen:
• 100 koopappartementen (waarvan reeds 35 in het centrumplan een plek hebben)
• 100 tweekappers / vrijstaand koop
• 25 rijwoningen koop
• 25 huurappartementen vrije sector
• 75 huurwoningen levensloopgeschikt sociaal
Dit aantal is naar ons idee minimaal haalbaar. Meer is mogelijk, afhankelijk van marktontwikkelingen.
Wij adviseren u hiermee al bij de planvoorbereiding rekening te houden, door flexibiliteit in uw
planruimte. Meer nieuwbouw dan de genoemde 325 woningen betekent vooral toevoegen voor de
regionale markt (tweekappers).
Gewenste kwaliteiten
• Appartementen / nultredenhuur:
Huur: minimaal 80 m2
Koop: minimaal 100 m2
Voldoende ruime woonkamer (>35 m2)
Voldoende ruim balkon (>15 m2)
Zonligging balkon
Nabijheid zorg / voorzieningen / oude dorp
M2-prijs, circa € 2.200
Geen schuine dakwanden
• Eengezinswoningen / tweekapper+:
Voldoende ruime woonkamer (>40 m2)
Inhoud tweekapper+ (>450 m3)
Ruime kavel (>300 m2)
Kindvriendelijk / rustig
Aanrijroute
-

De Prins Bernhardhoeve kan in beginsel in alle
segmenten voorzien. De locatie is echter aan de
Brinkzijde ten opzichte van andere locaties
onderscheidend voor koopappartementen en
woningen in de huursector. Voor andere
marktsegmenten is de Prins Bernhardhoeve dus ook
geschikt, maar zijn er meerdere locaties passend.
Bij dit programma is het van belang dat de invulling
ruimtelijk passend moet zijn bij de uitstraling van
het dorp en de specifieke locatie. Een te vergaande
verdichting of bebouwingshoogte brengen het risico
met zich mee dat een te stedelijke uitstraling
ontstaat. Daarmee verliest de locatie aantrekkingskracht voor potentiële bewoners en voor
omwonenden. Dit schaadt potentieel ook het ruimtelijk weefsel van Zuidlaren, gelet op de strategische
ligging van de locatie.
Als fasering voor de locatie gaan we ervan uit dat Prins Bernhardhoeve nooit de enige locatie in
ontwikkeling zal zijn. In de periode tot 2020 zou, afgestemd met andere plannen, een aantal van 15 à 20
woningen per jaar op deze locatie wenselijk zijn, in de periode na 2020 maximaal 10 woningen per jaar
(2/3 deel van het programma). Bouwen in appartementengebouwen laten zich doorgaans moeilijker
faseren. Dit kan betekenen dat jaren met meer nieuwbouw gevolgd worden met jaren met minder
nieuwbouw. Bij nieuwbouw van appartementen moet de komende vijf jaar ook rekening gehouden
worden met de fasering van ontwikkelingen op andere centrumlocaties (35 appartementen).

1730.102 | Haalbaarheidsonderzoek locatie Prins Bernhardhoeve Zuidlaren

5

3 Onderbouwing van de antwoorden
3.1 Kwantitatieve ontwikkeling bevolking en woningen
De gemeente Tynaarlo telde op 1 januari 2014 32.493 inwoners. Hiervan woonden er 10.106 in de kern
Zuidlaren. Daarmee is dit de grootste kern van de gemeente. In de gemeente stonden op 1 januari 2014
13.989 woningen, in Zuidlaren 4.146 woningen. De gemiddelde woningbezetting in Zuidlaren ligt wat
hoger dan het gemeentelijk gemiddelde, 2,44 versus 2,32. Een van de oorzaken is de (onzelfstandige)
bewoning op de locatie Lentis. Daarnaast lijkt er sprake van een kleine achterstand in het vervullen van
de woningbehoefte.
Figuur 1. Bevolkingsopbouw Zuidlaren en gemeente Tynaarlo per 1 januari 2014
95+ jaar
90-94 jaar
85-89 jaar
80-84 jaar
75-79 jaar
70-74 jaar
65-69 jaar
60-64 jaar
55-59 jaar
50-54 jaar
45-49 jaar
40-44 jaar
35-39 jaar
30-34 jaar
25-29 jaar
20-24 jaar
15-19 jaar
10-14 jaar
5-9 jaar
-4 jaar
-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

Zuidlaren
Gemeente

10%

Bron: Gemeente Tynaarlo

De bevolking van Zuidlaren volgt naar samenstelling nauwgezet het gemeentelijk gemiddelde. Met
name de groep 20 tot 30 ontbreekt in de gemeente. Het cohort 50 tot 70 jaar is er stevig
vertegenwoordigd. Dit zijn de baby-boomers (generatie 1945-1965).

