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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

De afgelopen jaren is de woningmarkt in hoog tempo veranderd. Na een crisisperiode zit de markt de 

laatste jaren weer in de lift. Het aantal woningverkopen neemt toe, nieuwbouwprojecten komen van de 

grond en ook de huizenprijzen zijn stijgende. In de huursector is de herziene Woningwet een belangrijke 

mijlpaal geweest. De nieuwe wet geeft duidelijke kaders voor het takenpakket van de corporaties en 

geeft een nieuwe invulling aan de samenwerking tussen gemeenten, corporaties en huurders. 

Door deze en andere ontwikkelingen hebben veel gemeenten hun woonvisie herzien. Bij het opstellen 

van deze woonvisie constateerden zowel gemeenten als de grootste corporatie in het werkgebied, 

Triada, dat er behoefte is aan meer inzicht in de toekomstige woningvraag. Deze behoefte richt zich in 

eerste instantie op de vraag naar sociale huur. Want een scherp inzicht in de vraag naar sociale huur is 

cruciaal om vervolgens prestatieafspraken te maken. Daarnaast is het belangrijk om de woningvraag in 

de koopsector in beeld te krijgen. Dit is nodig om zicht te krijgen in de doorstroommogelijkheden van 

huur naar koop (en vice versa). Daarnaast kunnen de uitkomsten als referentie dienen om te zien of 

nieuwbouwplannen voldoende inspelen op de toekomstige woningbehoefte en in welke mate de 

bestaande woningvoorraad voldoende aansluit op de wensen van inwoners (zowel qua type, 

levensloopgeschiktheid en energetische kwaliteit). 

De gemeente en Triada hebben daarom in het voorjaar van 2017 een woningmarktonderzoek 

uitgevoerd. Dit onderzoek is (voor het eerst) uitgevoerd in samenwerking met buurgemeenten Hattem 

en Epe, aangezien het werkgebied van Triada ook deze twee gemeenten bestrijkt. Wel zijn de resultaten 

van het onderzoek in drie afzonderlijke rapportages vormgegeven (een rapportage per gemeente). De 

resultaten van het onderzoek dat betrekking heeft op de gemeente Heerde vindt u in de voorliggende 

rapportage terug. 

 

1.2 Vraagstelling 

Hoofdvraag 

Het hoofddoel van het woningmarktonderzoek luidt als volgt: 

 

Hoe zien de kwantitatieve en kwalitatieve woningmarktopgaven voor de gemeente Heerde er voor de 

komende tien jaar uit (met doorkijk naar de komende vijftien jaar), zowel voor de huur- als 

koopvoorraad, bestaande voorraad en nieuwbouw?  

Deelvragen 

Om tot de beantwoording van de hoofdvraag te komen, zijn er een drietal deelvragen gesteld: 

 In welke mate sluit de huidige woningvoorraad (zowel koop-, particuliere- en sociale huur) aan bij de 

toekomstige behoefte? 

 Hoe ziet onze opgave eruit met betrekking tot wonen en zorg / langer zelfstandig wonen en welke 

mogelijkheden biedt onze bestaande woningvoorraad hiervoor? 

 Hoe ziet onze opgaven met betrekking tot het energetisch verbeteren van onze woningvoorraad 

eruit? 
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1.3  Leeswijzer 

Het rapport is als volgt opgebouwd: 

 

 Hoofdstuk 2 beschrijft de demografische trends over de afgelopen tien jaar. Is de bevolking toe- of 

afgenomen. Wat waren daar de bepalende factoren in? Welke migratiepatronen zien we voor deze 

gemeente? 

 In hoofdstuk 3 wordt de huidige stand van zaken wat betreft de woningvoorraad in beeld gebracht. 

Daarbij gaat het niet alleen om de samenstelling van de woningvoorraad naar eigendom, 

woningtype en prijsklasse, maar ook om de (potentiële) levensloopgeschiktheid en 

energiezuinigheid. 

 Hoofdstuk 4 gaat in op de toekomstige woningbehoefte. Hierbij kijken we eerst naar de benodigde 

sociale huurvoorraad, omdat deze opgave niet alleen bepaald wordt door woonwensen, maar ook 

het economische perspectief en toewijzingsmogelijkheden van woningcorporaties. Vervolgens gaan 

we in op de kwalitatieve woonwensen. Aan welke woningen is de komende jaren behoefte (zowel 

naar type als prijsklasse) en wat betekent dat voor de nieuwbouwopgave? 

 In hoofdstuk 5 wordt specifiek ingegaan op de woningbehoefte van mensen met een zorgvraag. Het 

gaat daarbij om de behoefte aan intramurale huisvesting, verzorgd wonen en ‘reguliere’ 

levensloopgeschikte woningen. Daarmee vormt dit hoofdstuk een nadere verdieping op de Monitor 

Wonen-Zorg van de Provincie Gelderland. 

 Hoofdstuk 6 gaat in op de woningbehoefte van diverse bijzondere doelgroepen, zoals statushouders 

en arbeidsmigranten. 
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2 Demografische terugblik 

In dit hoofdstuk werpen we een blik op de demografische ontwikkelingen in de gemeente Heerde in de 

afgelopen jaren. Hoe zag de bevolkingsontwikkelingen eruit? Welke verhuisbewegingen hebben zich 

voorgedaan? 

2.1 Recente bevolkingsontwikkeling 

Op 1 januari 2017 kende de gemeente Heerde ongeveer 18.560 inwoners
1
. Daarmee is het aantal 

inwoners in de afgelopen tien jaar met ongeveer 550 inwoners gegroeid. Exacte migratie- en 

geboortesaldi zijn nog niet voor 2016 beschikbaar. Daarom kijken we terug naar ontwikkelingen in de 

periode 2006-2015: 

 

Figuur 2.1: Gemeente Heerde. Demografische trends en nieuwbouw (2006-2015). 

 
Bron: CBS (2017). 

 

In het eerste jaar kende Heerde nog een groot vertrekoverschot. Dit wordt waarschijnlijk verklaard door 

de sluiting van een AZC in dat jaar. In de jaren daarna was er meestal sprake van een positief 

migratiesaldo, met twee duidelijke pieken rond 2007-2008 en 2012. Dit viel samen met een piek in de 

nieuwbouwproductie. 

Mede doordat Heerde een geboorteoverschot kent (ongeveer +200 personen per jaar) was er over de 

gehele periode sprake van een bevolkingsgroei. 

2.2 Verhuisbewegingen 

We werpen nu een nadere blik op de verhuisbewegingen tussen gemeenten. Eerst kijken we naar de 

migratie naar leeftijdsklasse. 

  

                                                                 
1 Bron: CBS (2017) 
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Figuur 2.2: Gemeente Heerde. Migratie naar leeftijdsklasse (2006-2015). 

 
Bron: CBS (2017). 

