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Voorwoord
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Voor u ligt de Woonvisie 2018-2023, Thuis in Emmen: snoeien 
doet bloeien. Wij gaan verder op de ingeslagen weg. Wij blijven 
samen met bewoners, corporaties en marktpartijen werken aan 
goed wonen en leven in onze gemeente.
 
Wonen is een primaire levensbehoefte die ieder op zijn eigen 
manier en afhankelijk van zijn portemonnee invult. Zoveel 
mensen, zoveel wensen. Daarom vinden wij het belangrijk dat 
onze inwoners kunnen kiezen: huren of kopen, een huis met 
een tuin of een appartement, klein of groot… Wij willen dat 
onze inwoners een plek kunnen vinden waar zij graag wonen. 
De één voelt zich thuis in een levendig stadscentrum met alle 
voorzieningen bij de hand. Een ander zoekt de rust van het 
platteland. Mensen moeten het naar hun zin hebben. Niet 
alleen het huis, maar ook de omgeving doet er toe. Daarom 
hebben wij het over thuis in Emmen.
 
Goed wonen en leven in onze gemeente vraagt veel inzet. 
Onze woningmarkt is redelijk in evenwicht. Er zijn voldoende 
woningen voor onze inwoners. Maar… niet alle woningen 
hebben de gevraagde kwaliteit. Vaak omdat zij er al 50 jaar 
of langer staan. Zij zijn verouderd en niet energiezuinig. Het 
maken van een kwaliteitsslag in de bestaande woningvoorraad 
zien wij als één van de grote opgaven voor de komende 
jaren. In deze visie staat hoe wij samen met anderen deze 
opgave willen oppakken. Het gaat niet alleen om verbeteren. 
Er zijn ook andere woningen nodig, bijvoorbeeld omdat er 

meer kleine huishoudens komen. Energiebesparing, duurzame 
energieopwekking, levensloopbestendig maken en -niet in de 
laatste plaats- betaalbaarheid vragen aandacht bij het maken van 
de kwaliteitsslag.
 
De komende acht jaar zijn er nog extra woningen nodig, 
daarna moeten we afbreken. Ook zijn er veel minder woningen 
nodig dan wij in het verleden dachten. Wij hebben teveel 
bouwmogelijkheden in onze bestemmingsplannen vastgelegd. 
Hier hebben wij last van. Daarom gaan wij ‘deprogrammeren’. 
Dit betekent dat wij woningbouwmogelijkheden gaan schrappen. 
Zo ontstaat ruimte voor nieuwe, goede woningbouwplannen. 
Snoeien doet bloeien!
 
Jisse Otter,
wethouder financiën, wonen en handhaving
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Inleiding
Drie w’s: waarom, wat blijft,
welke opgaven …
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Waarom een actualisatie
In december 2012 heeft de raad de woonvisie ‘thuis in Emmen’ 
vastgesteld. Deze woonvisie bestrijkt de periode 2012-2017. Het 
einde van deze periode is in zicht. Dit is een eerste reden voor 
een actualisatie van ons woonbeleid. Andere redenen zijn de 
demografische, economische en woningmarktontwikkelingen, 
de Woningwet 2015, de groeiende aandacht voor 
betaalbaarheid van het wonen en het klimaat. 

Het is een open deur, maar … de tijd heeft niet stil gestaan. 
De crisis op de woningmarkt lijkt voorbij. Er is meer beweging. 
De markt voor koopwoningen trekt aan. Er worden meer 
woningen verkocht en er komen meer nieuwbouwinitiatieven 
voor koopwoningen bij ons binnen. In de huursector lijkt 
een markt te zijn voor compacte woningen voor starters en 
alleenstaanden, vooral studio’s in en rond het centrum van 
Emmen. In 2016 is een aantal projecten opgeleverd. Deze vraag 
naar kleine appartementen hadden wij in 2012 niet voorzien. 
Daarnaast merken wij dat er ook in onze gemeente behoefte 
is aan experimenteren met nieuwe woonvormen. Bijvoorbeeld 
met tiny houses. Een woonvorm die past bij een andere, meer 
flexibele en ecologische manier van leven. 

Wij zien veel positieve ontwikkelingen. Wij zien ook dat het 
economisch herstel niet overal even hard doorzet: binnen 
Nederland, maar ook in onze gemeente. Wij weten dat de 
huishoudensgroei in onze gemeente de komende jaren afvlakt 

en rond 2026 omslaat in huishoudenskrimp. Wij zien nu al 
dat er woningen uit de markt dreigen te vallen. Niet alleen 
huurwoningen, ook koopwoningen. In de koopsector zijn dit 
vooral oudere en goedkopere woningen uit de jaren vijftig, zestig 
en begin jaren zeventig van de vorige eeuw. In de huur gaat het 
ook om oudere eengezinswoningen, die niet meer aansluiten 
op de levensfase van veel huurders. Alles overziend constateren 
wij dat onze woningmarkt steeds meer een vragersmarkt met 
een veelheid aan woonwensen is. Dit vraagt een andere kijk op 
woningbouwprogrammering. 

In 2015 is de Woningwet vernieuwd. De vernieuwing betreft 
het werkveld van de corporaties. Corporaties moeten zich 
richten op de laagste inkomensgroepen (de primaire doelgroep). 
In onze gemeente hoort de helft van alle huishoudens bij de 
primaire doelgroep. Deze doelgroep verandert van samenstelling: 
minder gezinnen en meer senioren. Hierdoor verandert ook de 
woningvraag. Ook is betaalbaarheid een issue. In het Lokaal 
Akkoord van 2015 is dit dan ook een belangrijk thema. De 
woningwet 2015 heeft ook invloed op de relatie corporaties, 
huurderorganisaties en gemeente. Prestatieafspraken zijn 
niet meer een zaak van corporaties en gemeente, ook de 
huurderorganisaties zijn een volwaardige gesprekspartner. Wij 
vinden dat onze woonvisie uit 2012 te weinig houvast biedt 
voor het maken van prestatieafspraken. Deze actualisatie moet 
hiervoor een betere basis bieden. Wij willen op basis van deze 
woonvisie het Lokaal Akkoord gaan actualiseren.



Wat blijft, maar vraagt meer of andere 
aandacht
Thuis in Emmen blijft ons motto voor de komende 10 jaar.  
Om te zorgen dat iedereen straks ook goed kan wonen 
actualiseren wij de woonvisie uit 2012. De prioriteiten die wij 
in 2012 hebben benoemd blijven belangrijk. Dit betekent dat 
wij ons mede verantwoordelijk voelen voor voldoende goede 
en betaalbare huizen voor de primaire doelgroep en andere 
huishoudens die ondersteuning nodig hebben bij het wonen.  
Ook vraagt het levensloopbestendig maken van de woning-
voorraad meer aandacht, net als energiebesparing. Wij zijn mede 
ondertekenaar van de Drentse energiedeal. Daarmee zijn wij 
verplichtingen aangegaan, ook voor de energietransitie in de 
woningvoorraad. Wij zetten ons in voor een op energiegebied 
zelfvoorzienende woningvoorraad in 2040. Wij verbinden deze 
ambitie met herstructurering van de woningvoorraad en de 
woonomgeving. Die is nodig om in te spelen op veranderende 
woonwensen en de veranderende bevolkingssamenstelling.

Wat zijn de belangrijkste opgaven 
Wij willen onze inwoners een thuis blijven bieden. Dit vraagt 
voortdurend aandacht, vooral in de bestaande voorraad. Daar 
woont het grootste deel van onze inwoners en dat blijft ook zo. 
Nieuwbouw blijft nodig om de groei van het aantal huishoudens 
de komende jaren nog op te vangen, maar vooral als vervanging 
van de meest slechte bestaande woningen. Met deze woonvisie 
willen wij de uitdagingen op onze woningmarkt bij de kop pakken 
en concrete handvatten voor oplossingen bieden. Hieronder volgen 
de belangrijkste opgaven die wij zien met een korte toelichting. 

Nieuwbouwopgave passend bij de kwalitatieve behoefte  
en aanvullend op de bestaande voorraad 
De komende 10 jaar groeit de behoefte aan woningen nog 
beperkt. Er moeten dus extra woningen toegevoegd worden. 
Na die 10 jaar is er sprake van huishoudenskrimp. Daarom is het 
belangrijk dat nieuwbouw kwaliteit toevoegt aan de bestaande 
woningvoorraad en aansluit op de vraag van woningzoekenden. 

- Voor wie moeten wij die woningen bouwen? 
- Welke woningen zijn dit? 

Beter benutten bestaande woningvoorraad
Het grootste deel van de woningvoorraad staat er al. Wij willen 
dat onze inwoners zich in die bestaande voorraad thuis (blijven) 
voelen. Uit het woningmarktonderzoek van RIGO komt naar voren 
dat niet iedereen tevreden is met zijn huis en woonomgeving. 
Niet alle woningen bieden (nog) de gevraagde kwaliteit of zijn 
afgestemd op veranderende behoeften en wensen.  

- Wat is de verbeteropgave?
- Waar staan de woningen die (mogelijk) niet meer voldoen?
- Wat zijn de opties? 

Betaalbaar wonen
Er wonen relatief veel huishoudens met een laag inkomen in onze 
gemeente. Wij hebben al genoemd dat pakweg de helft van onze 
huishoudens tot de doelgroep van de corporaties hoort. Zij hebben 
behoefte aan betaalbaar wonen. Ook huishoudens met de laagste 
inkomens willen wij een goed thuis bieden. 
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- Hoe dragen wij bij aan het beschikbaar stellen van voldoende 
kwalitatief goede en betaalbare woningen voor mensen die dit 
nodig hebben? 

- Wat is nog meer nodig om het wonen voor de laagste 
inkomens betaalbaar te houden? 

 
Verduurzaming & duurzaam energiegebruik
Wij werken aan een klimaat neutrale gemeente en streven naar 
een energie neutrale woningvoorraad in 2040. Wij zetten in op 
energiebesparing en duurzame energieopwekking. Wij willen de 
komende jaren sneller dan tot nu toe resultaten halen. 

- Hoe zorgen wij voor een versnelling in de verduurzaming van 
onze woningvoorraad?

- Welke maatregelen leveren een goed resultaat en passen bij de 
portemonnee van onze inwoners?

 
Vergrijzing & wonen met een zorg- of begeleidingsvraag
Onze inwoners worden ouder en blijven langer zelfstandig 
wonen, ook wanneer zij zorg nodig hebben. Dit stelt eisen aan 
hun woning en aan de woonomgeving. Ook andere huishoudens 
met een zorgvraag wonen meer en meer zelfstandig, soms met 
begeleiding. 

- Hoe spelen wij in op de veranderende vraag en mogelijkheden 
van ouderen? 

- Wat is nodig voor andere huishoudens met een zorg- of 
begeleidingsvraag?

Leefbare dorpen en wijken
Wij willen dat het goed wonen is in onze dorpen en wijken.  
Nu, maar ook in de toekomst. Met de veranderende bevolkings- 
en huidhoudenssamenstelling veranderen ook de woonwensen 
en behoeften. Binnen afzienbare termijn verwachten wij in delen 
van de gemeente huishoudenskrimp. Wij vinden het belangrijk 
dat onze dorpen en wijken leefbaar zijn, óók als het aantal 
huishoudens terugloopt. 

- Hoe zorgen wij ervoor dat onze dorpen en wijken leefbaar 
blijven?

In de volgende hoofdstukken komen deze opgaven op een of 
andere wijze aan de orde. In de bijlage staat een samenvatting 
van onze inzet voor de hier benoemde opgaven. 
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Onderzoek, trends & ontwikkelingen
Woningmarkt in beweging

9

Wij hebben samen met de corporaties in 2016 een woningmarkt-
onderzoek laten uitvoeren. Dit onderzoek geeft een goed 
beeld van de Emmense woningmarkt en de richting waarin de 
woningvraag zich ontwikkelt. De corporaties delen dit beeld. 
Het woningmarktonderzoek biedt handvatten voor de actualisatie 
van ons woonbeleid.  