Woningvoorraad
De woningvoorraad in Zuidlaren bestaat uit 529 sociale huurwoningen en 3.617 koopwoningen (of vrije
sectorhuurwoningen). Een groot deel stamt uit de vroeg naoorlogse periode. Ook in de jaren 1975 tot
1990 is er veel woningaanbod gerealiseerd.
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Tabel 1. Samenstelling woningvoorraad Zuidlaren naar jaartal en WOZ-waarde per 1 januari 2014
tot 1940
1940 tot 1965
1965 tot 1975
1975 tot 1990
vanaf 1990
tot 175.000
56
427
533
617
175 - 225.000
53
240
106
312
225 - 275.000
77
184
51
94
275 - 350.000
82
188
83
79
350 - 500.000
43
56
41
51
vanaf 500.000
18
14
5
6
Eindtotaal
329
1109
819
1159

Eindtotaal
216
190
105
74
122
23
730

1849
901
511
506
313
66
4146

Bron: gemeente Tynaarlo

De woningvoorraad telt veel woningen tot € 175.000 (dat is inclusief sociale huur). Per woningtype is de
prijsopbouw als volgt.
Tabel 2. Samenstelling woningvoorraad Zuidlaren naar type en WOZ-waarde per 1 januari 2014
rijwoning
2^1 kap woning vrijstaande
appartement seniorenwoningen
woning
tot 175.000
959
486
25
315
55
175 - 225.000
85
606
133
75
225 - 275.000
7
236
250
16
275 - 350.000
2
76
419
6
350 - 500.000
3
305
5
vanaf 500.000
63
Eindtotaal
1053
1407
1195
417
55

overig

Eindtotaal

9
2
2
3

1849
901
511
506
313
66
4146

3
19

Bron: gemeente Tynaarlo

De kern telt veel grondgebonden woningen: tweekappers, vrijstaand en in rij. Het aandeel
appartementen is 10% van de hele woningvoorraad in Zuidlaren. Ook in de huursector is er een
vergelijkbare verdeling: 58 van de 529 sociale huurwoningen is een appartement.

Bevolkingsontwikkeling in de afgelopen jaren
De afgelopen jaren is de bevolking in de gemeente behoorlijk gegroeid, zeker in de periode tot 2005.
Figuur 2. Bevolkingsomvang in indexcijfer ten opzichte van 2000 (2000 = 100)
105
104
103
102
101
100

Zuidlaren

99

gemeente

98
97
96
95
94
2000

2005

2010

2014

Bron: gemeente Tynaarlo
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In de periode 2000 tot 2005 kenden zowel de gemeente als Zuidlaren een relatief forse groei van de
bevolking. Naderhand is de groei in de gemeente afgevlakt, ondanks de oplevering van Ter Borch.
Zuidlaren kent een behoorlijk daling van het aantal inwoners (van 10.700 in 2005 naar 10.100 in 2014;
een daling met 600 personen). De belangrijkste oorzaak voor deze daling was de sluiting van het AZC te
Zuidlaren, waardoor 400 personen de kern verlieten.
Alle jaren had de gemeente een sterfteoverschot. Er werden minder kinderen geboren dan er mensen
stierven; jaarlijks gemiddeld 50. De groei van de bevolking was het gevolg van een vestigingsoverschot.
Het afgelopen decennium circa +130 per jaar. Hierdoor was de groei per saldo 80 inwoners per jaar (-50
+130).
Gelet op de behoorlijk gemiddelde bevolkingssamenstelling mogen we ervan uitgaan dat in Zuidlaren
een zelfde verklaring voor bevolkingsgroei en –daling kan worden gegeven. De kern krimpt door een
sterfte overschot: 15 tot 20 personen per jaar. In de periode 2000-2014 een bevolkingsdaling met circa
250 personen. De overige daling is het gevolg van een vertrekoverschot; dus circa 350 personen in die
periode: gemiddeld 25 personen per jaar.

Woningvoorraadontwikkeling afgelopen jaren
Sinds 2000 zijn er in Zuidlaren 169 woningen gebouwd. Dat zijn merendeels ruime tweekappers of
vrijstaande woningen geweest (118 woningen). In de hele gemeente Tynaarlo zijn sinds 2000 bijna 1.300
woningen aan de voorraad toegevoegd. Verhoudingsgewijs veel. Dat komt voornamelijk door
woningbouw in Eelderwolde (ruim 400 woningen sinds 2000) en Eelde (circa 300 woningen sinds 2000 –
cijfers vóór 2005 zijn niet heel stabiel).

Verhuisbewegingen
De afgelopen jaren kende de gemeente Tynaarlo een vestigingsoverschot. Dit vestigingsoverschot, van
gemiddeld 130 personen per jaar sinds 2000, komt met name voor rekening van mensen die uit de stad
Groningen en uit Haren komen. Richting Drentse gemeenten als Assen, Aa en Hunze en Noordeveld is er
per saldo sprake van een vertreksaldo.
De ontwikkeling van locaties Ter Borgh bij Eelderwolde en Groote Veen bij Eelde hebben vooral
aantrekkingskracht uitgeoefend op de Groningse omgeving. In het zuidelijk deel van de gemeente is
meer voor de lokale behoefte gebouwd, met als gevolg minder vestiging van buiten.
De statistieken bieden weinig zicht op de regionale samenhang tussen kernen. Bij het onderzoek voor
De Bronnen in Vries is in beeld gebracht hoe de regionale oriëntatie van de verschillende kernen in de
gemeente Tynaarlo is.
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Figuur 3: regionale oriëntatie vanuit de kernen in Tynaarlo

Groningen

Eelde

Zuidlaren

Vries

Assen

Bron: woningbehoefteonderzoek De Bronnen.