 

De leeftijdsklasse 15 tot 24 jaar toont een structureel vertrekoverschot. Dit is een doelgroep die vaak 

vanwege werk of studie verhuisd en haar keuze minder snel laat afhangen van het aanwezige 

woningaanbod. Afgezien van 2006 (jaar van de sluiting van een AZC) laten de andere doelgroepen juist 

een vestigingsoverschot zien. Dat geldt voor de gezinnen (0-14 jarigen en 25-49 jarigen) nog iets sterker 

dan bij de 50-plussers. 

 

 

2.3 Verhuizingen naar richting 

De verhuisbewegingen zijn tevens uit te splitsen naar richting (vestiging- en vertrekgemeente). 

Onderstaande tabel laat zien waar de meeste vestigers in de gemeente Heerde vandaan komen en waar 

vertrekkers naar toe zijn gegaan de afgelopen jaren. 
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Vergelijking migratiebewegingen tussen de drie gemeenten 

Vergeleken met Hattem en Epe kende Heerde het meest structurele vestigingsoverschot van 65-plussers. Ook 

kent de gemeente een structureel (zij het beperkt) vestigingsoverschot van 50 tot 64 jarigen. Heerde heeft ook 

een vestigingsoverschot van gezinnen. Dat is wat sterker dan in Epe, maar het saldo in Hattem is nog iets 

positiever. 
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Tabel 2.1: Gemeente Heerde: Verhuisde personen van en naar Heerde met omliggende gemeenten (2010-2015). 

 Vestiging Vertrek saldo 2010-2015 

Heerde 3.861 3.861 0 
Epe 543 440 +103 
Oldebroek 195 123 +72 
Hattem 248 208 +40 
Voorst 20 14 +6 
Elburg 30 26 +4 
Nunspeet 30 28 +2 
Ermelo 6 12 -6 
Apeldoorn 127 135 -8 
Harderwijk 11 19 -8 
Overig Gelderland 245 213 +32 
Zwolle 386 356 +30 
Kampen 75 51 +24 
Deventer 43 30 +13 
Olst-Wijhe 47 42 +5 
Overig Overijssel 137 188 -51 
Overig Nederland 846 806 +40 
Buitenland 183 164 +19 

Bron: CBS (2017) 

 

In de afgelopen jaren zijn ongeveer 3.860 personen binnen de gemeente Heerde verhuisd. Dat is 

ongeveer 56% van alle verhuisbewegingen van en naar de gemeente. 

De meeste vestigers in Heerde zijn afkomstig uit de gemeenten Epe, Zwolle, Hattem en Oldebroek. Dit 

zijn ook de gemeenten waar de meeste vertrekkers uit Heerde naar toe verhuizen. Met de meeste 

omliggende gemeenten kende Heerde de afgelopen jaren een positief migratiesaldo.  

Het grootste vestigingsoverschot kende de gemeente Heerde met de gemeente Epe, gevolgd door 

Oldebroek. Per saldo verloor de gemeente mensen aan Apeldoorn en Harderwijk, maar de 

vertrekoverschotten zijn zeer beperkt. 

 

 

Verhuizingen tussen kernen 

We werpen nu een nadere blik op de verhuisbewegingen van en naar de verschillende kernen in de 

gemeente Heerde.  

 

Tabel 2.2: Gemeente Heerde. Verhuisde personen tussen de kernen (2006-2015). 

Huidige kern 
Vorige kern 

Heerde Wapenveld Veessen Totaal 

Heerde 3.675 (86%) 510 (25%) 55 (38%) 4.240 (65%) 
Wapenveld 460 (11%) 74% (1.615) 0 (0%) 2.075 (32%) 
Veessen 130 (3%)  15 (1%) 85 (62%) 230 (4%) 

Totaal 4.265 (100%) 2.140 (100%) 140 (100%) 6.545 (100%) 

Bron: CBS (2017). 

 

Voor elke kern geldt dat de meeste verhuizingen plaatsvinden binnen de eigen kern. Met name in de 

kern Heerde is de kernbinding groot. Maar liefst 86% van de verhuizingen naar deze kern is afkomstig 

van personen die al in de kern woonden. De kernbinding in Veessen is het laagst (62%). 

Vergelijking migratiebewegingen tussen de drie gemeenten 

Heerde trekt per saldo zowel mensen uit Epe als Hattem aan. Ten opzichte van de andere twee gemeenten 

weet Heerde ook de meeste vestigers uit Oldebroek te trekken. Verder kent Heerde van de drie gemeenten het 

grootste vestigingsoverschot met de nabijgelegen Overijsselse gemeenten (Deventer, Zwolle, Kampen). 
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Verder is te zien dat Wapenveld wat meer vestigers uit Heerde trekt (510) dan andersom. Veessen trekt 

niet of nauwelijks vestigers uit Wapenveld. 
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3 Kwaliteit bestaande voorraad 

De bestaande woningvoorraad wordt de komende jaren steeds belangrijk. Dit komt doordat de 

nieuwbouwopgave beperkt is, maar ook omdat steeds meer eisen aan de bestaande woningen worden 

gesteld. Dit komt deels door de kwaliteitseisen van bewoners zelf, maar ook door landelijke regelgeving 

(zoals op het vlak van duurzaamheid en het langer zelfstandig wonen). In dit hoofdstuk brengen we de 

huidige kwaliteit van de woningvoorraad in beeld. We kijken hierbij naar de opbouw van de huur- en 

koopwoningvoorraad, maar ook naar de energetische kwaliteit en levensloopgeschiktheid. 

3.1 Samenstelling huidige woningvoorraad 

Eerst werpen we een blik op de totale woningvoorraad in de gemeente Heerde. Op januari 2016 

stonden er ongeveer 7.800 zelfstandige woningen in de gemeente Heerde
2
. Hiervan was 70% een 

koopwoning en 30% een huurwoning. In totaal is 23% van de woningvoorraad in bezit van de 

woningcorporaties. De verdeling naar woningtype en WOZ-waarde is als volgt: 

 

Figuur 3.1: Gemeente Heerde. Huidige samenstelling woningvoorraad naar woningtype, eigendom en prijsklasse. 

 
Bron: Gemeente Heerde (2017) 

 

De woningvoorraad bestaat voor een groot deel uit ruime, grondgebonden koopwoningen (vrijstaande 

woningen en tweekappers). Het meest voorkomende woningtype in de gemeente is een vrijstaande 

woning; met name in de prijsklasse vanaf €300.000. Het aandeel appartementen is beperkt en bevindt 

zich met name in het huursegment. 

 

 

                                                                 
2 Als gevolg van de extramuralisering is / wordt een deel van de onzelfstandige woningvoorraad omgezet naar zelfstandige 

wooneenheden. In de gemeentelijke BAG-registratie worden deze onzelfstandige eenheden inmiddels aangemerkt als 
zelfstandige wooneenheden. Deze administratieve correctie zal de komende jaren van invloed zijn op de omvang zelfstandige 
woningvoorraad, maar dus niet op de kwantitatieve woningbehoefte. 