Woningmarktonderzoek:
momentopname 2016
Over het algemeen wonen mensen naar tevredenheid. Maar er zijn 
altijd mensen die willen verhuizen. Uit het woningmarktonderzoek 
komt naar voren dat ongeveer 17% van de huishoudens in de 
gemeente een andere woning zoekt (ca. 9.000 huishoudens). 
Dit zijn vooral jongere huishoudens die een (andere) koopwoning 
willen. Oudere huishoudens willen minder vaak verhuizen. Ouderen 
met een verhuiswens zoeken vaak een levensloopbestendige 
woning. Dit kan een appartement zijn, maar ook een gelijkvloerse 
grondgebonden woning. Onder oudere huishoudens met een 
verhuiswens is de belangstelling voor huren groter dan bij jongere 
huishoudens. 

Kwantitatief redelijk evenwicht, kwalitatief niet
Kwantitatief zijn vraag en aanbod op de Emmense woningmarkt 
redelijk in evenwicht. Dit beeld verandert wanneer de gevraagde 
kwaliteit in beeld wordt gebracht. Dan blijkt dat vraag en aanbod 
niet goed op elkaar aansluiten. Er lijkt een overaanbod te ontstaan 
aan grondgebonden woningen, vooral de goedkoopste rijwoningen. 
Waarschijnlijk komt dit omdat deze woningen een te lage 

woonkwaliteit hebben. In de koopsector zijn in het prijssegment 
tussen € 250.000 en € 350.000 juist tekorten zichtbaar. Ook lijkt 
er een tekort te zijn aan levensloopbestendige woningen. 

Vraag & aanbod woningen,
potentiële vraag- en aanbod op basis van WOoN 2016

Bron: Woningmarktonderzoek 2016, Rigo
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Zo’n 6 procent van alle huishoudens ontevreden
Er zijn in de gemeente ongeveer 2.900 huishoudens die niet 
tevreden zijn over hun woning én hun woonomgeving. Dit is zo’n 6 
procent van alle huishoudens. Veel van deze huishoudens wonen in 
woningen gebouwd tussen 1945 en 1980. Wij vinden deze huizen 
overal in de gemeente, maar in grotere aantallen in de kern Emmen 
(Angelslo, Emmerhout, Emmermeer en Bargeres). In buurten met 
veel appartementen is de ontevredenheid van bewoners groter dan 
in buurten met alleen laagbouw. De kern Emmen heeft de meeste 
gestapelde bouw. De oudere portieketagewoningen en galerijflats 
staan bijna allemaal in de hiervoor genoemde wijken van Emmen.  

In 2031 ongeveer 60% woningvoorraad 50+
Ruim 14.000 woningen in onze gemeente passeren tussen 2016 
en 2030 de leeftijdsgrens van 50 jaar. Als we niets doen bestaat 
in 2031 ongeveer 60% van onze woningvoorraad uit woningen 
die 50 jaar of ouder zijn. Dit zijn woningen uit de tijd dat er veel 
van hetzelfde is gebouwd: vooral rijwoningen voor gezinnen in de 
huursector. Een deel wordt nog steeds verhuurd door corporaties. 
Een ander deel is verkocht. 

Wij constateren dat de opgave om de kwaliteit in de bestaande 
voorraad te verbeteren groot is, terwijl de opgave voor de groei 
van de woningvoorraad beperkt is. Oudere woningen vragen 
namelijk meer onderhoud en zijn minder energiezuinig. Hier lijdt 
de toekomstige betaalbaarheid onder. Daarnaast is de kans groter 
dat zij niet de kwaliteit bieden die (toekomstige) woningzoekenden 
vragen.

Lichte huishoudensgroei van 2016 tot 2026, 
daarna huishoudenskrimp
Sinds 2010 daalt het aantal inwoners van de gemeente. 
Er overlijden meer mensen dan er geboren worden. Ook 
vertrekken meer mensen uit de gemeente dan er komen wonen. 
Vooral jongeren tussen 15 en 25 jaar gaan weg, vaak vanwege 
opleiding of werk. De daling van het aantal inwoners gaat 
snel: van 109.500 inwoners op 1 januari 2011 naar 107.600 
inwoners op 1 januari 2017. Dit is ongeveer het aantal inwoners 
van een dorp als Bargercompascuum. 

Lichte huishoudensgroei vanwege huishoudensverdunning
Ondanks de afname van het aantal inwoners groeit 
het aantal huishoudens voorlopig nog. Dit komt door 
huishoudensverdunning. Volgens de provinciale en landelijke 
prognoses zet de groei van het aantal huishoudens nog een 
tijdje door. Tussen 2025 en 2030 slaat die huishoudensgroei om 
in huishoudenskrimp. Ook treedt een verdere vergrijzing op.  
De babyboomgeneratie –geboren tussen 1945 en 1970- bepaalt 
in belangrijke mate de toekomstige huishoudenssamenstelling 
én woningbehoefte. Oudere huishoudens verhuizen namelijk 
minder vaak én minder ver: als zij verhuizen, blijven zij meestal 
binnen de gemeentegrenzen.

Huishoudensgroei afhankelijk van economische 
ontwikkelingen
In het woningmarktonderzoek van RIGO is gerekend met 4 
varianten om zicht te krijgen op de huishoudensontwikkeling. 
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De verschillen tussen de varianten ontstaan door andere aannames 
over verhuisbewegingen en economische ontwikkelingen. Een 
gunstig economisch scenario met meer banen leidt tot minder 
verhuizingen uit de gemeente (scenario 4). Bij het minst gunstige 
economische scenario is het vertrek groter (scenario 1).

De verwachting is dat tot 2026 het aantal huishoudens in de 
gemeente nog groeit met 640-960 huishoudens. Deze uitersten 
zijn de bandbreedte voor de groei van de woningvoorraad.  
Al gezegd is dat na die tijd huishoudenskrimp aan de orde is. 

Ontwikkeling woningbehoefte 2016-2026, 4 scenario’s 

Bron: Woningmarktonderzoek 2016, Rigo 
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Ontwikkelingen & trends
Maatschappelijke ontwikkelingen en trends zijn van invloed op 
de manier waarop wij in de toekomst wonen. Wij benoemen 
de belangrijkste. Wij verwachten dat wij bij de verdere 
uitwerking en uitvoering van ons woonbeleid rekening moeten 
houden met deze trends. 

Individualisering en grotere flexibiliteit 
De samenlevingsvormen in Nederland veranderen.  
De individualisering is van invloed op het woongedrag.  
De huishoudenssamenstelling en de manier waarop mensen 
hun leven inrichten zijn steeds minder goed te voorspellen. 
Er is behoefte aan meer diversiteit en flexibiliteit voor het 
wonen. Ook de werkrelaties veranderen. Minder vaste banen, 
meer flexwerk. Er is meer onzekerheid over de hoogte van 
het inkomen en de plek waar gewerkt wordt. Dit heeft zijn 
weerslag op de woningmarkt, net als de aanscherping van de 
inkomenseisen voor de sociale huursector en de regels rond 
het verstrekken van hypotheken. Er zijn huishoudens die niet 
in aanmerking komen voor een hypotheek, niet voor een 
sociale huurwoning en waarvoor nauwelijks aanbod in de vrije 
sectorhuur is. Voorbeelden zijn jonge mensen aan het begin 
van hun wooncarrière en flexwerkers. Dit zijn de huishoudens 
waarvoor in en rond het centrum van Emmen studio’s zijn 
opgeleverd. 
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Huishoudensgroei niet evenwichtig over gemeente verdeeld
Ook belangrijk: de verwachte groei van het aantal huishoudens 
is niet evenwichtig verdeeld over de gemeente. De groei 
concentreert zich in Emmen. Ook in De Blokken en De Velden 
groeit het aantal huishoudens nog tot 2026. In De Monden neemt 
het aantal huishoudens tussen 2016 en 2026 al af. Daarom is daar 
geen behoefte aan uitbreiding van de woningvoorraad. Wel is een 
kwaliteitsslag nodig. 
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Technologische trends
Technologische innovaties gaan snel en hebben invloed op het 
wonen. Dit geldt vooral voor de ICT. De verwachting is dat ICT 
in de (nabije) toekomst een grotere rol gaat spelen bij ontwerp, 
bouw en beheer van woningen. Ook gaat de ontwikkeling van 
ICT-toepassingen in de woning snel: via ‘internet of things’ 
(verbinding van apparaten) en via verbinding van huizen en hun 
bewoners met digitale netwerken. De functie van de woning 
verandert als gevolg van digitalisering. Er wordt bijvoorbeeld 
steeds meer gewerkt en gewinkeld vanuit de woning. Dit leidt tot 
een andere mobiliteit van mensen. 

De rol van de bestaande woningvoorraad wordt steeds 
dominanter. Er komen steeds meer (ICT-)producten op de markt 
die het wonen in de bestaande voorraad makkelijker maken en 
de levensduur van die voorraad verlengen. Voor gebieden waar 
bevolkings- en huishoudenskrimp optreedt, is dit een belangrijke 
ontwikkeling. Een ontwikkeling die onder andere bijdraagt aan 
het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen. 

Mondiale trends
Ook zijn er mondiale trends met impact op het wonen, zoals 
de versterkte trek van het platteland naar de stad. Ook in onze 
gemeente doet die zich op kleinere schaal voor. Daarnaast 
lijken immigratiestromen als gevolg van achterblijvende 
economische ontwikkeling, oorlog en geweld blijvend. Ook dit 
merken wij in onze gemeente. De klimaatverandering stelt in 
toenemende mate eisen aan de woning en de woonomgeving: 

betere isolatie en het vervangen van fossiele brandstoffen (olie 
en gas) door hernieuwbare energiebronnen. Ook in Emmen. 
De klimaatverandering vraagt eveneens meer aandacht voor 
waterbeheer in de woonomgeving. Wij pakken dit op met de 
aanleg van bufferzones, ook in onze woonwijken. 
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Visie
Thuis in Emmen: snoeien doet bloeien
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Missie en visie: een gemeente waar 
mensen zich thuis voelen
Wij willen een gemeente zijn waar mensen zich thuis voelen. 
Dit is kort en krachtig onze missie en visie. Ons woonbeleid 
moet bijdragen aan het realiseren van dit thuisgevoel. Wonen 
is meer dan een dak boven het hoofd. Daarom is woonbeleid 
meer dan het bouwen van een huis. Wij willen onze inwoners 
een plek bieden die zo goed mogelijk aansluit op hun wensen 
en behoeften. Of ze nu jong of oud zijn, alleen wonen of met 
meer mensen, zorg nodig hebben of tijdelijke huisvesting, 
willen huren of kopen … 

Wij willen onze inwoners keuzemogelijkheden bieden 
in woningtypen, in huur en koop, in prijsklassen en 
in leefmilieus. Daarom werken wij aan een gevarieerd 
woningaanbod in aantrekkelijke dorpen en wijken. Dit is meer 
dan het bouwen of beheren van woningen. Ook belangrijk 
zijn: de eigen identiteit van dorpen en wijken, de kwaliteit 
van de woonomgeving, de aanwezigheid of bereikbaarheid 
van voorzieningen, deel zijn van een gemeenschap en sociale 
verbanden. Aantrekkelijke woonmilieus zijn belangrijk als 
vestgingsfactor. Er ligt dus een relatie met werkgelegenheid. 
Een onderwerp waar wij als gemeente veel aandacht voor 
hebben. 

Wij zijn de centrumgemeente van Zuidoost Drenthe.  
De stad Emmen heeft een belangrijke functie voor de regio: 
voor werken, onderwijs, cultuur, recreëren en winkelen.  

Met ons woonbeleid willen wij bijdragen aan het vasthouden (en 
verstevigen) van deze positie als centrumgemeente.  

Met deze woonvisie willen wij onze partners uitdagen om samen 
te werken aan goed wonen in Emmen. Onze visie & missie en 
onze insteek voor belangrijke thema’s verwoorden wij in de 
volgende hoofdstukken. Die hebben betrekking op de periode 
2018-2028. Wij sluiten ieder hoofdstuk af met onze inzet voor de 
periode 2018 tot 2023. 