De behoefte vanuit Groningen richt zich volgens dat onderzoek in hoofdzaak op Eelde en Zuidlaren. Dit
wordt door de makelaars ook voor de huidige tijd herkend. Mochten hiervoor in Eelde en Zuidlaren
onvoldoende keuzemogelijkheden zijn, dan verwaterd deze vraag over een grotere regio (Peize, Roden,
Leek). De behoefte uit voornamelijk de omliggende Drentse gemeenten verdeelt zich vooral over Vries
en Zuidlaren. Zuidlaren heeft zo een brugfunctie door zowel een potentiële opvangfunctie voor vestigers
uit Groningen als uit andere Drentse gemeenten.
Zuidlaren heeft een minder krachtige positie voor Groningse woningzoekenden dan de kernen Eelde,
Paterswolde en Haren. Zij neemt wel een heel eigen positie in. De positie van Haren is meer gevoed
door mensen die status zoeken. Dit speelt in Eelde / Paterswolde minder het geval. Zuidlaren is vooral in
trek bij mensen die willen wonen in een aantrekkelijk brinkdorp, niet ver van de stad. Zowel het dorpse
als de ruimtelijke uitstraling zijn belangrijke kwaliteiten voor Zuidlaren. De ervaring leert dat de kern
hierdoor een nuchtere meer traditionele doelgroep aanboort.

Behoefte naar de toekomst
De ontwikkeling van de woningbehoefte bepalen we aan de hand van een prognose. Een gangbare en
goed toepasbare prognose is de provinciale bevolkingsprognose uit 2012. Deze prognose gaat voor de
gemeente Tynaarlo uit van een bevolkingsdaling, door een ‘sterfteoverschot’ (nu 130 per jaar, oplopend
naar 200 per jaar). Dit is het gevolg van een gemiddeld oudere bevolking van de gemeente Tynaarlo. In
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haar prognose heeft de provincie wel rekening gehouden met een structureel vestigingssaldo van
gemiddeld 80 personen per jaar (bandbreedte 60 minimaal, 100 maximaal).
Tabel 2. Prognose bevolkings- en huishoudensontwikkeling gemeente Tynaarlo
2010
2015
2020
2025
Bevolking
32.400
32.200
31.800
31.300
Huishoudens
13.526
14.060
Gemiddelde huishoudensgrootte
2,40
2,26