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500

Rij- / hoekwoning

2-onder-1 kap

Vrijstaand

Appartement

< €180.000 €180-225.000 €225-300.000 €300-400.000 > € 400.000 Huur

Vergelijking woningvoorraad tussen de drie gemeenten 

Heerde kent van de drie gemeenten het grootste aandeel tweekappers en vrijstaande woningen. Dit vertaalt 

zich ook in een relatief groot aandeel koopwoningen in de prijsklasse €225.000 - €400.000. Het aandeel rij- en 

hoekwoningen en appartementen is het kleinst van de drie gemeenten. 
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Woningvoorraad per kern 

De samenstelling van de woningvoorraad is nader uitgesplitst naar de verschillende kernen in de 

gemeente: 

 

Figuur 3.2: Gemeente Heerde. Samenstelling woningvoorraad per kern. 

 
Bron: Gemeente Heerde (2017) 

 

De woningvoorraad in Heerde en Wapenveld is qua typologie redelijk vergelijkbaar. Wel kent Heerde 

iets meer ruime grondgebonden woningen en appartementen, terwijl in Wapenveld het aandeel rij- en 

hoekwoningen wat groter is. Vooral Veessen wijkt af, dat qua woningvoorraad vooral bestaat uit 

vrijstaande woningen en tweekappers. 

3.2 Samenstelling woningvoorraad woningcorporaties 

In de gemeente Heerde staan ongeveer 1.730 woningen die in het bezit zijn van woningcorporaties. Dat 

is ongeveer 22% van de totale woningvoorraad. We werpen nu een blik op de samenstelling van deze 

voorraad en de belangrijkste corporaties. 

Triada 

In totaal heeft Triada ongeveer 6.500 woningen in haar werkgebied staan (Epe, Hattem en Heerde). 

Ongeveer 26% hiervan staat in de gemeente Heerde (ongeveer 1.690 woningen). Daarmee is Triada de 

woningcorporatie met de meeste woningen in haar portefeuille in Heerde.  

 

Figuur 3.3: Triada. Huidige samenstelling woningbezit Triada in gemeente Heerde. 

 
Bron: Triada (2017) 
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Van deze woningen is het merendeel een eengezinswoning (76%). In totaal bevindt 78% van de 

huurvoorraad zich in het segment tot de 2
e
 aftoppingsgrens; < €635. Dit is met name van belang in het 

kader van het passend toewijzen. Ongeveer 100 woningen kennen een huurprijs van €710 of hoger. 

Voor het grootste deel zijn dit niet geliberaliseerde woningen die bij mutatie weer een huurprijs krijgen 

van onder de €710. 

Huurvoorraad per kern 

Triada is in de drie hoofdkernen van de gemeente Heerde vertegenwoordigd. Het merendeel van haar 

huurvoorraad in de gemeente staat in de kern Heerde: 

 

Tabel 3.1: Triada. Huidige samenstelling woningbezit Triada in de kernen van de gemeente Heerde. 

 Aantal woningen Eengezinswoning Meergezinswoning 
< 2

e
 aftoppings-

grens 

Heerde 1.015 74% 26% 80% 
Wapenveld 645 79% 21% 76% 
Veessen 35 83% 17% 78% 

Gemeente 1.695 76% 24% 78% 

Bron: Triada (2017). 

 

Niet alleen kent Heerde de meeste corporatiewoningen, hier is tevens het grootste aandeel 

meergezinswoningen (26%). De andere kernen zijn sterker op grondgebonden woningen gericht. Het 

aantal corporatiewoningen in Veessen is met 35 woningen zeer beperkt. 

Overige corporaties 

Naast Triada zijn er nog ongeveer 75 zelfstandige woningen in bezit van andere woningcorporaties: 

 

Tabel 3.2: Gemeente Heerde. Huurwoningen in bezit van corporaties (naar prijsklasse). 

 < €414 
€414 - 

€635 
€635 - 

€710 
< €710 

Onbeken
d 

Totaal Aandeel 

Triada 186 1.138 265 104 - 1.693 96% 
Woonzorg Nederland - 3 19 - - 24 1% 
Habion 4 3 11 - - 48 3% 
Vestia - - - - 1 1 0% 

Totaal overige corporaties 190 1.144 295 104 1 1.766 100% 

Bron: Splitsingsvoorstel Habion, Woonzorg Nederland, Vestia (2016) 

 

Triada bezit ongeveer 96% van de corporatievoorraad in de gemeente Heerde. Van de overige 

corporatiewoningen zijn de meeste in bezit van Habion. De woningen van Habion en Woonzorg 

Nederland zijn over het algemeen levensloopgeschikt. Vestia heeft 1 huurwoning (in het sociale 

segment) in bezit, maar is voornemens deze af te stoten. 

 

 

Vergelijking huurvoorraad tussen de drie gemeenten 

Na Epe kent Heerde het grootste aandeel huurappartementen van de drie gemeenten. Wel is het aandeel 

appartementen (24%) duidelijk lager dan in Epe (35%). Ongeveer 78% van de huurvoorraad zit in het 

prijssegment tot de 2
e
 aftoppingsgrens (< €635). Dat is iets lager dan gemiddeld in de drie gemeenten (81%). 
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3.3 Levensloopgeschiktheid van de woningvoorraad 

In het kader van het langer zelfstandig wonen is het van groot belang dat de gemeente over voldoende 

aangepaste, danwel levensloopgeschikte woningen beschikt. Op basis van diverse kenmerken
3
 is 

gekeken in welke mate de huidige woningvoorraad van de gemeente nu al levensloopgeschikt is, of met 

enkele betrekkelijk kleine ingrepen levensloopgeschikt te maken is (potentieel levensloopgeschikt). 

 

Tabel 3.3: Gemeente Heerde. (Potentiële) levensloopgeschiktheid van de huidige woningvoorraad. 

 Levensloopgeschikt 
Potentieel 

levensloopgeschikt 
Niet 

levensloopgeschikt 
Totaal 

 # % # % # % # % 
Eengezinswoning 175 9% 455 24% 1.295 67% 1.925 100% 
Meergezinswoning 385 64% 25 4% 195 32% 605 100% 

Huur totaal 560 22% 480 19% 1.490 59% 2.530 100% 

Rij- / hoekwoning 75 8% 455 51% 360 40% 890 100% 
2-onder-1 kap 105 8% 725 56% 455 35% 1.285 100% 
Vrijstaand 750 29% 735 29% 1.065 42% 2.550 100% 
Appartement 205 85% 0 0% 35 15% 240 100% 

Koop Totaal 1.135 23% 1.915 39% 1.915 39% 4.965 100% 

Totaal 1.695 23% 2.395 32% 3.405 45% 7.495 100% 

Bron: Gemeente Heerde (2017), bewerking Companen. 