Wat blijft: sterke kernen met een passend & 
gevarieerd woonaanbod
In 2012 hebben wij de koers bepaald en uitgewerkt in onze 
woonvisie 2012-2017. In deze actualisatie plegen wij onderhoud 
en scherpen wij de gemaakte keuzes aan. Wat blijft? 

Wij blijven inzetten op sterke kernen en een vitaal platteland. 
Dit gaat verder dan het woonbeleid. De stad Emmen heeft 
de regio Zuidoost Drenthe als achterland. De grotere kernen 
Klazienaveen, Nieuw-Amsterdam/Veenoord en in mindere mate 
Emmercompascuum en Schoonebeek hebben een bovenlokale 
functie. De overige, kleinere kernen vormen vooral de thuisbasis 
voor de eigen inwoners. Wij willen met ons woonbeleid 
bijdragen aan leefbare dorpen en wijken. Wij doen dit samen 
met de samenleving: bewoners en hun organisaties, corporaties, 
welzijnsinstellingen en andere organisaties. Met Emmen Revisited 
hebben wij jarenlange ervaring opgedaan in de samenwerking 
op dorps- en wijkniveau. Deze ervaring gebruiken wij bij het 
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opstellen van woon- en leefbaarheidsvisies voor onze dorpen en 
wijken. Ofwel de dorps- en wijkaanpak nieuwe stijl. 

Vanuit het perspectief van het wonen zijn wij mede-
verantwoordelijk voor een kwalitatief goede woningvoorraad en 
woonomgeving. Niet alleen voor de mensen die er nu wonen, 
maar ook voor toekomstige generaties. Onze inwoners moeten 
een woning kunnen vinden die past bij hun portemonnee 
en hun huishoudenssituatie. Op een plek waar zij zich thuis 
voelen. Daarom vinden wij het nog steeds belangrijk dat er een 
gevarieerd aanbod is van woningen en woonmilieus, gemeente 
breed en binnen kernen. 

Het (rijks)beleid is er op gericht dat mensen met beperkingen of 
een zorgvraag zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Dit sluit aan 
bij de wensen. Ook wij willen onze inwoners met een beperking 
en/of zorgvraag een goede woonplek bieden. Wonen met zorg 
blijft daarom een thema in ons woonbeleid.  

Wat verandert: meer vervanging en 
verbetering, minder uitbreidingsnieuwbouw
Het woningmarktonderzoek uit 2016 geeft een actuele kijk op 
de ontwikkeling van de woningvraag. De nieuwbouwopgave om 
de groei van het aantal huishoudens op te vangen is beperkter 
dan wij aanvankelijk veronderstelden. We hebben dan ook 
teveel bouwmogelijkheden vastgelegd in bestemmingsplannen 
en gaan daarom deprogrammeren. Het is nodig dat wij onze 
plancapaciteit terugbrengen om in te kunnen spelen op de 

veranderende woonwensen en –behoeften. Wij doen dit in een 
afzonderlijk traject ‘deprogrammeren plancapaciteit’. In deze 
woonvisie geven wij handvatten voor dit traject.

De noodzaak voor een kwaliteitsslag in de bestaande voorraad 
wordt steeds groter. Mede dankzij het woningmarktonderzoek 
2016 hebben wij nu meer inzicht in de herstructureringsopgave 
in de bestaande woningvoorraad. Die opgave is stevig, maar 
leidt wel tot de meest effectieve kwaliteitsslag. Herstructurering 
is een steeds prominenter onderdeel van het gemeentelijke 
woonbeleid. Dit krijgt daarom een vertaling in de gemeente 
brede programmering. 

Betaalbaarheid van het wonen heeft aan belang gewonnen. 
De Drentse corporaties en hun huurdersorganisaties hebben 
onderzoek gedaan naar woonlasten van huurders. Daaruit 
blijkt dat iets meer dan een derde van de huurders van sociale 
huurwoningen betaalbaarheidsrisico’s loopt. Betaalbaarheid is 
daarom een thema in het Lokaal Akkoord 2016-2020 tussen 
corporaties, huurdersorganisaties en gemeente. In deze woonvisie 
scherpen wij de doelstellingen voor betaalbaarheid van het 
wonen aan. 

Emmen wil in 2040 een (vrijwel) energieneutrale woningvoorraad 
hebben. De urgentie om het energieverbruik te verminderen en 
meer energie duurzaam op te wekken is daarom groot.  
Dit draagt bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot, zorgt 
voor een lagere energierekening en heeft een positieve invloed 
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op de waarde van woningen. Energiebesparing zorgt voor meer 
comfort en draagt voor huishoudens met lage(re) inkomens bij 
aan het betaalbaar houden van het wonen. In ieder geval op de 
lange termijn. 

Om onze doelstelling voor 2040 te halen willen wij grote stappen 
maken in het energiezuinig maken van woningen. Wij hebben 
vanwege de forse bouwstromen in de jaren vijftig en zestig 
van de vorige eeuw een grote opgave. Veel woningen in onze 
gemeente hebben een laag energielabel. Dit zijn niet alleen 
huurwoningen waarover wij prestatieafspraken maken met 
de corporaties. Ook in de koopsector ligt een opgave én een 
uitdaging: de inkomenspositie en leeftijd van een groot aantal 
woningeigenaren in de oudere en goedkopere huizen vraagt om 
een creatieve aanpak.

Wij hebben al genoemd dat wij met ons woonbeleid een bijdrage 
willen leveren aan de leefbaarheid van dorpen en wijken. Woon- 
en leefbaarheidsvisies op het niveau van dorpen en wijken zijn 
daarvoor het middel. Demografische ontwikkelingen (ontgroening 
en vergrijzing) zijn van invloed op de woningvraag en op de 
leefbaarheid. Ook maatschappelijke trends als individualisering, 
toegenomen mobiliteit en digitalisering drukken hun stempel 
in positieve en negatieve zin. Wij willen maatwerk leveren op 
wijk- en dorpsniveau. Het ene dorp of de ene wijk is de andere 
niet. In de huidige woningmarkt is dit zichtbaar. Sommige 
dorpen en wijken profiteren van de aantrekkende economie en 
woningmarkt. Anderen doen dit niet of minder. De woon- en 

leefbaarheidsvisies krijgen een vertaling in een uitvoeringsagenda. 
Wij maken ze samen met bewoners, corporaties en andere 
(markt)partijen op basis van de kaders uit deze woonvisie.  
Het eindresultaat is een gedragen koers met afspraken over 
ieders inzet (uitvoeringsagenda). Wij zien de ontwikkeling van de 
woon- en leefbaarheidsvisies als uitvoering van de woonvisie.  
 

Wat hebben wij bereikt in 2023
Onze missie en visie beslaan de periode tot 2028. Onze inzet  
heeft een kortere horizon: de jaren 2018 tot 2023. Waar 
wenselijk kijken wij een aantal jaren verder. De komende jaren 
zijn er twee grote opgaven: de kwaliteitsslag in de bestaande 
woningvoorraad én het terugbrengen van de plancapaciteit voor 
woningbouw. In 2023 hebben wij resultaat geboekt voor beide 
opgaven. De plancapaciteit sluit aan op de woningbehoefte, 
in aantallen én in kwaliteit. De verbetering van de bestaande 
woningvoorraad is op stoom. Jaarlijks worden 400 woningen 
aangepakt, dat wil zeggen verbeterd, gesloopt en (deels) 
vervangen door nieuwbouw. Dit zijn huur- en koopwoningen. 

Onze rol
Wij hebben een aantal rollen. Wij voeren regie, wij faciliteren 
en wij stellen regels. Deze woonvisie geeft onze ambitie voor 
het wonen. Vanuit deze ambitie willen wij afspraken maken 
met de partijen die actief zijn op het beleidsveld wonen. In de 
uitwerking van die afspraken hebben wij vooral een faciliterende 
rol. Wij scheppen meer en meer de randvoorwaarden om  
(maatschappelijk) gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken. 
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Wij doen dit door partijen bij elkaar te brengen en uit te nodigen 
om met initiatieven te komen. Wij zijn terughoudend met het zelf 
stellen van regels. Wij doen dit alleen waar en wanneer nodig.

Wij betrekken bewoners bij de uitwerking van de woonvisie. 
Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de woon-en 
leefbaarheidsvisie voor hun dorp of wijk. Bovendien ligt een 
belangrijk deel van de verbeteropgave in de koopsector en dus bij 
particuliere woningbezitters. 

Bij het maken van deze woonvisie hebben wij voor marktpartijen 
(ontwikkelaars, makelaars), corporaties, aanbieders van wonen en 
zorg, huurdersorganisaties, Seniorenraad en de Voorlichtings- en 
Adviescommissie (VAC) Wonen een startbijeenkomst gehouden 
om de belangrijke thema’s voor het wonen te benoemen en uit 
te diepen. De uitkomsten zijn verwerkt in deze woonvisie. 

Prestatieafspraken corporaties & 
huurderorganisaties
Met Lefier, Domesta, Woonservice en hun huurdersorganisaties 
delen wij verantwoordelijkheid voor de doelgroepen van 
beleid. Dit zijn de huishoudens die niet zelfstandig in passende 
huisvesting kunnen voorzien; meestal omdat hun inkomen te 
laag is. Met deze organisaties maken wij prestatieafspraken. Die 
gaan over beschikbaarheid, betaalbaarheid en (energetische) 
kwaliteit van sociale huurwoningen voor de huishoudens die 
daarop zijn aangewezen. Wij doen dit voor een periode van 
5 jaar in een gezamenlijk Lokaal Akkoord. Daarnaast maken 

wij jaarlijks met alle corporaties en hun huurdersorganisaties 
afzonderlijk afspraken. Deze woonvisie is de basis voor het 
Lokaal Akkoord. Het Lokaal Akkoord is op zijn beurt weer de 
basis voor de jaarlijkse afspraken. Ons uitgangspunt bij het 
maken van prestatieafspraken is wederkerigheid. Corporaties, 
huurderorganisaties en wijzelf leveren een inspanning voor 
goed wonen. Ieder levert deze inspanning naar draagkracht en 
(financiële) mogelijkheden. 
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Betaalbaarheid
Wonen met een kleine portemonnee

21

In onze gemeente wonen relatief veel huishoudens met lagere 
inkomens. Meer dan gemiddeld in Nederland. Hier behoort 
50% van alle huishoudens tot de primaire doelgroep. Niet 
al deze huishoudens wonen ook in de sociale huursector: 
40% heeft een eigen woning. Het aantal huishoudens in de 
primaire doelgroep blijft groot en groeit de komende 10 jaar 
zelfs iets. Oók bij economische groei. 

Insteek
Goed wonen is voor veel huishoudens in onze gemeente in 
de eerste plaats betaalbaar wonen. Vaak in de huursector. Wij 
vinden het daarom belangrijk dat er voldoende betaalbare 
huurwoningen in onze gemeente zijn. Daarnaast vinden wij 
het belangrijk dat huishoudens met een kleinere portemonnee, 
die zijn aangewezen op de sociale huursector, iets te kiezen 
hebben. Daarom hechten wij aan een goede spreiding van 
sociale huurwoningen over de gemeente. Ook moet het 
aanbod aansluiten bij de levensfase van huishoudens. 

Aandacht voor ontwikkeling doelgroep
Toch minder sociale huurwoningen nodig
De groei van het aantal huishoudens met lage inkomens leidt 
op de langere termijn niet tot een grotere vraag naar sociale 
huurwoningen. De groei is het gevolg van vergrijzing.  
De generatie geboren tussen 1950 en 1960 gaat met 
pensioen. Vaak daalt dan het inkomen. Veel huishoudens 
van deze generatie wonen in een (grotendeels afgeloste) 
koopwoning.  

Een terugval in het inkomen is geen reden voor een verhuizing 
van koop naar huur. 