2030
30.600
14.320
2,14

2035
29.700

2040
28.700
13.810
2,08

Bron: provincie Drenthe

Door de gezinsverdunning groeit het aantal huishoudens in de gemeente Tynaarlo de komende tijd nog
wel. Op basis van de prognose van 2012 in de periode 2010-2020 met 530 huishoudens, in de periode
2020-2030 met 260 huishoudens, dan halveert dus de groei. In totaal over de periode 2010-2030 dus
een kleine 800 woningen. Hiervoor is dan wel per saldo vestiging van 80 personen per jaar nodig; een
saldo dat in de afgelopen jaren ruimschoots werd bereikt, mede door de realisatie van Ter Borch.
Als we de prognose doorvertalen naar Zuidlaren zou hier circa 30% van de behoefte terecht moeten
komen, gelet op de schaal van Zuidlaren en het vestigingspotentieel dat deze kern volgens kenners van
de markt heeft. Dit zou neerkomen op 240 woningen in de periode 2010-2030.
In regionaal verband is in de regioafspraken Groningen-Assen een groter aantal benoemd voor de
gemeente Tynaarlo: 1.966 toe te voegen woningen in de periode 2012-2030. Deze nieuwbouw is
bedoeld om de verstedelijkingsdruk vanuit Groningen op te vangen. Hierbij is in de regio prioriteit
gegeven aan de afbouw van Ter Borch met nog 537 woningen. Van de overige 1.429 woningen heeft de
gemeente hiervan in haar woonvisie 473 toegewezen aan Zuidlaren. Dit aandeel (circa 1/3) sluit goed
aan bij de schaal van de kern. Ook de regionale positie van Zuidlaren, met oriëntatie vanuit Groningen
past bij dit aandeel. Die 473 betreffen overigens niet allemaal toevoeging; 42 woningen betreffen
vervangende nieuwbouw (saldo toevoeging: 430). Het verschil tussen de provinciale prognose met 240
woningen (2010-2030) en de 430 woningen (2012-2030) in de structuurvisie is behoorlijk groot. Beide
getallen zijn goed te onderbouwen.
Op basis van de huidige ervaring met afzet van plannen in Zuidlaren lijkt een aantal van circa 325 in de
periode 2012-2030 haalbaar (eerste jaren 25 woningen per jaar, vervolgens halvering). Wij baseren ons
hierbij op inschattingen van lokale makelaars vanuit ervaringen bij Bovendiepen en Oude Tolweg,
aangevuld met ervaringen van bij makelaars ingeschreven woningzoekenden en inschattingen van
Woonborg. De verschillende invalshoeken hebben we geconfronteerd met de behoefteraming en de
historische trend, om ze daarmee te valideren.
Conclusie: Gelet op de huidige markt en de trek naar de stad lijkt het aantal van 240 woningen haalbaar,
met een uitloop naar 325 woningen over de periode 2012-2030. Die mogelijkheden worden gevoed
doordat in Zuidlaren een extra woningbehoefte te verwachten is als gevolg van gezinsverdunning.
Theoretisch zou dit een plus van 200 woningen betekenen. De haalbaarheid hiervan is mede afhankelijk
van het ontbreken van alternatief aanbod op nabijgelegen locaties (zoals Eelde, Haren, Paterswolde). De
430 woningen kunnen daarmee als een maximumplafond gehandhaafd blijven.
Hiervoor is per saldo een blijvende vestiging nodig. Dit is de afgelopen jaren in de gemeente wel het
geval geweest (Eelderwolde, Eelde), maar niet in Zuidlaren. Hoewel Zuidlaren hiervoor wel potentie
heeft.
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3.2 Huidige verkoop en verhuur
Naast aantal woningen kijken we ook naar de behoefte aan soort woningen. Eerst gaan we in op de
huidige verkoop- en verhuurresultaten, vervolgens kijken we in de volgende paragraaf naar
verschillende behoefteramingen.
Figuur 4. Aantal transacties koopsector gemeente Tynaarlo naar marktsegmenten 2002-2014 (bestaande koopwoningen)
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In de gemeente Tynaarlo worden vooral vrijstaande woningen en tweekappers verkocht. Van alle
verkochte woningen betrof dit ruim 60% van de woningen. 30% betrof een rijwoning, 7% een
appartement.
Het aantal verkochte woningen in de bestaande woningvoorraad is de afgelopen jaren in alle
marktsegmenten afgenomen. De afname was vooral relatief groot bij de hoek- en tussenwoningen. Het
aantal verkopen halveerde ten opzichte van de periode tot 2007. Bij luxere woningen was de terugval
circa een derde.
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Figuur 5. Prijs koopsector gemeente Tynaarlo naar marktsegmenten 2002-2014 (bestaande koopwoningen, x €1.000)
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De prijs van koopwoningen lag in 2007 / 2008 op een relatief hoog niveau. Vervolgens is de prijs in alle
segmenten iets gezakt. Het is echter niet mogelijk hier een percentage aan te verbinden, daar de
bedragen per jaar nogal wisselen. De trend is echter duidelijk. Met name in de duurdere segmenten
(vrijstaand en tweekapper) daalt de prijs.
De prijsstelling heeft mogelijk een positief effect gehad op de verkoop van luxere woning. Daarnaast is
een waarschijnlijke verklaring dat dit segment meer afhankelijk is van instroom van buiten, en minder
van doorstroommogelijkheden binnen de gemeente.
Naast de indicatoren voor de koopsector hebben we ook zicht op ontwikkelingen in de huursector.
Belangrijke indicatoren zijn de mutatiegraad (mate van doorstroming) en reactiegraad (mate van
populariteit). De scores in het bezit van Woonborg voor Zuidlaren zijn binnen het werkgebied van de
corporatie relatief goed.
Tabel 3: verhuurscores sociale huurwoningen Woonborg Zuidlaren
Mutatiegraad 2013
Gestapeld
Grondgebonden gelijkvloers
Grondgebonden niet gelijkvloers
Totaal
Bron: Woonborg

Gemiddeld aantal reacties 2013
9%
8%
5%
5%

22
16
27
22

Met name op grondgebonden woningen niet gelijkvloers (normale eengezinswoningen / rijwoningen)
kennen een relatieve hoge populariteit. Er komen veel reacties en het aantal woningen dat vrijkomt is
beperkt. Bij grondgebonden gelijkvloerse woningen (seniorenwoningen) ligt het aantal reacties lager,
maar nog boven de voor Woonborg kritische drempel van 15 reacties per woning. Deze woningen
komen vaker beschikbaar. Gestapelde woningen zijn iets populairder, maar komen ook vaker
beschikbaar.
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3.3 Kwalitatieve behoefte
Vervolgens is de vraag wat er op de locatie Prins Bernhard Hoeve gebouwd kan worden. Welke behoefte
is er? Op basis van referentieonderzoeken en algemene maatschappelijke ontwikkelingen kunnen we dit
goed in beeld brengen. Bepalend is in eerste instantie de demografische ontwikkeling van Zuidlaren.
Figuur 6: bevolkingsontwikkeling gemeente Tynaarlo, 2010-2040 volgens provinciale prognose XVIII