 

Uit de inventarisatie komt naar voren dat ongeveer een kwart van de woningvoorraad op dit moment 

levensloopgeschikt is (23%). Daarnaast is eenderde van de voorraad met enkele ingrepen 

levensloopgeschikt te maken (potentieel levensloopgeschikt). Dit zijn woningen die nu nog niet 

levensloopgeschikt zijn, maar wel voldoende ruimte bieden (qua indeling en woonoppervlak) om alle 

basisvoorzieningen (woonkamer, keuken, slaapkamer, natte cel) op dezelfde verdieping te realiseren. 

In de huursector is het aandeel potentieel levensloopgeschikte woningen wat lager dan in de 

koopsector. Vooral in de koopvoorraad zit nog een groot aandeel woningen dat met enkele ingrepen 

levensloopgeschikt te maken is. Daarbij gaat het met name om vrijstaande woningen en tweekappers. 

Levensloopgeschiktheid per kern 

De (potentiële) levensloopgeschiktheid is ook per kern in beeld te brengen: 

 

                                                                 
3 Bij deze analyse gekeken naar het bouwjaar van de woning, oppervlakte en woningtype. Doorgaans geldt dat hoe jonger de 

woning, hoe meer de woning aan eisen uit het meest recente Bouwbesluit voldoet, waarbij door de jaren heen steeds meer 
rekening is gehouden met de functionaliteit voor mensen met een zorgvraag. Daarnaast geldt dat ruimere woningtypen (o.a. 
vrijstaande woningen meer mogelijkheden bieden om bijvoorbeeld een slaapkamer of natte cel op de begane grond te 
realiseren). 
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Figuur 3.4: Gemeente Heerde. (Potentiële) levensloopgeschiktheid van de huidige woningvoorraad (naar kern). 

 
Bron: Gemeente Heerde (2017), bewerking Companen. 

 

De kleinste kern (Veessen) kent het grootste aandeel levensloopgeschikte woningen. Dit heeft wellicht 

vooral te maken met de oppervlakte van de woningen, waardoor relatief eenvoudig veel 

basisvoorzieningen van de woning op de begane grond te realiseren is. In Heerde en Wapenveld is het 

aandeel (potentieel) levensloopgeschikte woningen ongeveer gelijk. 

Sterrensysteem regionale samenwerking 

De Regio Noord-Veluwe hanteert het sterrensysteem om de mate waarin de woningvoorraad als 

‘nultreden
4
’ valt aan te duiden, in kaart te brengen. Daarmee kunnen we het aantal (en type) 

nultredenwoningen van Triada inzichtelijk maken. Hierbij wordt de volgende indeling gehanteerd: 

 0 ster = Niet gelijkvloerse woning. Ingang bereikbaar via trap en met trap in de woning. 

 1 ster = Nultredenwoning (ingang en vertrekken zijn bereikbaar zonder traplopen), wel drempels 

 2 sterren = Rollatortoegankelijke woning 

 3 sterren = Rolstoeltoegankelijk, rollatordoorgankelijke woning 

 4 sterren = Rolstoel- en rollatordoorgankelijke woning 

 

Tabel 3.4: Gemeente Heerde. Aantal sterwoningen Triada (naar kern) 

 0 sterren 1 ster 2 sterren 3 sterren 4 sterren Totaal 
% ster- 

woningen 

Heerde 734 245 20 6 8 1.013 28% 
Wapenveld 514 130    644 20% 
Veessen 19 17    36 47% 

Gemeente 1.267 392 20 6 8 1.693 25% 

Bron: Triada (2017) 

 

Ongeveer 25% van de huurvoorraad van Triada bevat 1 of meer sterren. Dat is hoger dan in de 

gemeente Hattem (22%), maar iets lager dan in Epe (31%). Het gaat vooral om huurwoningen met 1 ster 

(nultreden). 

3.4 Energetische kwaliteit van de voorraad 

In het Nationaal Energieakkoord (2013) is de ambitie uitgesproken om als Nederland in 2050 

energieneutraal te zijn. Voor de corporatiesector is afgesproken om de huurvoorraad in 2021 op 

                                                                 
4 Nultredenwoning is niet hetzelfde als een levensloopgeschikte woning. Bij een levensloopgeschikte woning dient de woning nog 

aan veel meer kwaliteitseisen te voldoen. 
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gemiddeld label B-niveau te hebben. Op basis van de huidige definitieve (en indicatieve labels) kunnen 

we de energetische kwaliteit van de woningvoorraad in Heerde in beeld brengen
5
. 

 

Figuur 3.5: Gemeente Heerde: Energetische kwaliteit woningvoorraad Heerde, vergeleken met gemeenten Epe en 

Hattem. 

 
Bron: EP-online (RVO), 2017 

 

Ruim de helft van de woningen beschikt over een energielabel C of hoger (53%). Ongeveer 30% van de 

woningvoorraad heeft label F of G. Daarmee kent de woningvoorraad een iets groter aandeel woningen 

met een laag energielabel dan gemiddeld in de drie gemeenten.  

Energetische kwaliteit per kern 

Het duurzaamheidsniveau van de woningvoorraad is tevens uit te splitsen naar kern. Hierbij vergelijken 

we de energetische kwaliteit van de woningen van Triada met de totale woningvoorraad. 

  

Tabel 3.5: Gemeente Heerde. Vergelijking tussen de energetische kwaliteit van de woningvoorraad van Triada met 

de totale woningvoorraad (huur en koop) per kern. 

  A B C D E F G Totaal 

Heerde Totaal 11% 15% 27% 14% 5% 12% 17% 100% 
 Triada 30% 16% 22% 15% 13% 3% 1% 100% 

Wapenveld Totaal 15% 14% 22% 14% 5% 11% 19% 100% 
 Triada 25% 27% 16% 17% 10% 3% 1% 100% 

Veessen Totaal 4% 16% 15% 9% 1% 7% 48% 100% 
 Triada 27% 57% 13% 3% 0% 0% 0% 100% 

Gemeente Totaal 12% 15% 25% 14% 5% 11% 19% 100% 
 Triada 28% 21% 19% 16% 12% 3% 1% 100% 

 Meer dan 5% meer dan gemeentelijk gemiddelde 
 Meer dan 5% minder dan gemeentelijk gemiddelde   

Bron: EP-online (RVO), 2017, Triada (2017) 

 

Over het algemeen is de energetische kwaliteit van de voorraad van Triada iets hoger dan gemiddeld in 

de gemeente. 69% van de voorraad van Triada heeft een energielabel C of hoger, maar vooral het 

aandeel woningen met een laag energielabel (F en G) is aanzienlijk lager dan gemiddeld (4%). Veessen is 

                                                                 
5 Definitieve labels betreft de woningen die sinds 2015 zijn verkocht, waarbij de feitelijke energetische kwaliteit is getaxeerd door 

een makelaar. De indicatieve labels behoren bij woningen die sinds 2015 nog niet zijn verkocht en worden bepaald op basis van 
diverse openbare gegevens over de woning, zoals bouwtype, woningtype en woninggrootte. 
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het verschil in energetische kwaliteit tussen corporatiebezit en de rest van de woningvoorraad het 

grootst, maar dit wordt mede verklaard door het kleine aantal woningen in deze kern. 