Wij houden rekening met een afnemende vraag naar sociale 
huurwoningen vanaf 2021. Nu staan er ongeveer 13.500 sociale 
huurwoningen in de gemeente. Op korte termijn, tussen nu 
en 2021, moet de sociale huurvoorraad zeer waarschijnlijk nog 
iets groeien. Dit geeft ruimte om de voorraad te vernieuwen. 
Het geeft ook ruimte om na 2021, wanneer de vraag daalt, 
woningen zonder toekomstwaarde te slopen. Dit zijn vooral 
rijwoningen en appartementen zonder lift . 
De vraagontwikkeling naar sociale huurwoningen is tot 2026 
vooral afhankelijk van economische ontwikkelingen: hoe 
positiever, hoe kleiner de behoefte. Het omgekeerde is ook van 
toepassing. Zeker is dat na 2026 minder sociale huurwoningen 
nodig zijn. Dit is het gevolg van huishoudenskrimp en treedt 
ongeacht de economische ontwikkeling op. 

Veranderende vraag als gevolg van andere 
huishoudenssamenstelling
De vraag in de sociale huursector komt steeds meer 
van kleine huishoudens en steeds minder van gezinnen. 
Alleenstaande ouderen (65-plus) zijn een groeiende doelgroep. 
Levensloopbestendig wonen is voor deze huishoudens 
belangrijk. Het rijtjeshuis is steeds minder gewild. Er is 
sprake van een vernieuwingsopgave in de sociale huursector: 
verbetering, sloop en vervangende nieuwbouw is nodig om in 
te spelen op de toekomstige vraag. 
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Ontwikkeling vraag naar sociale huurwoningen, 4 mogelijke 
scenario’s

Bron: Woningmarktonderzoek 2016, Rigo

Onzekere factor: huisvesting vergunninghouders
Een onzekere factor is de taakstelling voor de huisvesting van 
vergunninghouders. Deze taakstelling is afhankelijk van de 
instroom van vluchtelingen en daarom moeilijk te voorspellen. 
Wanneer de instroom groot is, is de huisvestingsopgave ook 
groot. De afgelopen jaren is de taakstelling hoog geweest.  
Wat de taakstelling ook is, wij blijven ons de komende jaren 
inzetten voor de huisvesting van vergunninghouders.  
Wij verwachten van de corporaties dat zij hun aandeel in de 
huisvestingsopgave voor deze groep oppakken. 

Wij willen de prestatieafspraken over de gewenste ontwikkeling 
van de sociale huurvoorraad actualiseren. De basis hiervoor zijn 
de nieuwste inzichten uit het woningmarktonderzoek 2016, zoals 
wij hiervoor hebben beschreven. 

Aandacht voor betaalbaarheid in de sociale 
huursector
Betaalbaarheid is hét grote thema in de sociale huursector.  
Voor een deel van de huurders staat de betaalbaarheid 
van het wonen onder druk. Gemeente, corporaties en 
huurdersorganisaties zijn het hierover met elkaar eens. In ons 
Lokaal Akkoord 2016-2020 heeft betaalbaarheid daarom een 
plek gekregen en ook in deze woonvisie is het een thema.

Voldoende goedkope en betaalbare sociale huurwoningen
Wij vinden het belangrijk dat er voldoende sociale huurwoningen 
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zijn die passen bij het inkomen van de doelgroep. De huis-
houdenssamenstelling in de sociale huursector verandert: de 
doelgroep van de corporaties bestaat steeds meer uit kleine 
huishoudens van 1 of 2 personen. Dit betekent dat de eerste 
aftoppingsgrens voor huurtoeslag (€ 592,55 prijspeil 2017) 
belangrijker wordt. Er moeten voldoende woningen zijn met 
een huurprijs tot deze grens. De bestaande afspraak dat 
70% van de corporatiewoningen een huur heeft tot deze 
grens willen wij met het oog op de toekomst aanscherpen. 
Wij willen met de corporaties en huurderorganisaties 
overeenstemming bereiken over een ondergrens van 80%. 

Ontwikkeling woonquote
Wij weten dat ruim één derde van de huurders van 
sociale huurwoningen betaalbaarheidsrisico’s loopt. Bij 
huishoudens met een uitkering (bijstand of WW), gezinnen 
met kinderen en huishoudens die korter dan 5 jaar in 
hun woning wonen is de kans op armoede groot. Ruim 
de helft van de huurders maakt zich weleens zorgen over 
het kunnen betalen van de huur. Onderzoek  in opdracht 
van de corporaties en huurderorganisaties heeft dit inzicht 
opgeleverd. Met de corporaties en huurdersorganisaties 
maken wij afspraken over het verlagen van de woonquote 
(huur, energie plus lokale lasten) voor sociale huurders. Nu 
besteden sociale huurders in onze gemeente gemiddeld 
37% van hun inkomen aan wonen (huur, energie en 
bijkomende woonuitgaven). Landelijk is dit aandeel 36%. 

Vanaf 2009 besteden sociale huurders een steeds groter deel 
van hun inkomen aan wonen. De woonqoute is gestegen 
van 31,4% in 2009 naar 36 % in 2016. Wij streven naar een 
gemiddelde woonquote van 30% in onze gemeente. Uit het 
periodiek te houden woonlastenonderzoek moet blijken of dit 
lukt. Corporaties en huurderorganisaties laten iedere 4 jaar zo’n 
onderzoek uitvoeren. Zo houden wij samen de vinger aan de 
pols. 

Passend toewijzen, het bieden van inzicht in de woonlasten 
in relatie tot het inkomen en het voorkomen van 
betalingsachterstanden zijn onderwerpen waarover wij 
prestatieafspraken blijven maken. Zelf voeren wij armoedebeleid 
uit. Hiermee willen wij overerving van armoede tegengaan en 
oplossingen vinden voor directe nood. Wij werken samen met 
maatschappelijke organisaties om onze doelstellingen te bereiken. 
Wij stimuleren onder andere het gebruik van minimaregelingen 
zoals de bijzondere bijstand en hebben de regeling ‘ontplooiing 
en ontwikkeling’ om mensen naar werk en maatschappelijke 
participatie te begeleiden.

Energielasten
Naast de huur bepalen energielasten een groot deel van de 
woonlasten. Energiebesparing zorgt (op termijn) voor een lagere 
energierekening en heeft daarom effect op het betaalbaar 
houden van het wonen. Verderop in deze woonvisie komen wij 
daarop terug. 
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Wij werken dit uit via ons ruimtelijk ordeningsbeleid. Voor de 
goede orde melden wij dat kamerverhuur niet gaat over het 
verhuren van kamers onder de paraplu van AirBnB. 

Inzet
1. Wij maken met de corporaties en huurderorganisaties 

afspraken over het aandeel sociale huurwoningen onder 
de eerste aftoppingsgrens voor huurtoeslag. Wij willen 
overeenstemming bereiken over een ondergrens van 80%. 

2. Wij maken met de corporaties en huurderorganisaties 
afspraken over de woonquote voor huurders van sociale 
huurwoningen. Ons streven is een woonquote die niet 
hoger is dan 30%. Dit is het gemiddelde voor de gemeente. 

3. Wij zetten ons in voor een kwaliteitsslag 
(levensloopbestendig, duurzaam) in de bestaande 
sociale huurvoorraad en hebben daarbij oog voor 
betaalbaarheid. Wij doen dit door met de corporaties 
en de huurderorganisaties afspraken te maken over 
vernieuwing van de sociale huurvoorraad. Nieuwbouw van 
betaalbare woningen en verbetering/verduurzaming van 
bestaande woningen willen wij stimuleren. Sloop vinden 
wij een goede optie voor woningen met een slechte 
kwaliteit en een slechte positie op de huur- en koopmarkt. 
Verkoop van kwalitatief slechte en/of niet gewilde sociale 
huurwoningen vinden wij ongewenst. Ook in de koopsector 
zijn deze woningen in ruime mate aanwezig. Dit zijn vooral 
rijwoningen en appartementen zonder lift blijkt uit ons 
Woningmarktonderzoek 2016. 

Aandacht voor beschikbaarheid van sociale 
huurwoningen
Wij willen met ons woonbeleid een bijdrage leveren aan 
aantrekkelijke dorpen en wijken waar onze inwoners een 
woning kunnen vinden die past bij hun portemonnee en hun 
huishoudenssituatie. In onze gemeente zijn veel bewoners 
(kopers en huurders) gehecht aan hun dorp of wijk. Huishoudens 
die aangewezen zijn op een sociale huurwoning moeten, net als 
andere huishoudens, keuzemogelijkheden hebben. Ook waar 
het gaat om de plek waar zij willen wonen. Nu staan in bijna 
alle dorpen en wijken sociale huurwoningen voor verschillende 
doelgroepen. Wij willen dit graag zo houden. Met de corporaties 
en huurdersorganisaties gaan wij het gesprek aan over de 
gewenste ontwikkeling van de sociale huurvoorraad in dorpen 
en wijken. Onze horizon is 2028, wij maken concrete afspraken 
voor de eerste 5 jaar. Het woningmarktonderzoek 2016 biedt 
handvatten voor de in de toekomst gewenste omvang en 
kwaliteit van de huurvoorraad. Die gewenste ontwikkeling krijgt 
vorm in de woon- en leefbaarheidsvisies die wij samen met onze 
partners voor de dorpen en wijken gaan maken. 

Aandacht voor kamerverhuur
In onze gemeente zijn kamerverhuurpanden. Kamers voorzien in 
de behoefte aan goedkope woonruimte voor specifieke groepen. 
Kamerverhuur brengt ook risico’s  met zich mee ten aanzien van 
veiligheid en overlast. Veiligheid van de bewoner is belangrijk. 
Het Bouwbesluit voorziet hierin. Om overlast te voorkomen 
benoemen wij een plafond voor het aantal kamerverhuurpanden. 
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4. Wij voldoen aan onze taakstelling voor de huisvesting 
van vergunninghouders. Ook hierover maken wij met de 
corporaties en huurderorganisaties (jaarlijks) goede afspraken. 
Zelf blijven wij actief zoeken naar aanvullende plekken voor 
het huisvesten van alleenstaanden en grote gezinnen. Wij 
faciliteren initiatiefnemers die woonruimte voor statushouders 
willen realiseren. Bijvoorbeeld door het soepel laten verlopen 
van ruimtelijke procedures en het voordelig aanbieden van 
bouwgrond.

5. Wij richten ons op het voorkomen van betalingsachterstanden 
door een blijvende goede samenwerking met corporaties, 
huurdersorganisaties en maatschappelijke organisaties. 
De afspraken uit het Lokaal Akkoord 2016-2020 over 
voorlichting en de inzet van woonlastencoaches willen wij 
behouden. Wij onderzoeken de mogelijkheden voor een nog 
actievere benadering van huishoudens met lage inkomens in 
de huur- en koopsector. Wij willen daarom meedoen met de 
VoorzieningenWijzer. Domesta en Woonservice hebben hier in 
al positieve ervaringen mee opgedaan.

6. Wij werken aan aantrekkelijke dorpen en wijken met een 
goede mix van koop- en huurwoningen. In de woon- en 
leefbaarheidsvisies die wij voor onze dorpen en wijken gaan 
maken, geven wij aan hoe wij dit samen met onze partners 
oppaken.

7: Wij stellen met ons ruimtelijk ordeningsbeleid voorwaarden 
aan kamerverhuur
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Duurzaamheid
Op weg naar 2040: duurzaam, 
comfortabel en betaalbaar wonen

27

Het begrip duurzaam kan op verschillende manieren worden 
ingevuld. Duurzaam wordt in relatie tot wonen vaak gekoppeld 
aan energie: besparing en duurzame opwekking met bijvoorbeeld 
zonnepanelen. Duurzaam wonen heeft ook te maken met 
hergebruik van bouwmaterialen en zorgvuldig ruimtegebruik. 
Voor een aantal mensen staat duurzaam wonen gelijk aan 
autarkisch wonen: zelfvoorzienend in voedsel, energie, water 
en afvalverwerking. Landelijk groeit de belangstelling voor deze 
nichemarkt die niet alleen wonen, maar vooral een manier van 
leven betreft. Levensloopbestendig wonen is ook duurzaam 
wonen. Steeds meer mensen willen oud worden in hun eigen 
woning en buurt. Dit stelt eisen aan de kwaliteit van de woning 
en de woonomgeving. In ons woonbeleid richten wij ons bij het 
thema duurzaamheid op energie en een levensloopbestendige(r) 
woningvoorraad.