Bron: provincie Drenthe

In de opbouw van de gemeente Tynaarlo is er een gat in de leeftijdscategorie 20 tot 35 jaar. De
komende jaren neemt de bevolking tussen 30 en 50 jaar af in de gemeente, inclusief een afname bij de
groep tot 10 jaar (hun kinderen). Na 2020 is de afname ook zichtbaar bij de groep van 50 tot 60 jaar, en
tot 20 jaar. De leeftijdsgroep vanaf 70 jaar blijft de komende jaren groeien, tot en met 2040.
In haar prognose voorziet de provincie Drenthe in Tynaarlo vooral vestiging in de leeftijdsgroep van 30
tot 50 jaar. Dit is verwerkt in de genoemde trends.
De provinciale prognose hebben we vertaald naar de kern Zuidlaren. Daar doen zich waarschijnlijk
gelijke ontwikkelingen voor. Wij hebben die ontwikkelingen vertaald naar een paar doelgroepen op de
woningmarkt.
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Figuur 7: huishoudensontwikkeling gemeente Tynaarlo, 2010-2040 volgens provinciale prognose XVIII
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De komende jaren is er alleen nog behoeftegroei te verwachten bij senioren (jonger tot 80 jaar en ouder
vanaf 80 jaar). Bij de startersleeftijd en gezinnen met kinderen doet zich een behoorlijke afname voor.
Overigens kan dit niet direct naar woningtypen voor doelgroepen vertaald worden. Het is immers niet
zo dat starters alleen in starterswoningen wonen, gezinnen in gezinswoningen en senioren in
seniorenwoningen.
De trend laat wel zien dat de behoeftegroei niet zozeer voortkomt uit de aanwas aan de onderkant,
maar vooral door het ouder worden van de huidige inwoners. Zij kunnen twee dingen doen: 1. Blijven
zitten in hun huidige woning, waardoor nieuwe starters uiteindelijk moeilijk aan een woning kunnen
komen. Dit betreft waarschijnlijk de grootste groep. Hierdoor blijft toevoeging van ‘gewone’ woningen
voor starters en gezinnen gewenst. 2. Doorstromen naar een meer bij de levensfase passende woning.
De ervaring leert dat dit slechts door een kleine groep gedaan wordt, vanwege binding aan de huidige
woning en praktische bezwaren rond verhuizing. De groep die dit wel wil doen hecht veel waarde aan de
locatie: nabij voorzieningen, centraal in de gemeenschap.

Trends concretiseren
Er zijn in de regio diverse behoefteramingen gedaan die een beeld geven van de meest kansrijke
marktsegmenten. Volgens de gemeentelijke woonvisie is de kwalitatieve woningbehoefte gevarieerd:
vooral vrijstaand en tweekappers in de koopsector en grondgebonden (senior) huurwoningen.
Referentieonderzoeken laten een gedifferentieerder beeld zien. Wel zijn er enkele overeenkomsten die
een stevige basis hebben:
• Uit alle onderzoeken in kleine kernen in de regio blijkt een behoorlijk tekort aan goedkopere
koopwoningen tot circa € 150.000. De voorkeur ligt daarbij nadrukkelijk op eengezinswoningen. Al
ervaren de makelaars dat de markt op dit punt onzeker aan het worden is. De vraag komt vooral
van laagopgeleide starters uit het dorp. Die groep is redelijk constant van omvang. Voor hen is in
Zuidlaren ten opzichte van dorpen in de omgeving een redelijk aanbod rijwoningen in dit segment
beschikbaar.
• Ook blijkt uit alle onderzoeken dat de vraag naar tweekappers en vrijstaande woningen in totaliteit
het grootst is. Daar staat in bestaande voorraad een behoorlijk aanbod tegenover. Al is in Zuidlaren
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•

•

dit aanbod relatief kleiner dan in de omliggende kernen. Bij optimale doorstroming zou voor de
behoefte binnen de kern geen aanvullend aanbod nodig zijn. Makelaars zien dat er deslniettemin
een markt is voor tweekappers of ruime rijwoningen tussen € 200.000 en € 275.000. Enerzijds
omdat de doorstroming beperkt is, anderzijds vanwege de regionale vraag. Deze woningen moeten
dan een moderne uitstraling hebben, goed geïsoleerd zijn, voldoende ruimte hebben (ca 450 m3)
en dichtbij het centrum liggen.
De vraag naar koopappartementen is aanwezig maar klein. Die vraag komt vooral van senioren die
comfortabel willen gaan wonen. Binnen het appartementenaanbod in Zuidlaren is er een groot
verschil tussen eenvoudige kleine appartementen van circa € 100.000 en luxere appartementen
rond € 300.000. De vraag richt zich vooral op luxere appartementen voor doorstromers, waarbij de
prijs van € 300.000 aan de hoge kant is; die vraag komt van 65-plussers, mits er de mogelijkheid van
parkeren is en nabijheid van het centrum. Mensen willen na verhuizing leefgeld over houden uit de
overwaarde. Dit betekent dat zij een prijs circa € 50.000 onder de waarde van de huidige woning
willen.
De vraag naar appartementen is in het kader van de structuurvisie wonen als beperkt ingeschat.
Toch zijn er verschillende redenen om aan te nemen dat de vraag momenteel meer aanwezig is:
1. het aantal appartementen in Zuidlaren is in totaliteit maar beperkt kleiner dan de behoefte. Er
is echter sprake van een kwalitatief tekort. In het gewenste segment (niet te eenvoudig en niet
te duur) ontbreekt aanbod.
2. de crisis op de woningmarkt heeft de doorstroomvraag geraakt; ook naar appartementen.
Hierdoor was er de afgelopen jaren vooral behoefte aan starterswoningen (die in de bestaande
voorraad door gebrek aan doorstroming niet beschikbaar kwamen) en weinig vraag naar
doorstroomwoningen (waaronder betere appartementen). Nu de verkoop weer op gang komt,
stromen mensen weer door en manifesteert zich de doorstroomvraag zich; ook de vraag naar
appartementen (mits kwalitatief passend).
3. de behoefte aan comfortabel wonen is bij nieuwe generaties medioren en senioren meer
aanwezig dan bij vooroorlogse generaties (geld vrijmaken en reizen).
4. Ook speelt de lage rentestand door in de vraag naar koopwoningen boven een (duurdere)
huurwoning. De rente op de bank die ‘doorstromers’ krijgen uit de vrijgemaakte overwaarde
rendeert namelijk niet. De comfortvraag komt daardoor eerder in de koop terecht; ook
koopappartementen. Dit zou zich moeten manifesteren in minder vraag naar huurwoningen.
De vraag naar huurwoningen is in Zuidlaren echter ook nog aanwezig, er blijkt namelijk redelijk
veel druk op de huursector in Zuidlaren.
5. last but not least: deze trends worden versterkt door de vergrijzing die zich manifesteert.
De vraag naar huurwoningen is heel lokaal. Zuidlaren kent een relatief goede marktsituatie, met
name wat betreft centrumlocaties. Er is met name behoefte aan nultredenwoningen (zowel
appartementen als grondgebonden), zo blijkt uit diverse onderzoeken. Te denken is aan woningen
met een huurprijs tot € 600, 3 kamers en minimaal 85 m2. Daarnaast is er een beperkte, maar
aanwezige, vraag naar duurdere huurwoningen tussen € 700 en € 850. Zuidlaren heeft als een van
de weinige kernen in de regio potentie voor deze vraag.