Het Energieconvenant van Aedes heeft als ambitie om in 2021 de corporatievoorraad op een 

kwaliteitsniveau van gemiddeld energielabel B te hebben. Op basis van de huidige gegevens ligt de 

woningvoorraad van Triada op dit moment op gemiddeld label C in de gemeente. Dat geldt voor elk van 

de drie kernen (Heerde, Wapenveld, Veessen). 
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4 Toekomstige woningbehoefte 

Nadat we een recente terugblik hebben gemaakt en de huidige stand van zaken hebben bekeken, 

werpen we in dit hoofdstuk een blik op de toekomst. Welke woningbehoefte kunnen we voor de 

komende jaren verwachten? Eerste brengen we de totale kwantitatieve opgave in beeld. Daarna 

zoomen we in op de benodigde sociale huurvoorraad en de kwalitatieve woonwensen voor zowel de 

koop- als huursector. 

 

4.1 Kwantitatieve woningbehoefte 

De provincie Gelderland stelt periodiek een huishoudensprognose op. Deze prognose geeft een goede 

indicatie van de verwachte woningbehoefte. Immers, in grote lijnen geldt dat elk huishouden behoefte 

heeft aan één woning. 

 

Tabel 4.1: Gemeente Heerde. Verwachte huishoudensgroei naar leeftijdsklasse (2017-2027) 

 2017 2022 2027 2032 2017-2032 

< 25 jaar 135 150 120 115 -20 
25 – 55 jaar 3.415 3.245 3.050 3.040 -375 
55 – 75 jaar 2.660 3.010 3.125 3.030 +370 
> 75 jaar 1.170 1.410 1.635 1.815 +645 

Totaal 7.380 7.815 7.930 8.000 +620 

Bron: Provincie Gelderland (2016). 

 

Voor de komende vijftien jaar wordt een extra woningbehoefte van 620 woningen voor de gemeente 

Heerde verwacht (ongeveer 41 woningen per jaar). Binnen deze behoefte zitten er wel duidelijke 

verschillen per leeftijdscategorie. De categorie 55-plussers neemt nog toe (met name de groep 75-

plussers). Daar staat tegenover dat vooral het aantal huishoudens in de categorie tot 55 jaar zal 

afnemen. 

In de prognose wordt uitgegaan van een positief binnenlands migratiesaldo (al schommelt dit wel sterk 

de komende vijftien jaar). Het buitenlandse migratiesaldo zal de eerste jaren (tot ongeveer 2018) nog 

sterk positief zijn (als gevolg van de instroom van vluchtelingen), maar zal op de lange termijn 

afzwakken (maar blijft per saldo een vestigingsoverschot). 

4.2 Benodigde sociale huur 

Om inzicht te krijgen in de toekomstige behoefte aan sociale huur, brengen we eerst de huidige 

woonsituatie van de verschillende inkomensgroepen in de gemeente in beeld. 
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Tabel 4.2: Gemeente Heerde. Huidige woonsituatie inkomensgroepen 

 Koop Corporatiewoning Overige verhuurders 

 # % # % # % 
Huurtoeslaggroep 650 12% 765 43% 50 21% 
Huurtoeslag - €36.165 975 18% 500 28% 60 22% 
€36.165 - € 40.350 275 5% 130 7% 10 5% 
> € 40.350 3.420 64% 375 21% 160 52% 

Totaal 5.320 100% 1.770 100% 290 100% 

Bron: Waarstaatjegemeente.nl (2015), bewerking Companen. 

 

In totaal behoren ongeveer 3.000 huishoudens in Heerde tot de primaire doelgroep (< €36.165). 

Ongeveer 42% van hen (1.265 huishoudens) woont in een corporatiewoning. Een meerderheid van deze 

inkomensgroep woont dus in de particuliere sector (met name koopwoningen). 

Daarnaast worden ongeveer 500 sociale huurwoningen (29% van het corporatiebezit) bewoond door 

huishoudens met een inkomen boven de €36.165 (goedkope scheefheid). Op basis van hun huidige 

inkomen zouden zij nu niet of nauwelijks meer in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. De 

goedkope scheefheid ligt daarmee iets boven het landelijk gemiddelde (21%). 

Een kleine 300 woningen zijn in bezit van overige verhuurders (particuliere verhuur). Ruim de helft 

hiervan wordt bewoond door de primaire doelgroep. 

Toekomstige ontwikkeling inkomensgroepen in de huur 

De toekomstige vraag naar sociale huurwoningen hangt van meerdere factoren af. Een daarvan is de 

koopkrachtontwikkeling. In onderstaande tabel staan twee scenario’s weergegeven van de ontwikkeling 

van de inkomensgroepen in de sociale huur: 

 Een stagnerende koopkrachtontwikkeling (0% groei per jaar). Hierdoor neemt het aantal lage 

inkomens verhoudingsgewijs sterk toe. Dit scenario lijkt sterk op de crisisjaren in de periode 2009-

2014. 

 Een toenemende koopkrachtontwikkeling (0,4% groei per jaar). Daardoor nemen vooral de hogere 

inkomensgroepen in aantal toe. Dit scenario is gelijk aan het langjarig gemiddelde
6
. 

 

Tabel 4.3: Gemeente Heerde. Verwachte ontwikkeling inkomensgroepen woonachtig in sociale huur (2017-2032). 

Huishoudens woonachtig 
in de sociale huur  

2017 

2027 2032 

Econ. Groei = 
0% 

Econ. Groei = 
+0,4% 

Econ. Groei = 
0% 

Econ. Groei = 
+0,4% 

Huurtoeslaggroep 765 820 790 830 780 

Huurtoeslag - €36.165 500 540 515 545 510 

€36.165 - € 40.350 130 140 145 140 145 

> € 40.350 375 405 415 405 425 

Totaal 1.770 1.905 1.865 1.920 1.860 

Bron: waarstaatjegemeente.nl (2017), Provincie Gelderland (2017), bewerking Companen. 

 

 Op basis van het demografisch- en economische perspectief zal de groep die behoefte heeft aan 

een sociale huurwoning tussen de 1.865 en 1.905 huishoudens liggen in 2027. In dat geval zal de 

huidige voorraad (1.770 woningen) met 95 tot 135 woningen moeten toenemen, afhankelijk van de 

koopkrachtontwikkeling.  