Insteek
Wij leveren met ons woonbeleid een bijdrage aan het realiseren 
van de gemeentelijke klimaatdoelstellingen uit onze energienota 
‘Energiek Emmen, Energienota gemeente Emmen 2017-2020’. 
In 2050 zijn wij een klimaat neutrale gemeente. Dat betekent 
dat alle energie duurzaam wordt opgewekt en er per saldo geen 
CO2 meer wordt uitgestoten. Voor de woningvoorraad bereiken 
wij deze situatie in 2040. Dit is de doelstelling van de Drentse 
Energiedeal die ook wij ondertekend hebben. Een stevige inzet 
is nodig. Aardgas is nu nog de standaard voor verwarmen en 
koken. 

Verlengen levensduur bestaande woningen
Wij streven naar een duurzaam thuis voor onze inwoners: 
zonder bouwkundige gebreken, comfortabel, betaalbaar, 
levensloopbestendig en energieneutraal. Om te bereiken 
dat in 2040 geen aardgas meer nodig is voor verwarmen en 
koken stimuleren wij energiebesparing, isoleren en duurzame 
opwekking van energie. Energiebesparing draagt –zeker op 
termijn- bij aan de betaalbaarheid van het wonen, aan meer 
comfort en aan een goed binnenklimaat. Het heeft een positieve 
invloed op de kwaliteit en daarmee op waarde behoud van 
woningen. Ook biedt energiebesparing kansen om de uitstraling 
van woningen te verbeteren en woningen up to date te maken. 
Zo wordt de levensduur van bestaande woningen verlengd. 

Wij dragen naar vermogen bij
De grootste verantwoordelijkheid voor verduurzaming van de 
bestaande woningvoorraad ligt bij de woningbezitters: eigenaren-
bewoners, corporaties en andere verhuurders van woningen. 
Wij zijn voor het boeken van resultaten sterk afhankelijk van hun 
bereidheid om te investeren in duurzame energieopwekking en 
in energiebesparing. Wij realiseren ons dat wij beperkt invloed 
hebben op de investeringsbeslissing, maar stimuleren dit zoveel 
mogelijk. De ontwikkeling van de energieprijzen en economische 
trends hebben een grotere invloed, zeker op eigenaren-bewoners. 
Dit is de afgelopen jaren gebleken. In de koopsector is nog een 
grote slag te maken. Ook in de sociale huursector is nog het 
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een en ander te doen. Het ontbreekt de corporaties niet aan 
inzet, maar de opgave is groot. Daarom zijn energiebesparing 
en duurzame energieopwekking terugkerende thema’s in 
de prestatieafspraken. Voor de koopsector bieden wij nu de 
zonnelening aan. In een gebiedsgerichte aanpak willen wij 
samen met de VNG, het Drents Energieloket en marktpartijen 
samenhangende duurzaamheidspakketten ontwikkelen. 

Vanaf 1-1-2021 moeten nieuwbouwwoningen bijna 
energieneutraal zijn. Wij vragen van ontwikkelaars, corporaties 
en particuliere initiatiefnemers voor nieuwbouwprojecten 
hiermee nu al rekening te houden. 

Aandacht voor gebiedsgerichte aanpak
Wij willen meer en sneller resultaten boeken bij het 
verduurzamen van de woningvoorraad. Dit is nodig om 
onze klimaatdoelstellingen te halen. Daarom kiezen wij 
voor een gebiedsgerichte aanpak. Wij gaan in de wijk 
Emmerhout in Emmen ervaring opdoen met de sprong 
naar energieneutraal op wijkniveau. Samen met bewoners 
(huurders én woningeigenaren), corporaties, netbeheerders 
en andere partijen uit de wijk, marktpartijen, rijk en provincie 
sluiten wij een Emmense deal. Onze inzet is dat Emmerhout 
in 2027 energieneutraal is. Wij maken afspraken over de 
weg daarnaartoe. Samen met de provincie coördineren wij 
de uitvoering van de deal. De deal beperkt zich niet tot de 
woningvoorraad, ook de woonomgeving is onderdeel van de 
deal. De wijk moet niet alleen energetisch toekomstbestendig 

worden. Gezien de bevolkingssamenstelling vraagt ook 
levensloopbestendig maken aandacht. Dit wordt onderdeel van 
de wijkaanpak. Binnen de gebiedsgerichte aanpak ontwikkelen 
de betrokken marktpartijen duurzaamheidspakketten voor veel 
voorkomende woningtypen. Dit zijn huur- én koopwoningen, 
die niet alleen in Emmerhout maar ook op andere plekken in de 
gemeente staan.  
De successen van de aanpak in Emmerhout krijgen een vertaling 
in de woon- en leefbaarheidsvisies en de daaraan gekoppelde 
uitvoeringsprogramma’s voor onze overige wijken en dorpen.

Aandacht voor de koopsector
Bijna twee derde van de woningvoorraad in onze gemeente 
bestaat uit koopwoningen. Een deel van deze woningvoorraad 
is energetisch slecht. Dit zijn vooral de oudere, goedkopere 
rij- en portiekwoningen. Wij blijven bewoners van deze 
woningen ook buiten de gebiedsgerichte aanpak stimuleren 
om energiebesparende maatregelen te nemen. De ervaring 
tot nu toe leert dat dit veel inzet en creativiteit vraagt. 
Energiebesparing staat niet bij iedereen hoog op de agenda.  
De financiële (on)mogelijkheden spelen hierbij een 
rol. Wij hebben dit ervaren met onze gemeentelijke 
duurzaamheidslening, waarvan nauwelijks gebruik is gemaakt, 
vanwege de kredietwaardigheid van de doelgroep (de eigenaren 
van goedkopere en oudere woningen). 

Wij willen laten zien dat energiebesparing loont. Daarom 
doen wij mee aan campagnes om energiebesparing te 
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stimuleren. Voorbeelden zijn energiecoaches, de warmtetoer 
en energieveilingen. Wij verwachten dat de pilot in Emmerhout 
bruikbare instrumenten oplevert om woningeigenaren met lage 
inkomens te helpen. Bijvoorbeeld door laagrentende leningen te 
koppelen aan de woning en niet, zoals nu gebruikelijk, aan de 
woningeigenaar.  

Zonne-energie is bezig aan een opmars. Steeds meer daken 
worden bedekt met zonnepanelen. De belangstelling voor onze 
zonnelening is groot. De zonnelening blijft voor ons een goed 
instrument om de energielasten te beperken en te werken aan 
onze klimaatdoelstellingen. 

Aandacht voor de sociale huursector
Voor huurders van sociale huurwoningen is betaalbaarheid 
van het wonen het belangrijkste thema. Energielasten zijn 
een substantieel onderdeel van de woonlasten. Het omlaag 
brengen van de energierekening geeft meer financiële ruimte en 
maakt het risico op betalingsproblemen kleiner. Betaalbaarheid 
en duurzaamheid liggen voor deze huishoudens in elkaars 
verlengde. Voor corporaties is betaalbaarheid op de lange 
termijn een drijfveer voor energiebesparing en duurzame 
energieopwekking. 

In ons Lokaal Akkoord 2016-2022 staan afspraken over de 
verduurzaming van de sociale huurvoorraad. Lefier, Domesta 
en Woonservice werken toe naar een gemiddeld energielabel B 
in 2021. Uitgangspunt daarbij is dat energiebesparing leidt tot 

lagere woonlasten voor de huurder. Wanneer de huren omhoog 
gaan vanwege energiebesparende maatregelen moet daar een 
besparing op de energielasten tegenover staan die groter is.  
Dit uitgangpunt willen wij ook in de toekomst vasthouden.

De naleving van deze afspraak vraagt aandacht. Nog niet 
alle corporaties zijn voldoende op stoom. Daarom vragen 
we corporaties die achterblijven plannen te ontwikkelen om 
deze achterstand in te lopen. Wij weten dat de opgave lastig 
is vanwege de grote hoeveelheid oudere woningen met 
een slecht energielabel. Toch gaan wij het gesprek aan over 
een versnelling. Wij geven daarbij aan hoe wij binnen onze 
mogelijkheden een bijdrage kunnen leveren. Wij gaan ook in 
gesprek over de inzet vanaf 2021. Ook de corporaties hebben 
de Drentse energiedeal ondertekend. Samen met hen willen wij 
de route uitstippelen naar een aardgas loze sociale huursector 
in 2040. Geregeld bouwen wij een korte stop in om te bekijken 
waar wij staan en of een alternatieve route nodig is.

Inzet
1. Wij leveren een bijdrage aan verduurzaming van de 

woningvoorraad door energiebesparing en duurzame 
energieopwekking te stimuleren. 

2. Particuliere woningeigenaren kunnen daarom een 
energiebespaarlening of een zonnelening afsluiten.  
Wij stimuleren het gebruik van de energiebespaarlening van 
het Rijk en zorgen voor een goede communicatie over onze 
zonnelening die wij aanbieden voor alle woningeigenaren. 
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3. Met de woningcorporaties maken wij prestatieafspraken over 
verduurzaming van hun bezit. Wij willen komen tot concrete 
afspraken over bijna energie neutrale nieuwbouw en bijna 
energieneutraal renoveren.

4. Wij hebben een afspraak met de corporaties dat particuliere 
woningeigenaren zich kunnen aansluiten bij projecten van 
de corporaties. Het gaat om projecten die gericht zijn op 
energiebesparing en duurzame energieopwekking. Deze 
afspraak willen wij behouden.

5. Samen met onze partners werken wij aan een energieneutraal 
Emmerhout in 2027. De successen van de aanpak van 
Emmerhout krijgen elders in de gemeente een vervolg.
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Wonen & zorg
Comfortabel, veilig en zelfstandig 
wonen met zorg

35

Mensen met een zorg- en/of begeleidingsbehoefte wonen steeds 
vaker zelfstandig. Veel mensen willen dit zelf, maar moeten dit 
ook. Het zorglandschap is de afgelopen jaren stevig veranderd. 
Wonen en zorg zijn financieel van elkaar gescheiden en mensen 
krijgen niet snel meer een indicatie voor een verblijf in een 
zorginstelling. Dit geldt voor ouderen met een zorgbehoefte, 
maar ook voor mensen met een verstandelijke beperking of een 
psychische aandoening. Deze ontwikkeling is van invloed op de 
woningvraag en stelt eisen aan de woonomgeving. Jezelf kunnen 
redden en mee (blijven) doen in de samenleving, waar nodig met 
ondersteuning, is tegenwoordig een breed gedeeld uitgangspunt. 
Opname in een instelling wordt zo lang mogelijk uitgesteld. 

Vergrijzing & extramuralisering 
De komende 10 jaar verandert de huishoudenssamenstelling in 
onze gemeente. Vooral als gevolg van vergrijzing. 
Met name het aantal huishoudens tussen 75 en 80 jaar groeit 
sterk. Dit is de leeftijdscategorie waarin veel mensen alleen (komen 
te) staan en eenzaamheid toeneemt. Volgens landelijk onderzoek 
van het RIVM voelt meer dan de helft van de 75-plussers zich 
eenzaam. Overlijden van de partner en andere leeftijdsgenoten, 
het verlies van mobiliteit en zelfstandigheid spelen hierbij een 
rol. Onder andere vanwege afnemende mobiliteit en afnemende 
gezondheid doen 75-plussers steeds meer een beroep op zorg- en 
dienstverlening. Vooral aan huis te leveren. 

In het woningmarktonderzoek 2016 is aandacht besteed aan de 
mensen die intensieve zorg thuis of in een instelling nodig hebben. 