Conclusie: de samenstelling van de woningbehoefte voor de komende jaren is vooral afhankelijk van het
verhuisgedrag van senioren. Als zij blijven zitten in hun huidige woning (vaak eengezinskoopwoning) is
er vooral aanvullend behoefte aan reguliere eengezinswoningen. Kijken we dan naar de verschillende
onderzoeken dan is een aanbod in het goedkope segment tot € 150.000 beperkt gewenst. Er is vooral
behoefte aan niet al te dure luxere koopwoningen tussen € 200.000 en € 250.000, mits van voldoende
kwaliteit.
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Toch zal een deel van de huidige senioren in Zuidlaren wel degelijk de wens hebben om te verhuizen.
Dan is een appartement meer en meer een zinvolle oplossing, een deel zoekt ook een grondgebonden
woning op een centrale locatie. De locatie Prins Bernhard Hoeve is voor beide vragen in potentie een
geschikte plek, centraal in de kern Zuidlaren, nabij voorzieningen en zeker bij verwevenheid met
zorgvoorzieningen in dit plan. De prijs voor de appartementen / grondgebonden woningen kan
gedifferentieerd zijn, waarbij het accent ligt op woningen tot € 250.000 (v.o.n.).
Zetten we de behoefte in een schema, dan krijgen we het volgende overzicht:
Tabel 4: behoefte-inschatting Zuidlaren vanuit lokale en regionale vraag
Lokale vraag
Sociale huur nultreden / levensloopgeschikt
++
+
Vrije sector huur appartementen
Koop, eengezinsrijwoning ca 150.000
Koop, tweekapper ca 250.000
Koop, appartement ca 250.000
Bron: Companen

+
+
+++

Regionale vraag
0
Bestaande voorraad, door doorstroming
0
+++
Bestaande voorraad, door doorstroming

3.4 Trends in beeld
De keuze voor een woning baseren we niet alleen op de vraag van dit moment, maar ook op enkele
maatschappelijke trends die daarbij een rol spelen. We noemen er drie:
• Ontwikkelingen in voorzieningenaanbod, leefbaarheid en aantrekkingskracht van dorpen;
• De vermaatschappelijking van zorg, blijkend uit extramuralisering van instellingszorg;
• Komst van nieuwe groepen op de woningmarkt, zoals asielzoekers.