 De doorkijk naar 2032 laat zien dat in het gunstige economische scenario de benodigde voorraad 

iets zal afnemen. Door de economische groei zal het aandeel huishoudens met een laag inkomen in 

                                                                 
6 CPB (2016) Middellange termijnverkenningen 2018-2021. 
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de sociale huur in dit scenario zelfs iets afnemen (vooral door de inkomensontwikkeling van 

zittende huurders). 

 Bij een stagnerende koopkracht zal de vraag naar sociale huurwoningen in de periode 2027-2032 

nog iets toenemen. Er is in dit scenario slechts een beperkte inkomensstijging en huurders met een 

hoger inkomen zullen ook langer in een huurwoning blijven wonen. Daarnaast zal de vraag van de 

primaire doelgroep toe nemen. 

 

Trends die van invloed zijn op de toekomstige behoefte aan sociale huur 

Naast demografie en economie zijn ook andere factoren van invloed op de behoefte aan sociale huur. 

Daarom scherpen we de toekomstige vraag naar sociale huur aan op basis van de volgende 

uitgangspunten: 

 De goedkope scheefheid zal de komende tien jaar verder afnemen (als gevolg van strengere 

toewijzing). Op basis van de trend over de afgelopen tien jaar gaan we uit van een afname van 19% 

ten opzichte van het huidige aantal scheefwoners. 

 De woningbehoefte van statushouders zal volledig via de sociale huur gefaciliteerd worden 

(basisprognose=50%). We nemen hierbij de taakstelling van de afgelopen jaren als richtsnoer voor 

de komende tien jaar. 

 De tendens van het langer zelfstandig wonen leidt ertoe dat de vraag naar sociale huur onder 65-

plussers de komende jaren hoger zal toenemen. Mensen die voorheen een ZZP 1 t/m 3 kregen (en 

daardoor in aanmerking kwamen voor een verzorgingshuis), moeten nu zelfstandig blijven wonen. 

Dat geldt ook voor een deel van de mensen die voorheen ZZP 4 als zorgindicatie kreeg. We gaan 

ervanuit dat van de mensen met een zorgvraag die langer zelfstandig moeten wonen, ongeveer een 

derde een zelfstandige huurwoning wenst
7
. 

 Naast dat diverse zorgdoelgroepen langer zelfstandig wonen, zal ook een deel van de zorgvragers 

vanuit een intramurale woonvorm uitstromen naar een zelfstandige woonruimte. Het gaat om 

meerdere doelgroepen, zoals GGZ-cliënten, ex-dak- en thuislozen, kwetsbare jongeren. De huidige 

prognoses lopen tot en met 2019 en zijn gebaseerd op de Transformatieagenda 2016-2020 in de 

Regio oost-Veluwe. 

 

Tabel 4.4: Gemeente Heerde. Benodigde sociale huurvoorraad (2017-2027). 

Benodigde voorraad sociale huur  2017 

2027 2032 

Econ. Groei = 
0% 

Econ. Groei = 
+0,4% 

Econ. Groei = 
0% 

Econ. Groei = 
+0,4% 

Basisprognose 1.770 1.905 1.865 1.920 1.860 

Toename behoefte      

+ Invloed langer zelfstandig wonen  +50 +50 +90 +90 

+ Behoefte statushouders  +40 +40 +70 +70 

+ Uitstroom intramuraal wonen  +55 +55 +55 +55 

Afname behoefte      

- Afname goedkope scheefheid  -95 -95 -125 -125 

Saldo gecorrigeerde behoefte 1.770 1.955 1.915 2.010 1.950 

Bron: waarstaatjegemeente.nl (2017), Provincie Gelderland (2017), bewerking Companen. 

 

Deze trends leiden ertoe dat de vraag naar sociale huur in beide economische scenario’s toeneemt. De 

vraag naar sociale huur neemt toe als gevolg van het langer zelfstandig wonen, de uitstroom van 

mensen die intramuraal woonden en statushouders. De afname van de vraag als gevolg van het 

terugdringen van de goedkope scheefheid is aanzienlijk kleiner dan de trends die een toename van de 

                                                                 
7 De overige tweederde zoekt een koopwoning. 
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vraag veroorzaken. Dat betekent dat de huidige voorraad -op basis van de deze aannames- met 145 tot 

185 woningen dient toe te nemen in de periode 2017-2027. Deze ontwikkeling zet zich voort in de 

periode daarna. 

 

 

Benodigde sociale huurvoorraad per kern 

De benodigde sociale huurvoorraad op gemeenteniveau vertalen we door naar de opgave per kern. Dit 

doen we op basis van de reactiegraad per kern (in welke kern komen de meeste reacties op een 

woning?), de huidige verdeling van de huurvoorraad over de kernen en de verhouding tussen de 

omvang van de primaire doelgroep en het aanbod aan sociale huurwoningen per kern: 

 

Tabel 4.5: Gemeente Heerde. Benodigde ontwikkeling sociale huurvoorraad per kern (2017-2032). 

 

Huidige 
verdeling 

sociale 
voorraad 

(2017) 

Gem. 
reactie-

graad  
2014-
2016 

Aandeel 
primaire 

doelgroep 
t.o.v. 

aanbod 
sociale 
huur 

2017 - 2027 2027 - 2032 

Ontwikkeling  
Ec. groei = 

0% 

Ontwikkeling  
Ec. groei = 

0,4% 

Ontwikkeling  
Ec. groei = 

0% 

Ontwikkeling  
Ec. groei = 

0,4% 

Heerde 60% 11,7 143% 90 70 25 20 

Wapenveld 38% 7,7 143% 65 50 20 10 
Veessen 2% 14,2 100% 35 25 10 5 

Gemeente 100%  141% 185 145 55 35 

Bron: Triada (2017), RIO (2015), bewerking Companen. 

 

Het gemiddeld aantal reacties op woningen in de kern Veessen zijn iets hoger dan in de kern Heerde. 

Maar het gaat in Veessen om een relatief kleine huurvoorraad, terwijl de voorraad in Heerde en 

Wapenveld weer wat groter is. Bovendien is het aandeel van de primaire doelgroep ten opzichte van het 

aanbod in de sociale huur, in Heerde en Wapenveld wat groter dan in Veessen. De groei / afname van 

de sociale voorraad werkt daarom sterker door in Heerde en Wapenveld dan in Veessen.  

 

4.3 Kwalitatieve woonwensen 

Ervaringen uit het verleden tonen aan dat woningzoekenden vaak, maar niet altijd de woning betrekken 

die ze bij enquêtes aangeven te zoeken. Daarom baseren we de toekomstige kwalitatieve woonwensen 

deels op geïnventariseerde woonwensen uit recent uitgevoerd onderzoek, deels uit feitelijke 

verhuisbewegingen in de gemeente Hattem in de afgelopen jaren. 