Alleen de zwaarste zorg wordt in de toekomst in een instelling 
(intramuraal) geleverd. Alle andere zorg ontvangen mensen thuis 
(extramuraal). 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

2027

980

921

889

881

870

869

879

890

904

920

938

954

971

994

1.281

1.409

1.506

1.643

1.725

1.794

1.863

1.918

1.969

2.023

2.074

2.119

2.163

2.217

zorg op afroep
thuis

zorg & verpleging
in instelling 

Ontwikkeling van de behoefte aan intensieve zorg naar 
woonsituatie in de periode 2015 tot 2030

Bron: Woningmarktonderzoek 2016, Rigo
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Insteek 
Wij willen onze inwoners met een zorgvraag een goed thuis 
bieden. Als het kan in hun eigen woning en woonomgeving 
en wanneer dit niet (meer) mogelijk is in een andere woning 
of in een instelling. Daarom geven wij ruimte aan mantelzorg 
wonen, meergeneratiewoningen en andere woonvormen waarbij 
zorgvragers en hun mantelzorgers zelf de regie hebben over de te 
leveren zorg. Daarom vinden wij het belangrijk dat bij renovatie en 
nieuwbouw voor (kwetsbare) ouderen aandacht is voor ontmoeting. 
Niet per definitie door het creëren van ontmoetingsruimten, 
maar vooral door anders te (ver)bouwen. Ontmoeting vindt dan 
vanzelf plaats. De ouderwetse hofjes zijn een mooi voorbeeld voor 
nieuwbouw. Bouwen voor ontmoeting stelt eisen aan het ontwerp 
van woningen en (openbare) ruimte rondom de woningen.  
Wij nodigen corporaties en ontwikkelaars die zich op de 
woningmarkt voor senioren begeven uit om samen met ons deze 
eerste vingeroefeningen te doen. Wij leveren bij de realisatie van 
projecten onze bijdrage in de inrichting van de openbare ruimte.  

Aandacht voor senioren
De wens om te verhuizen is het kleinst bij oudere huishoudens. 
Senioren willen het liefst oud worden in hun eigen woning en 
woonomgeving. Voor de meeste ouderen is dit geen probleem.  
Ook bij een afnemende mobiliteit is er vaak geen reden om te 
verhuizen. Er staan veel grondgebonden woningen in onze gemeente. 
Wanneer zich ouderdomsgebreken voordoen, kunnen mensen daar 
met kleine aanpassingen vaak naar volle tevredenheid blijven  
wonen. Trapliften kunnen bijna overal geplaatst worden. 

Bouwmarkten verkopen handige hulpmiddelen. Domotica en 
ICT oplossingen zijn steeds meer voor handen. Zorg kan aan huis 
geleverd worden. 

Blijverslening
Woningeigenaren, 50-plussers of eigenaren met een zorgindicatie 
kunnen gebruik maken van de blijverslening. Met deze lening 
kunnen zij hun woning levensloopbestendig maken, bijvoorbeeld 
door een slaapkamer en badkamer bij te bouwen. Wij stellen 
hiervoor jaarlijks budget beschikbaar. Wij doen dit op basis van de 
gebleken behoefte in de voorgaande jaren. Het startbudget voor 
de blijverslening is € 300.000. 
  
Prestatieafspraken
Met de corporaties en huurderorganisaties maken wij 
prestatieafspraken over de huisvesting van senioren huishoudens 
met een zorgbehoefte. (Vervangende) nieuwbouw en aanpassing 
van de bestaande sociale huurvoorraad zijn belangrijk. Bij 
aanpassing van huurwoningen willen wij flexibele oplossingen 
stimuleren. Dit zijn oplossingen die na beëindiging van de zorg 
in de ene woning eenvoudig bij een andere woning opnieuw 
toegepast kunnen worden. Een voorbeeld: verplaatsbare units met 
slaapkamer en badkamer die eenvoudig en met weinig kosten 
verplaatst kunnen worden. 

Kwaliteit woonomgeving
De kwaliteit van de woonomgeving (openbare ruimte) kan 
een belemmering zijn om in de eigen woning te blijven. Het 
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is belangrijk dat de woonomgeving (sociaal) veilig is en 
uitnodigt voor beweging en ontmoeting. Wij hebben een 
verantwoordelijkheid in de inrichting van de openbare 
ruimte. In ons ‘Handboek Toegankelijkheid Openbare Ruimte’ 
staan richtlijnen voor de  toegankelijkheid van de openbare 
ruimte. Deze richtlijnen gebruiken wij bij de (her)inrichting 
van de openbare ruimte. Voor de hele gemeente gelden 
basiskwaliteitseisen voor het toegankelijk maken en houden 
van trottoirs, pleinen en fietspaden. Aan de inrichting van de 
openbare ruimte bij zorgcomplexen en in gebieden met een 
publieksfunctie (winkelcentra, sportcomplexen) stellen wij 
hogere eisen. Het gaat dan bijvoorbeeld om bredere trottoirs, 
parkeerplaatsen en bankjes. 

Wmo- en woonbeleid versterken elkaar
Bij het bieden van ondersteuning kunnen woonbeleid en Wmo-
beleid elkaar versterken. Vanuit het woonbeleid bieden wij de 
blijverslening aan om woningen levensloopbestendig te maken. 
Dit is vooral preventief en gericht op zelfstandig blijven wonen. 
Vanuit de Wmo bieden wij, wanneer nodig, ondersteuning voor 
het dagelijkse leven. Naast schoonmaakondersteuning, begelei-
ding, dagbesteding en vervoer zijn er maatwerkvoorzieningen. 
Die voorzieningen dragen bij aan het zo lang mogelijk zelfstan-
dig wonen (in de levensloopbestendige woning).  

Geclusterd wonen
Er is een categorie ouderen die meer zorg en ondersteuning 
nodig heeft. Deze ouderen hebben behoefte aan een 

geclusterde woonvorm in een veilige omgeving. Daar is 
voldoende draagvlak voor een zorgpost. In onze gemeente zijn 
twee grote woonzorgaanbieders actief. Zij bieden verschillende 
vormen van wonen met zorg en andere diensten aan. Met deze 
zorgaanbieders en de corporaties, die vaak de vastgoedeigenaaar 
zijn, maken wij afspraken over geclusterd wonen.  

Aandacht voor andere zorgdoelgroepen
Wij hebben een verantwoordelijkheid voor de huisvesting van 
GGZ-cliënten en mensen met een (licht) verstandelijke beperking. 
Andere groepen waarvoor wij aandacht moeten hebben zijn dak- 
en thuislozen, ex-gedetineerden, ex-verslaafden.  
Ook vrouwen (en kinderen) uit de vrouwenopvang zijn een 
bijzondere doelgroep. Vaak wonen mensen uit deze doelgroepen 
zelfstandig met begeleiding, hulp of zorg aan huis. Veel van hen 
zijn alleenstaanden met een laag inkomen, die behoefte hebben 
aan goedkope, kleine huurwoningen of studio’s. Wij krijgen 
signalen dat de vraag naar studio’s groter is dan het aanbod. 

Onze insteek is dat onze inwoners met een zorg- en 
begeleidingsvraag een goede woonplek kunnen vinden. Dit is 
ook het uitgangspunt van de corporaties. Wij leveren samen met 
de corporaties en de zorg- en welzijnsorganisaties maatwerk bij 
het vinden van een woonplek. Zelfstandig of in een beschermde 
woonvorm. Voldoende draagkracht in de buurt is hierbij 
belangrijk. Wij merken hierbij op dat draagkracht niet hetzelfde is 
als draagvlak.
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Inzet
1. Wij stemmen binnen onze eigen organisatie Wmo- en 

woonbeleid op elkaar af. Zij moeten elkaar aanvullen en 
hierover maken wij concrete afspraken. 

2. Wij ondersteunen initiatieven voor mantelzorg wonen, meer 
generatiewoningen en andere woonvormen gericht op wonen 
& zorg. Deze initiatieven dragen bij aan langer zelfstandig 
thuis wonen, aan eigen regie over de zorg en leiden tot 
een minder groot beroep op de Wmo. Wij ondersteunen 
initiatiefnemers bij het zoek naar een geschikte locatie, de 
ruimtelijke procedures en andere praktische zaken. 

3. Wij bieden een aantal bouwmogelijkheden voor mantelzorg 
wonen in de linten, direct aansluitend op de bebouwde kom. 
In de structuurvisie ‘Bouwen in de linten’ leggen wij dit vast.

4. Wij stimuleren de bouw van ‘hofjes nieuwe stijl’: 
nieuwbouwwoningen rondom een binnenplaats waar 
ontmoeting vanzelfsprekend is. 

5. Wij communiceren actief over de mogelijkheden om langer 
zelfstandig thuis te blijven wonen. Ook wanneer er zorg nodig 
is. Wij maken daarbij gebruik van de checklist ‘communicatie 
over langer zelfstandig wonen’ van de rijksoverheid 
(ministeries VWS en BZK) en de VNG. Wij werken hierbij 
samen met de seniorenraad, de Wmo-raad, zorgaanbieders en 
corporaties.

6. Wij inventariseren het aanbod van en de behoefte aan studio’s 
voor mensen met een ondersteunings- of begeleidingsvraag. 

7. In de huursector is transformatie van de woningvoorraad 
nodig omdat de doelgroep veroudert. Wij maken 

met de corporaties afspraken over nieuwbouw en 
levensloopbestendig maken van de woningvoorraad.  
Wij stimuleren flexibele oplossingen voor langer zelfstandig 
thuis wonen in de bestaande voorraad.
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Programma
Nieuwbouw & aanpak bestaande
voorraad 
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De komende 10 jaar verwachten wij nog een beperkte groei van 
het aantal huishoudens. Daarna neemt het aantal huishoudens 
zeer waarschijnlijk af. Om de groei op te vangen moet onze 
woningvoorraad de komende jaren nog iets groter worden. 
Een deel van de bestaande woningvoorraad heeft niet de 
gewenste woonkwaliteit, zo blijkt uit het woningmarktonderzoek 
2016. Ook passeren veel woningen de komende 15 jaar de 
leeftijdsgrens van 50 jaar. Niet alleen de woningvoorraad wordt 
ouder, ook onze bevolking wordt ouder. Het aantal oudere een- 
en tweepersoonshuishoudens groeit. Dit heeft gevolgen voor de 
gevraagde woonkwaliteit. Er is dan ook een vervangingsvraag 
en een verbeteropgave. De vervangingsvraag is groter dan de 
uitbreidingsvraag. Daarom leggen wij de komende jaren de focus 
op die vervangingsvraag. 

Insteek
Wij willen een gemeente zijn waar mensen zich thuis voelen. 
Daarom werken wij aan een gevarieerd woningaanbod in 
aantrekkelijke dorpen en wijken. Hoe dat woningaanbod 
er in 2023 of 2028 precies uit moet zien, kunnen wij niet 
voorspellen. De woningmarkt is veel meer dan vroeger omgeven 
met onzekerheden. Eén zekerheid is er: de behoefte aan 
flexibiliteit en diversiteit neemt toe omdat de samenleving 
verandert. Daarom nemen wij niet een gedetailleerd 
woningbouwprogramma op in onze woonvisie. Wij beperken 
ons tot de hoofdlijnen. Ook formuleren wij een afwegingskader 
voor woningbouwinitiatieven. Wij doen dit omdat wij gewenste 
woonproducten (woningen) op goede locaties willen faciliteren. 

In de woon- en leefbaarheidsvisies die wij voor alle dorpen 
en wijken maken, nemen wij een concreet nieuwbouw- en 
herstructureringsprogramma op. Wij ontwikkelen geen nieuwe 
uitleglocaties omdat wij meer dan voldoende bouwmogelijkheden 
binnen de bebouwde kom van onze kernen hebben.