Voorzieningenaanbod, leefbaarheid en aantrekkingskracht
Hoewel het veronderstelde rechtstreekse verband van deze drie begrippen er niet is, zijn er wel
ontwikkelingen die betrekking hebben op alle drie invalshoeken.
In het verleden hadden dorpen een ‘autonoom’ karakter met kenmerken als: traditie, samenleven van
mensen die in het dorp zijn opgegroeid en die op het dorps zelf zijn gericht voor werk, gebruik van
voorzieningen, vrije tijd. Karakteristiek voor deze kernen zijn functies die naast elkaar bestaan (wonenwerken-voorzieningen). Bij het ‘traditionele dorp’ hoort ook een duidelijke samenhang tussen de
omvang van het dorp en het voorzieningenniveau.
Verschillende dorpen, in nabijheid van aantrekkelijke steden, zijn van kleur verschoten. Veel kernen
hebben steeds meer het karakter van ‘woondorpen’, waarin mensen zich vestigen omdat de
woonomgeving er aantrekkelijk is. Zo ontstaat een samenleving waarin mensen elders werken en ook
niet persé op de voorziening in het dorp zijn aangewezen. Hier is dan ook geen (of zeer beperkt) sprake
van samenhang tussen voorzieningen en bevolkingsontwikkeling. Zuidlaren kan tot dit type dorp
gerekend worden, vanwege de nabijheid van de stad Groningen, ontsluiting via de N34, de brink, de es
en de landschappelijk fraaie omgeving. Zuidlaren blijkt een aantrekkingskracht te hebben op
afgestudeerden uit Groningen; vaak jonge gezinnen. Dat maakt de kern minder kwetsbaar vanuit
demografische veranderingen, hoewel de komende tijd ook hier het voorzieningen- en
verenigingsaanbod van kleur zal verschieten.
Des te belangrijker in dit type dorpen is behoud van de ruimtelijke kwaliteit van het dorp. Dit bepaalt in
belangrijke mate de aantrekkingskracht en het onderscheidend vermogen van het dorp. Bij nieuwe
invullingen moet de ruimtelijke inpassing dan ook zorgvuldig gebeuren; niet te stedelijk, passend in de
ruimtelijke opbouw van het dorp.
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Vermaatschappelijking van de zorg, meer extramuraal wonen
Mensen met een zorgvraag wonen steeds langer in hun huidige woning. Deels gewenst: zij zijn gehecht
aan hun sociale omgeving en verhuizen is onaantrekkelijk omdat hun woonlasten fors stijgen (nu lage
huur of hypotheek afbetaald). Dit wordt versterkt door veranderende regelgeving, de
“extramuralisering” in de zorg. Hierdoor zijn steeds minder intramurale zorgplaatsen in een
verzorgingshuis, instelling voor verstandelijk gehandicapten- of GGZ-zorg beschikbaar.
Zuidlaren kent met Lentis een grote GGZ-instelling. Bij extramuralisering zou een deel van de cliënten
mogelijk Zuidlaren als woonplaats kiezen (zekerheid, bekendheid, nabijheid zorginstelling). Daarmee zou
de woonzorgopgave in de kern potentieel hoger zijn. Er zijn echter nog geen concrete ontwikkelingen
bekend dat deze instelling ook te maken krijgt met deze extramuralisering. Tegelijkertijd is niet
uitgesloten dat dit alsnog een rol gaat spelen.
Voor Zuidlaren lijkt dan ook, net als in de meeste andere plaatsen, de behoefte het grootst vanuit de
zelfstandig wonende ouderen met een zorgvraag. Deze groep groeit door de vergrijzing.
Figuur 8: ontwikkeling aantal mensen met een zorgbehoefte wonend binnen en buiten een zorginstelling, sector VVT
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Door de vergrijzing groeit de behoefte aan zorg thuis de komende jaren fors door. In vijftien jaar tijd
komen er circa 200 mensen bij die thuis zorg ontvangen. Die wonen niet allemaal in een aangepaste
woning. Een groot deel woont thuis. Een deel zoekt wel een woning met meer comfort.

Asielzoekers
Door de vele brandhaarden in de wereld op dit moment, komt er een relatief groot aantal asielzoekers
naar Nederland. De afgelopen jaren lag dit aantal rond 15.000 per jaar. In 2014 verdubbelt dit
waarschijnlijk. Uiteindelijk leidt dit vaak tot een extra woningvraag. In eerste instantie in de sociale
huursector. Hier neemt de druk op de verhuur dan ook toe.
In welke mate dit naar de toekomst toe doorloopt, is niet te voorspellen. Het zijn onzekerheden om
rekening mee te houden in de woningprogrammering.
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Conclusies: vanuit de trends blijkt Zuidlaren een redelijk stabiele aantrekkingskracht te hebben op
mensen vanuit Groningen. Het gaat dan met name om jonge gezinnen. De vestigingsfunctie van
Zuidlaren lijkt dan ook een stevig fundament te hebben.
De ontwikkelingen rond wonen en zorg vragen een toename van het aantal comfortabele woningen,
waar wonen met zorg mogelijk is. Passend bij het karakter van Zuidlaren gaat het dan voornamelijk om
wat luxere woonzorgvormen, waarvoor de locatie Prins Bernhardhoeve, vanwege het centrumkarakter,
een goede plek is.
Verder dienen zich nieuwe ontwikkelingen aan, die een druk leggen op de woningmarkt, zoals de
huisvesting van asielzoekers. De toekomstige betekenis hiervan is niet te voorspellen.

3.5 Alternatieven in de omgeving
De locatie Prins Bernhardhoeve heeft potentieel zowel een lokale als regionale functie. In de prognose is
dan ook rekening gehouden met een instroom van buiten, al is het om de bevolkingsdaling deels te
compenseren. Voor de noodzakelijke regionale afstemming voldoet het plan in juridische zin (Ladder
voor Duurzame Verstedelijking), daar het plan onderdeel is van de regioafspraken over woningbouw.
Desalniettemin is het zinvol om het plan in zijn lokale en regionale context te beoordelen ten opzichte
van andere plannen.

Lokaal
Voor de kern Zuidlaren staan in de gemeentelijke planningslijsten een saldo van 380 woningen
opgenomen. Dit aantal sluit aan bij de lokale behoefte (240 woningen) plus de inloop van de
achterstand door extra gezinsverdunning, maar is hoog ten opzichte van de inschatting van de
marktopnamecapaciteit op basis van afzetervaringen. De 380 woningen zijn echter niet gelijk verspreid
over de tijd. Met name in de periode 2016-2021 staan veel woningen in de planning: 270 woningen in 6
jaar, dus gemiddeld 45 per jaar. Dit lijkt te hoog ten opzichte van de jaarlijkse marktopnamecapaciteit.
Één jaar met dit aantal woningen is haalbaar, mits de jaren ervoor en erna minder woningen gepland
staan. In opnamecapaciteit is dit daarmee een kritische periode (te veel tegelijkertijd gedurende een
periode van enkele jaren).
Hoewel de programma’s voor de locaties in Zuidlaren nog niet bekend zijn, hebben de lokale plannen
vanwege de locatie doorgaans wel een ander karakter dan de locatie Prins Bernhardhoeve.
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Figuur 9: woningbouwlocaties in Zuidlaren, volgens woningbouwmonitor 2014
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Naast de 165 woningen voor de locatie Prins Bernhardhoeve zijn in de Centrumvisie Zuidlaren nog 35
woningen (appartementen) opgenomen. Deze 35 woningen staan ook voor de komende vijf jaar in de
planning en zijn daarmee potentieel concurrerend. De overige locaties liggen in de woonwijken of aan
de rand van de kern. Locaties in de oude kern van Zuidlaren zijn potentieel het meest concurrerend
(locaties 1, 2, 4, 7, 8, 11 en 12); in totaal 165 woningen. Daarmee is in dit deel van Zuidlaren een redelijk
planaanbod voorzien ten opzichte van de vraag.