Feitelijke verhuisbewegingen 

Feitelijk voorgedane verhuisbewegingen zijn vaak een goede graadmeter voor de toekomstige 

woningbehoefte. Ze geven aan welke verhuisbewegingen per doelgroep reëel zijn op de lokale 

Vergelijking toekomstige behoefte sociale huur tussen de drie gemeenten 

Met een groei van 145 tot 185 woningen in de komende tien jaar kent Heerde na Epe de grootste opgave in de 

sociale huur  van de drie gemeenten. Deze behoefte komt met name door de relatief grote huishoudensgroei 

die voor de gemeente Heerde nog verwacht wordt. Dit werkt door in de vraag naar sociale huur (instroom 

reguliere woningzoekenden). Er is ook een extra opgave als gevolg van de instroom van statushouders en het 

langer zelfstandig wonen, maar die is aanzienlijk minder groot dan in Epe. 
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woningmarkt (zowel qua type als prijsklasse). Onderstaande figuur geeft per huishoudenstype aan welke 

verhuisbewegingen men naar of binnen de gemeente Heerde heeft gemaakt in de afgelopen jaren. 

 

Figuur 4.1: Gemeente Heerde. Betrokken woning van verhuisde huishoudens (vestigers en doorstromers) in de 

gemeente Heerde (naar eigendom en woningtype) 2006-2015. 

 
Bron: CBS (2017). 

 

Jonge 1+2 persoonshuishoudens hebben de afgelopen jaren vaker een koop- (59%) dan een huurwoning 

betrokken (41%). Binnen de koopsector was onder de jongste doelgroep vooral een rijwoning populair. 

Hou ouder men wordt, hoe groter het aandeel huishoudens dat een vrijstaande koopwoning heeft 

betrokken. Verhuizers naar een huurwoning betrekken in driekwart van de gevallen een grondgebonden 

woning, slechts een klein deel verhuisd naar een appartement. Dit hangt mogelijk samen met het 

beperkte aanbod van huurappartementen in Heerde. 

Hoewel de verhuisgeneigdheid afneemt, naarmate men ouder wordt, is ook bij de oudere 

leeftijdsklassen te zien dat een koopwoning het meest populair is. Alleen onder de groep 75-plussers 

(doorgaans een groep die vooral verhuist vanwege een behoefte aan een meer levensloopgeschikte 

woning), is het aandeel verhuizers naar een huurwoning groter (57%) dan het aandeel kopers (43%). 

Wel zien we in de jaren daarvoor al wel een verschil in het woningtype waar men naar toe verhuisd. 

Waar de groep 1+2 persoonshuishoudens tussen de 50 en 64 jaar nog sterk op een (ruime) 

grondgebonden koopwoning (vrijstaand of 2-onder-1 kap) gericht is, daar is een deel van de verhuizers 

tussen de 65 en 74 jaar ook naar een koopappartement verhuisd. Het lijkt erop dat verhuizers in deze 

leeftijd de keuze maken tussen nog een stap maken naar een vrijstaande koopwoning of op zoek gaan 

naar een kleinere, meer levensloopgeschikte woning (hetzij grondgebonden huur, hetzij een 

koopappartement). 

Kwalitatieve woonwensen 

Naast feitelijke verhuisstromen is het belangrijk om ook naar de geuite woonwensen van doelgroepen 

te kijken. Verhuisgedrag uit het verleden kan deels gestuurd zijn door het aanbod of economische 

omstandigheden (zoals de economische crisis). Er kan sprake zijn van een woningbehoefte naar een 

segment dat nu niet of nauwelijks aanwezig is in de gemeente. In onderstaande figuur staat de 

kwalitatieve woningbehoefte voor de gemeente Heerde, gebaseerd op deels feitelijke verhuisstromen 

en deels geïnventariseerde woonwensen. 
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Figuur 4.2: Gemeente Heerde. Kwalitatieve woningbehoefte (naar woningtype, eigendom en prijsklasse) 2017-

2027
89

 

 
Bron: CBS (2017), WoON2015. 

 

De kwalitatieve woningbehoefte in de gemeente Heerde richt zich in de koopsector op vrijstaande 

woningen. Deze vraag is vooral afkomstig van gezinnen en 1+2 persoonshuishoudens tussen 30 en 49 

jaar en tussen de 50 en 64 jaar. De grote vraag naar dit woningtype komt mede door de afnemende 

verhuisgeneigdheid van senioren. Zij wonen relatief vaak in een ruime grondgebonden koopwoning en 

blijven langer zelfstandig wonen (eventueel met aanpassingen). Daardoor komen vrijstaande woningen 

in de bestaande voorraad minder snel beschikbaar voor gezinnen dan voorheen. Dit betekent tevens dat 

de vraag voor nieuwe levensloopgeschikte woningen (zoals koop- of huurappartementen) lager uitvalt 

dan enkele jaren gelden werd ingeschat. 

Er is een aanzienlijke vraag naar vrijstaande woningen in het goedkope koopsegment. In de praktijk zal 

het lastig zijn om dit marktsegment in de nieuwbouw te realiseren. In de praktijk zullen huishoudens 

met de wens daarom vooral opteren voor een rij- of 2-onder-1 kapwoning, of een vrijstaande woning in 

het middeldure segment. 

De vraag naar andere koopsegmenten is aanzienlijk lager. De meeste vraag naast bovengenoemd 

woningtype is naar (middel)dure tweekappers (vraag afkomstig van gezinnen en 1+2 

persoonshuishoudens tussen 30 en 49 jaar en starters).  

In de huursector neemt de vraag naar eengezinswoningen in het sociale segment toe. Dit komt mede 

door het langer zelfstandig wonen en de woningvraag van bijzondere doelgroepen. Om voldoende 

mogelijkheden voor reguliere woningzoekenden te behouden is een toename van sociale huur (met 

name eengezins) noodzakelijk. Gelet op de demografische tendensen (meer kleinere 1+2 

                                                                 
8 Prijsklassen koopsector: Goedkoop = < €200.000, Middelduur = €200 – 300.000, Duur = > €300.000 
9 Voor de kwalitatieve woningbehoefte binnen de sociale huur gaan we uit van de kwantitatieve opgaven gebaseerd op de 

basisprognose. De woningbehoefte als gevolg van langer zelfstandig wonen, instroom statushouders en uitstroom van mensen 
die afkomstig zijn uit intramurale instellingen wordt in de kwalitatieve opgave niet meegerekend. Hun woonwensen wijken sterk 
af van de reguliere woningzoekenden waar figuur 4.2 op gebaseerd is. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Eengezins sociaal

Eengezins overige huur

Appartement sociaal

Appartement overige huur

Rij goedkoop

Rij middelduur

Rij duur

2^1 kap goedkoop

2^1 kap middelduur

2^1 kap duur

Vrijstaand goedkoop

Vrijstaand middeldduur

Vrijstaand duur

Appartement goedkoop

Appartement middelduur

Appartement duur

H
u

u
r

K
o

o
p

2017 - 2022 2022 - 2027



 

2232.100 | Woningmarktonderzoek  20 

persoonshuishoudens, minder nadruk op gezinnen) gaat het wel om kleinere eengezinswoningen dan in 

het verleden werden gebouwd. De wens voor een eengezinswoning is vaak veel meer ingegeven 

vanwege de voorkeur voor een grondgebonden woning met tuin (passend bij het woonmilieu in Heerde) 

dan de gewenste woonoppervlak (in dat geval zou een appartement meer voor de hand liggen). 