Deprogrammeren plancapaciteit
We staan alleen nog nieuwbouw toe die een bijdrage levert aan 
een gevarieerd en kwalitatief gewenst woningaanbod.  
Om nieuwbouw op goede locaties mogelijk te maken brengen 
wij onze plancapaciteit terug door deprogrammeren. Wij hebben 
nu meer bouwmogelijkheden in bestemmingsplannen vastgelegd 
dan wij nodig hebben op basis van de verwachte woningvraag. 
Dit maakt het vrijwel onmogelijk om nieuwe initiatieven met 
een gewenste kwaliteit op aantrekkelijke locaties op te starten. 
Daarom snijden wij de komende jaren in het harde planaanbod. 
We werken toe naar een situatie dat de harde plancapaciteit 
nooit groter is dan de aanvullende woningbehoefte. Een 
eerste stap is dat wij afscheid nemen van plannen die niet tot 
ontwikkeling komen en/of niet aansluiten op de kwalitatieve 
behoefte. Wij doen dit door (juridische) voorzienbaarheid te 
creëren en planologische mogelijkheden in te trekken. 

Fonds fysieke leefomgeving
Voor de uitvoering van het nieuwbouw- en herstructurerings-
programma op dorps- en wijkniveau is veel geld nodig.  
Wij stellen zelf financiële middelen beschikbaar in het fonds 
fysieke leefomgeving. Ook spannen wij ons in om beschikbare 
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middelen slim te combineren en subsidies van bijvoorbeeld 
provincie en rijk binnen te halen. Wij verwachten dat onze 
integrale aanpak op dorps- en wijkniveau en onze eigen 
mogelijkheden voor cofinanciering onze subsidiekansen 
vergroten.  

Woningbouwprogramma
Met ons woningbouwprogramma willen weer wij ruimte kunnen 
bieden voor goede woningbouwinitiatieven van particulieren, 
ontwikkelaars en corporaties. Zelf bouwen wij niet, wel 
beschikken wij over instrumenten (anterieure overeenkomsten, 
bestemmingsplannen, vergunningverlening) waarmee wij invloed 
uitoefenen. Ook deze woonvisie is zo’n instrument. 

Sinds de woningmarktcrisis van 2008 en de daaruit 
voortkomende economische crisis is er veel veranderd. De 
tijd van grote woningbouwprojecten op grootschalige (uitleg)
locaties is voorbij. Nieuwe initiatieven komen van ontwikkelaars 
die een binding hebben met de regio en onze gemeente óf van 
particulieren. De nieuwbouwopgave van de corporaties hangt 
vooral samen met de noodzaak om het bezit te vernieuwen. 
Hoewel de doelgroep van de corporaties groeit, neemt de 
behoefte aan sociale huurwoningen af.

Gewenste groei woningvoorraad
Het woningmarktonderzoek uit 2016 biedt handvatten voor 
een gemeente breed woningbouwprogramma. Voor ons 
woningbouwprogramma gaan wij uit van een beperkte groei 
van het aantal huishoudens tot 2026. Deze groei kent een 
bandbreedte, die vooral afhankelijk is van de economische 
ontwikkeling. Na 2026 zijn er minder woningen nodig, 
omdat het aantal huishoudens afneemt. De gewenste groei 
van de woningvoorraad is gelijk aan de groei van het aantal 
huishoudens. Wanneer wij meer woningen toevoegen dan nodig 
om de huishoudensgroei op te vangen, leidt dat ergens in de 
bestaande voorraad tot leegstand en/of waardedaling. 

Bandbreedtes gemeente breed

Groei huishoudens/woningvoorraad
2016-2026     640 tot 960 

Afname huishoudens/woningvoorraad
2026-2031     -200 tot - 400
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We hebben al aandacht besteed aan de woonwensen zoals wij 
die kennen uit het woningmarktonder2016. Hier beschrijven wij 
nogmaals de hoofdlijnen. Omdat de gemiddelde leeftijd van onze 
inwoners stijgt, komen er vooral oudere huishoudens bij. Dit zijn 
huishoudens die nu al een woning hebben en vaak naar volle 
tevredenheid wonen. Slechts een kleine groep wil verhuizen of 
moet dit vanwege een zorgvraag. De gewenste woning is vaak 
een levensloopbestendige huur- of koopwoning. De woningvraag 
is groter bij jongere huishoudens en meer gericht op de koop 
dan op de huursector. Er is vooral vraag naar grondgebonden 
middeldure (€250.000 - € 350.000) koopwoningen. In dorpen 
en buitenwijken zijn dit vrijstaande woningen en tweekappers. 
In en rond het centrum van Emmen kunnen dit luxe rijwoningen 
(stadswoningen) en beperkt ook hippe appartementen zijn. 

Kwantitatief afwegingskader
De bandbreedte uit het woningmarktonderzoek 2016 is voor 
ons het uitgangspunt voor de groei van de woningvoorraad. 
Op het niveau van de gemeente zijn dit 640 tot 960 woningen 
tot 2026 (periode 1-1-2016 tot 1-1-2026). Wij brengen voor 
2020 onze plancapaciteit substantieel terug. Dan hebben wij, 
omdat er ook woningen gesloopt worden, in ieder geval geen 
harde overcapaciteit. Zo ontstaat er ruimte voor goede nieuwe 
plannen. Na 2020 werken wij toe naar een harde plancapaciteit 
die maximaal  80% van de woningbehoefte is. Zo zorgen wij 
voor meer marktspanning en maken wij het aantrekkelijk voor 
marktpartijen om te ontwikkelen.

Bandbreedte netto groei woningvoorraad 
op gebiedsniveau 

 2016-2021 2021-2026

Emmen    365 - 495    130 - 170

De Monden     0 - 25     -15 - 25

De Blokken     55 - 105     15 - 30

De Velden    55 - 95     50 - 60
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Toelichting
De grootste huishoudensgroei verwachten wij voor de kern 
Emmen. Emmen is de centrumstad voor een grotere regio 
en heeft een vestigingsoverschot met de andere delen van 
de gemeente. De trek naar de stad doet zich ook op het 
schaalniveau van de gemeente Emmen voor. In De Blokken en 
De Velden is sprake van een beperktere groei van het aantal 
huishouden. Voor De Monden voorzien wij een daling van 
het aantal huishoudens. Hier is geen ruimte voor uitbreiding 
van de woningvoorraad, wel is er een vervangingsopgave. 
Voor De Monden gaan wij uit van verdunnen. Dat wil zeggen 
een krimp van de woningvoorraad. Wij willen uitholling 
voorkomen. Daarom beperken wij de bouwmogelijkheden 
langs de dorpsranden.

Wij bieden de meeste ruimte voor groei van de 
woningvoorraad in de kern Emmen. Onze prioriteit ligt bij 
het centrum en de wijk Delftlanden. Nieuwbouw in het 
centrum van Emmen moet leiden tot meer variatie in het 
woningaanbod daar. Het centrum biedt niet alleen kansen 
voor senioren, maar ook voor jonge(re) huishoudens. Wij 
leggen daarom het accent op de bouw van grondgebonden 
stadswoningen. Ook Delftlanden krijgt onze aandacht, maar 
met aanmerkelijk minder woningen dan oorspronkelijk 
gepland. Wij hebben dit vastgelegd in de Strucuurvisie 
Delftlanden 2.0. Belangrijk is dat Delftlanden fraai wordt 
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afgerond. Wij voorkomen daarbij concurrentie met onze 
inbreidingslocaties. Daarom bieden wij in Delftlanden ruimte 
voor woningen die minder goed uit de verf komen op 
inbreidingslocaties, bijvoorbeeld vrijstaande woningen en 
collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO).  

In De Blokken en De Velden bieden wij beperkt ruimte voor 
groei van de woningvoorraad. Wij ontwikkelen hier geen 
woningbouwlocaties buiten de bebouwde kom. Er zijn óf 
ontstaan voldoende mogelijkheden om te bouwen binnen 
de bebouwde kom. Vooral grondgebonden woningen. 
Appartementen (gestapelde bouw) moeten passen bij het 
dorpsbeeld. 

In het buitengebied kunnen in het kader van Ruimte voor 
Ruimte beperkt woningen worden toegevoegd. Ook zijn en 
blijven er bouwmogelijkheden in de linten. In de structuurvisie 
bouwen in de linten staat beschreven waar gebouwd mag 
worden. Vanuit het woonbeleid begrenzen wij het bouwen 
in de linten. Wij bieden tussen 2018 en 2028 ruimte voor de 
bouw van maximaal 50 woningen.
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Kwalitatief afwegingskader
In de Woonvisie 2012-2017 hebben wij een strategie opgenomen 
voor woningbouw. In deze actualisatie scherpen wij die strategie 
aan. Deze aanscherping geeft ons ook eerste handvatten voor het 
deprogrammeren van onze harde plancapaciteit. Onze strategie:

1. Wij beoordelen woningbouwinitiatieven niet 
individueel, maar in samenhang. 

 Plannen moeten voorzien in een kwalitatieve woningvraag 
op (middel)lange termijn. Daarom voeren wij vanuit het 
programma wonen woningbouwregie over nieuwbouw-, 
transformatie- en herstructureringsplannen en prioriteren wij 
op het niveau van wijken en dorpen. 

2. Wij geven prioriteit aan plannen voor herstructurering 
en transformatie

 Plannen voor herstructurering en transformatie krijgen 
prioriteit boven inbreidingsplannen. Sloop en vervangende 
nieuwbouw (herstructurering) is nodig om de door ons 
gewenste kwaliteitsslag in de bestaande voorraad te maken. 
Transformatie van kantoren en winkels naar wonen moet 
bijdragen aan het oplossen van een knelpunt (leegstand en 
verloedering) én mag niet leiden tot knelpunten elders in de 
woningvoorraad. 

3. Wij selecteren plekken waar inbreiding (verdichting) 
mogelijk en gewenst is.

 Deze plekken komen naar voren bij het maken van de 
woon- en leefbaarheidsvisie voor onze dorpen en wijken. 
Woningbouw op inbreidingslocaties moet een meerwaarde 

hebben. Dit betekent dat woningbouw moet bijdragen aan 
het oplossen van een knelpunt (leegstand of verloedering) 
én niet mag leiden tot nieuwe knelpunten elders in de 
woningvoorraad.

4. Wij ronden bestaande uitbreidingslocaties af. 
 Wij faciliteren geen nieuw uitbreidingslocaties meer. Wel 

ronden wij bestaande uitbreidingslocaties af. Wij doen dit 
met het oog op leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Wij 
willen resultaat halen met een zo beperkt mogelijk aantal 
toevoegingen. Dit betekent dat wij op veel bestaande 
uitbreidingslocaties de capaciteit flink verminderen. 

5. Woningbouwplannen dragen bij aan een gevarieerd 
woonmilieu

 Woningbouwplannen dragen op het schaalniveau van 
de gemeente bij aan de door ons gewenste variatie in 
woningtypen, eigendomsvormen, prijsklassen en woonmilieus. 
Daarom willen wij binnen onze woningbouwprogrammering 
ruimte bieden aan plannen die een nichemarkt bedienen en 
aan kleinschalige experimentele, innovatieve en duurzame 
woonvormen. 

6. Woningbouwplannen dragen bij aan ruimtelijke 
kwaliteit

 Woningbouwplannen dragen bij aan verbetering van de 
ruimtelijke kwaliteit. 

In ons traject deprogrammeren werken wij deze strategie 
verder uit tot een afwegingskader waarbinnen wij alle 
woningbouwplannen kunnen beoordelen. Dus: nieuwe 
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initiatieven én alle bestaande plannen die boven de markt 
hangen. Wij willen straks alle woningbouwplannen en –
initiatieven kunnen beoordelen op basis van objectieve 
criteria. Wij willen dit doen ongeacht ontwikkelende partijen 
of planstatus. We vinden dat de kwalitatieve meerwaarde 
van een plan de doorslag moet geven. Dit kan betekenen 
dat goede, nieuwe initiatieven voorgaan op al in harde 
bestemmingsplancapaciteit vervatte plannen. 