Regionaal
In de gemeente Tynaarlo lijken gelet op de regionale vraag en het karakter van de locatie (centrum van
een woondorp) weinig alternatieve locaties beschikbaar. Alleen het Centrumplan Eelde biedt een min of
meer gelijk marktsegment aan. Op die ontwikkeling zijn 80 woningen voorzien. Op basis van de omvang
van die ontwikkeling, in relatie tot de omvang van de behoefte in Eelde (volgens de woonvisie),
verwachten we niet dat beide locaties elkaar in de weg zitten.
Buiten Tynaarlo zijn de volgende locaties potentieel aantrekkelijk voor geïnteresseerden in de locatie
Prins Bernhardhoeve (gelet op woonmilieu en programma):
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•

Haren: project Oosterhaar is een centrumproject van wonen, winkels en zorg. Hier komen 43
appartementen voor senioren boven de winkels en 30 appartementen verdeeld over twee
woontorens.
Naast het project Oosterhaar, kent de gemeente Haren ook nog de locatie Harener Holt. Deze
locatie kent nieuwbouw in jaren’30-stijl in een groene omgeving tegen de kern aan. Daarmee biedt
het een andere kwaliteit dan een centrumlocatie.

Meer op afstand van Groningen, doorgaans met een gunstiger prijsstelling:
• Roden: in Roden is er wel een belangrijke uitbreiding op de locatie Roderveld IV. Ook deze locatie is
net als Harener Holt te kenmerken als uitleg, en daarmee beperkt concurrerend met de Prins
Bernhardhoeve.
• Rolde: ook in Rolde is de belangrijkste nieuwbouw niet in de kern gelegen, maar vooral op
uitleglocaties. De belangrijkste is Nooitgedacht, waar luxere tweekappers worden gebouwd. De
groene omgeving is een belangrijke kwaliteit voor deze locatie, en daarmee potentieel
concurrerend met Prins Bernhardhoeve. Keerzijde is dat de afstand tot het aantrekkelijke centrum
van Rolde (achter de N33). De concurrentiekracht is derhalve beperkt.
• Assen: hoewel Assen als stad een heel ander woonmilieu biedt, noemen we toch de locatie Park
Diepstroeten als potentieel concurrerend, vooral omdat hier in een groene ruimtelijk
onderscheidende setting nieuwbouw wordt gerealiseerd. Dit gebeurt op het instellingsterrein ten
oosten van het spoor, niet ver van het centrum. Voor Groningse woningzoekenden kan dit een
potentieel aantrekkelijk aanbod zijn, en daarmee ook een alternatief voor Zuidlaren.
Conclusies: zowel lokaal als regionaal zijn er weinig locaties met een vergelijkbaar woonmilieu als
aangeboden op de locatie Prins Bernhardhoeve: wonen in een woondorp, met een goede ruimtelijke
uitstraling op een centrumlocatie. De meeste alternatieve locaties betreffen uitbreidingslocaties rond de
kernen.
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Bijlage: referentieonderzoek WoON2012
Een redelijk recente bron is het nationale woningmarktonderzoek WoON2012. Uit dit onderzoek hebben
we alle respondenten uit Tynaarlo en omliggende min of meer vergelijkbare gemeenten (Aa en Hunze,
Haren, Hoogezand-Sappemeer, Zuidhorn, Leek, Noordenveld, Midden-Drenthe) geanalyseerd. Uit deze
analyse blijkt de volgende samenstelling van de vraag:
Tabel: woonvoorkeuren volgens WoON2012 voor de landelijke gemeenten rondom Tynaarlo
Starter
Doorstromer tot 55 jaar
Doorstromers vanaf 55 jaar
Egw huur <560
20%
22%
11%
Egw huur 560-665
2%
3%
4%
Egw huur >665
0%
0%
0%
Mgw huur <560
27%
5%
8%
Mgw huur 560-665
2%
0%
5%
Mgw huur >665
3%
6%
7%
Egw koop <180.000
35%
17%
0%
Egw koop 180 - 250.000
5%
28%
0%
Egw koop >250.000
2%
15%
43%
Mgw koop <180.000
0%
4%
8%
Mgw koop 180 - 250.000
0%
0%
4%
Mgw koop >250.000
3%
0%
10%
Totaal
100%
100%
100%

totaal
19%
3%
0%
12%
2%
6%
19%
16%
17%
4%
1%
3%
100%

*egw= eengezinswoning, mgw = meergezinswoning
Bron: WoON2012
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