Volkshuisvestelijke programma
Niet alle woningen in onze gemeente hebben voldoende 
toekomstwaarde. We hebben al benoemd dat ruim 14.000 
woningen de komende 15 jaar de leeftijdsgrens van 50 jaar 
passeren. Dit zijn woningen uit de tijd van de wederopbouw. 
Veel van hetzelfde. Vooral rijwoningen voor gezinnen in de 
koop- en de huursector. Wij verwachten dat voor een deel van 
deze voorraad ingrijpende onderhoudsmaatregelen nodig zijn of 
dat zelfs sloop aan de orde is. Ook zijn er bijna 3.000 woningen 
die op dit moment niet de gewenste kwaliteit bieden. Bewoners 
van deze huizen zijn niet tevreden over de woning én over 
de woonomgeving. Een derde van de ontevreden bewoners 
bewoont een koopwoning. Daarnaast weten wij dat de vraag 
naar rijwoningen in de koop- en de huursector terugloopt, onder 
andere door vergrijzing. De vraag naar levensloopbestendige 
woningen groeit juist.
 
Ook is de woningmarkt in delen van de gemeente zeer 
ontspannen. Er is weinig vraag en verouderde woningen worden 

moeizaam verkocht of verhuurd. Verder verwachten wij na 2026 
een omslag van groei naar krimp op de woningmarkt. 

Sloop- en verbeteringsopgave
Dit alles maakt dat wij in onze gemeente een verbeterings- en 
sloopopgave hebben om ons doel ‘goed wonen voor iedereen’ 
te bereiken. Niet alleen in de huur, maar ook in de koop. 
Wij moeten nog in beeld brengen waar die verbeterings- en 
vervangingsopgave zich precies voor gaat doen. We weten 
al welke woningtypen minder of niet gewild zijn en waar die 
woningen veel voorkomen 
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De samenstelling van de woningvoorraad met (mogelijk) beperkte 
toekomstwaarde in de gemeente Emmen, 2015

Bron: Woningmarktonderzoek 2016, Rigo

Op het schaalniveau van de gemeente maken wij een inschatting 
van de sloop- en verbeteropgave. Wij verwachten dat tot en met 
2028 in ieder geval 1.500 tot 2.000 huur- en koopwoningen 
vanwege de staat waarin zij verkeren voor sloop in aanmerking 
komen. Ook verwachten wij dat op korte termijn de minst 
gewenste woningen uit de markt vallen. Deze woningen sluiten 
niet aan op veranderende woonwensen. Sloop is een serieuze 
optie, vooral omdat het mes dan aan twee kanten snijdt: 
opruimen van de niet gewenste segmenten op de woningmark én 
ruimte voor nieuwbouw waarmee een kwalitatieve slag gemaakt 
kan worden. Met het oog op de verwachte huishoudenskrimp 
na 2026 een belangrijk gegeven. Zonder sloop ontstaan 
overschotten in de woningvoorraad en lopen wij het risico dat 
woningbouwinitiatieven onderuit gaan op de Ladder Duurzame 
Verstedelijking. Wanneer dit gebeurt kunnen we de gewenste 
vernieuwingsslag in de bestaande voorraad niet maken. 

Ingrijpende woningverbetering draagt eveneens bij aan de 
gewenste vernieuwingsslag. Wij verwachten dat deze opgave 
eenzelfde omvang heeft als de sloopopgave, 1.500 tot 2000 
woningen in 10 jaar tijd. Het is een uitdaging om dit succesvol 
op te pakken. Met de corporaties kunnen wij prestatieafspraken 
maken om deze ambitieuze opgave succesvol op te pakken voor 
de huursector. De kwaliteitsslag in de koopsector vraagt een 
creatieve aanpak én financiële middelen. Hier ligt de grootste 
uitdaging, waarbij samenwerking met hypotheekverstrekkers, 
provincie en Rijk nodig is evenals overtuigingskracht richting 
woningeigenaren.
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Dorps- en wijkaanpak
Wij willen op dorps- en wijkniveau concrete plannen uitwerken 
en wij doen dit vanuit een integrale visie. Op dit niveau komt 
de concrete opgave voor nieuwbouw, verbetering en sloop 
in beeld voor zowel de huur- als de koopsector. De woon- en 
leefbaarheidsvisies, die wij samen met onze partners maken, 
benoemen de opgave en bieden zicht op de uitvoering. De 
verbetering- en vervangingsopgave in de woningvoorraad 
betreft ook de woonomgeving. Hierin hebben wij een 
verantwoordelijkheid. Sloop- en vervangende nieuwbouw van 
(huur)woningen gaan in het algemeen samen met herinrichting 
van de (openbare) ruimte. Wij richten het fonds fysieke 
infrastructuur om de openbare ruimte aan te pakken en om 
particuliere woningverbetering te stimuleren.

Sociale huursector
Volgens het woningmarktonderzoek 2016 kunnen wij 
de grootste vraagverschuivingen in de sociale huursector 
verwachten. De toekomstige huurders van de corporaties zijn 
vooral oudere een- en tweepersoonshuishoudens. De vraag 
naar levensloopbestendige woningen groeit. De vraag naar 
grondgebonden rijwoningen en appartementen zonder lift daalt 
sterk. Er is sprake van een kwalitatieve opgave in de sociale 
huursector: meer levensloopbestendige sociale huurwoningen.
Het gaat in de periode 2018-2028 om ca. 300 woningen voor 
de hele gemeente. Met de corporaties willen wij concrete 
prestatieafspraken maken over de jaarlijks te halen resultaten. 

Wij verwachten dat er verhuurbaarheidsproblemen ontstaan 
voor de kwalitatief minst goede rijwoningen. Dit geldt ook voor 
hoogbouw zonder lift. Deze voorraad moet op termijn in omvang 
afnemen. Verkoop ligt daarbij niet voor de hand. Ook in de 
koopsector zijn deze woningen minder gewild en al in ruime mate 
aanwezig. Wij maken met de corporaties nieuwe afspraken over 
de verkoop en aankoop van sociale huurwoningen. Wij willen 
hiermee voorkomen dat het aanbod van slechte woningen aan de 
onderkant van de koopmarkt groeit. 

Inzet
1. Wij voeren woningbouwregie en dragen zo bij aan een 

gevarieerd woningaanbod in aantrekkelijke dorpen en wijken. 
2. Wij brengen de harde plancapaciteit voor woningbouw terug 

naar een niveau dat aansluit op de verwachte woningvraag. 
Daarom gaan wij deprogrammeren.

3. Wij nemen in de op te stellen woon- en leefbaarheidsvisies 
voor dorpen en wijken een woningbouwprogramma op.  
Dit programma gaat over verbetering, sloop en nieuwbouw. 

4. Wij richten het fonds fysieke infrastructuur in om de openbare 
ruimte aan te pakken en particuliere woningverbetering te 
stimuleren. 

5. Wij maken met de corporaties en huurderorganisaties 
prestatieafspraken over de gewenste ontwikkeling van de 
sociale huurvoorraad, inclusief de verkoop (lees: het niet 
verkopen) van woningen.  
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Opgaven & onze inzet 

Nieuwbouwopgave
Voor wie moeten wij die woningen bouwen?    

Welke woningen zijn dit?     

Beter benutten bestaande woningvoorraad
Wat is de verbeteropgave?    

Waar staan de woningen die (mogelijk) niet meer voldoen?   
Wat zijn de opties?     

Betaalbaar wonen
Hoe dragen wij bij aan het beschikbaar zijn van voldoende    
kwalitatief goede en betaalbare woningen voor mensen
die dit nodig hebben? 

Wat is nog meer nodig om het wonen voor de laagste    
inkomens betaalbaar te houden? 

focus op jongere huishoudens, beperktere opgave voor
senioren
sociale huursector: levensloopbestendige woningen/
appartementen
koopsector: grondgebonden, prijsklasse € 250.000 - € 300.000 

300-400 woningen per jaar; 50/50 verbetering en sloop/
nieuwbouw
overal in de gemeente
slopen en minder woningen terugbouwen; ingrijpende 
verbetering gecombineerd met energetische maatregelen en/of 
levensloopbestendig maken

prestatieafspraken over de omvang en de kwaliteit van de 
huurvoorraad tot de eerste aftoppingsgrens voor sociale 
huurwoningen, de woonquote en sociale grondprijzen voor 
nieuwbouw van sociale huurwoningen
inzet op voorkomen betalingsachterstanden bijvoorbeeld door 
deelname aan pilots
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Opgaven & onze inzet 

Verduurzaming en duurzaam energiegebruik
Hoe zorgen wij voor een versnelling in de verduurzaming    
van onze woningvoorraad?

Welke maatregelen leveren een goed resultaat en    
passen bij de portemonnee van onze inwoners?

Vergrijzing & wonen met zorg
Hoe spelen wij in op de veranderende vraag en    
mogelijkheden van ouderen? 

Wat is nodig voor andere huishoudens met een zorg-     
of begeleidingsvraag?

gebiedsgerichte aanpak Emmerhout samen met bewoners, 
corporaties, netbeheerders, marktpartijen, rijk en provincie; 
prestatieafspraken met de corporaties & huurderorganisaties
aanbieden zonnelening en stimuleren gebruik 
energiebespaarlening van het rijk

aanbieden blijverslening; nieuwbouw levensloopgeschikte 
woningen/ appartementen, bijvoorbeeld hofjes nieuwe 
stijl; ondersteunen initiatieven voor mantelzorg woningen; 
prestatieafspraken over levensloopbestendig maken 
huurvoorraad
maatwerk en vooral betaalbare kleine woningen (studio’s, 
appartementen)

Leefbare dorpen en wijken
Hoe zorgen wij ervoor dat onze dorpen en wijken    
leefbaar blijven?

samen met bewoners en andere partijen maken wij woon- en 
leefbaarheidsvisies met een uitvoeringsagenda; fonds fysieke 
infrastructuur en bundelen budgetten



Begrippenlijst

54 Thuis in Emmen: snoeien doet bloeien  |  Woonvisie 2018-2023

Begrip Betekenis 

   Anterieure overeenkomst Een overeenkomst waarin gemeente en een private partij afspraken vastleggen over het 
ontwikkelen (bebouwen) van een bepaald perceel, dat eigendom is van die private partij. De 
private partij ontwikkelt voor eigen rekening en risico. Een anterieure overeenkomst is een 
privaatrechtelijke overeenkomst, waarin de private partij zich verplicht tot het betalen van een 
bijdrage in de kosten die door de gemeente gemaakt moeten worden om de grondexploitatie 
mogelijk te maken.  

   Aftoppingsgrens huurtoeslag De maximale huur waarbij een huishouden uit de primaire doelgroep nog huurtoeslag ontvangt. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen kleine en grote huishoudens. De aftoppingsgrenzen zijn 
(prijspeil 2017):

 • € 592,55 voor huishoudens van 1 of 2 personen;
 • € 635,05 voor huishoudens van 3 of meer personen. 
 Voor woningen met een huur boven € 710,68 is geen huurtoeslag mogelijk. 

   Drentse energiedeal De Drentse energiedeal gaat over het energieneutraal maken van woningen en is ontstaan 
uit de samenwerking tussen een vertegenwoordiging van bewoners, marktpartijen, 
woningcorporaties en overheden. Met de deal willen de ondertekenaars voorkomen dat de 
Drentse huishoudens geld blijven uitgeven aan fossiele energie. Dit geld kan beter ingezet 
worden voor verduurzaming van woningen, lokale energie-initiatieven en energiebesparing. Dan 
komen klimaatdoelstelling binnen handbereik. De deal dient niet alleen milieudoelstellingen. De 
deal draagt ook bij het betaalbaar houden van het wonen en aan de Drentse werkgelegenheid. 

   Ladder Duurzame Verstedelijking De Ladder voor duurzame verstedelijking is een instrument dat bijdraagt aan zorgvuldig en 
duurzaam ruimtegebruik, met oog voor de toekomstige ruimtebehoefte en ontwikkelingen in 
de omgeving. Gemeenten moeten plannen die een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk 
maken motiveren volgens de Ladder.
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Begrip Betekenis 

   Primaire doelgroep Huishoudens met een verzamelinkomen beneden € 36.135 (prijspeil 2017).

   Sociale huurwoning Huurwoning van een corporatie met een huur tot de maximale huurtoeslaggrens. In 2017  
€ 710,68.

   Wmo Wet Maatschappelijke Ondersteuning

   Woonquote Geeft de verhouding tussen het inkomen en de woonlasten (huur, energielasten en 
heffingen) weer.
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