De vraag naar vrije sector huur is beperkt. Een groot deel van de vraag is afkomstig van huishoudens die 

door strengere toewijzingseisen niet meer in aanmerking komen voor een sociale huurwoning (in de 

gemeente Heerde richt die vraag zich met name op grondgebonden woningen). De vraag is echter of 

deze groep (vaak ouderen, maar ook starters) ook daadwerkelijk bereid zijn om een huurwoning in de 

vrije sector te betalen. Het is niet ondenkbaar dat een deel van de behoefte aan overige huur in de 

praktijk alsnog op zoek gaat naar een goedkope rijwoning of appartement in de koopsector. 

Een andere doelgroep voor vrije sector huur zijn huishoudens die gezien hun hypotheekruimte, 

nauwelijks mogelijkheden hebben voor een koopwoning. Dit is echter een groep van beperkte omvang; 

met name starters (al kiezen veel starters ervoor om nog iets langer thuis te blijven wonen om nog wat 

te sparen) of particuliere woningeigenaren die om verschillende redenen niet langer in een koopwoning 

kunnen wonen (vanwege scheiding, wegvallen van baan / inkomen of verhuizing). Dit gaat veelal om een 

tijdelijke vraag naar vrije sectorhuur. 

 

 
 

  

Vergelijking kwalitatieve woonwensen tussen de drie gemeenten 

In vergelijking met Epe en Hattem kent Heerde een relatief grote vraag naar eengezinshuurwoningen in het 

sociale segment. In de koopsector richt de vraag zicht sterk op ruime grondgebonden woningen (vooral 

vrijstaande woningen), terwijl in Epe en Hattem een duidelijke vraag naar rij- en hoekwoningen is. 



 

2232.100 | Woningmarktonderzoek  21 

5 Behoefte aan wonen met zorg 

De afgelopen jaren is de extramuralisering van wonen met zorg verder doorgevoerd. Mensen met een 

lichte zorgbehoefte komen niet langer in aanmerking voor een verzorgings- of verpleeghuis en moeten 

langer zelfstandig wonen. Dit heeft consequenties voor de woningbehoefte van ouderen, de grootste 

doelgroep als het gaat om het langer zelfstandig wonen. Bovendien gaat deze groep de komende jaren 

nog fors groeien als gevolg van de vergrijzing. Maar het Rijksbeleid heeft ook consequenties voor 

mensen met een verstandelijke beperking en mensen met psychiatrische problematiek. 

Maar het langer zelfstandig wonen is niet een tendens die pas enkele jaren geleden vanuit de overheid 

is ingezet. Het betreft ook een maatschappelijke trend. Mensen met een lichte zorgvraag willen (en 

kunnen vaak ook) langer in hun vertrouwde woning en woonomgeving blijven wonen. 

5.1 Verdiepende analyse op Monitor Wonen-zorg 

De behoefte aan zowel intramurale als extramurale vormen van zorg voor de Gelderse gemeenten is 

recent in kaart gebracht door de Provincie Gelderland. Hierbij is vooral gekeken naar de behoefte aan 

intramurale plaatsen (beschermd wonen) en voormalige verzorgingsplaatsen (woonzorg), waarbij het bij 

de tweede woonvorm gaat om een zelfstandige, geclusterde woonvormen (kleinschalig of grootschalig) 

met zorg of service op afroep.  

De doorrekening naar de toekomstige behoefte wordt voornamelijk gemaakt op basis van de 

indicatiestelling uit het recente verleden en de demografische trends (bevolkingsprognose). Naast deze 

twee factoren, hanteren we ook de volgende uitgangspunten bij de doorrekening van de toekomstige 

behoefte aan wonen met zorg: 

 

Behoefte aan intramurale huisvesting 

 Een deel van ZZP 4 (ouderen) wordt al sinds 2016 extramuraal verzilverd (waar de Monitor Wonen-

Zorg deze trend pas in de komende jaren mee rekent). Dit heeft een dempend effect op de vraag 

naar intramurale huisvesting. 

 Doelstelling van het Rijk  (Zorgakkoord 2013, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) is 

een extramuralisering van ZZP4 van 25%. De verwachting is dat de eerste 25% binnen nu en 5 / 8 

jaar ook daadwerkelijk geëxtramuraliseerd is. Dit dempt de vraag naar woonzorgvastgoed maar 

verhoogt de druk op reguliere woonsector.  

 De aankomende generatie ouderen (babyboom) is vitaler en zelfstandiger dan de huidige generatie 

ouderen. Dat heeft effect op de vraag naar zelfstandige woonruimte. De generatiewissel en 

participatiesamenleving hebben een dempend effect op de vraag naar intramurale huisvesting; De 

groep ZZP5 die extramuraal de indicatie gaat verzilveren, kan dit ook doen in een verzorgd – 

beschutte woonvorm. 

 De groep met ZZP6 indicaties maken op dit moment niet veel gebruik van de mogelijkheden tot 

MPT (modulair Pakket Thuis) of VPT (Volledig Pakket Thuis). Gezien de aard van de problematiek 

(somatisch, in tegenstelling tot psychogeriatrisch) is de verwachting dat de opkomst van MPT en 

VPT, samen met een grotere participatiesamenleving ertoe kan leiden dat maximaal 30% van de 

ZZP6 indicaties op termijn zelfstandig (eventueel verzorgd – beschut) zal wonen. 

 

Technologische ontwikkelingen 

De huidige generatie ouderen die nu in een verzorgingshuis woont, gaat niet meer zo snel wennen aan 

computers en ander technologisch vernuft. De aankomende generatie ouderen heeft vaak wel die 
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ervaring met technologie en kan beter inspelen op vernieuwing, en kan hier ook de voordelen van 

inzien.  

 Scenario 1 groot impact van technologie / domotica: In 2027 kan door technologische 

ontwikkelingen en VPT/MPT ongeveer 10% extra cliënten thuis wonen. In 2032 is dit aandeel 

opgelopen tot 30%.  

 Bij scenario 2 (klein impact van technologie en domotica) kiezen we voor een kleiner effect: 4% 

extra in 2027 en 8% extra in 2032.  

 

5.2 Vraagontwikkeling intramuraal ouderen 

Vraagontwikkeling intramuraal  

 

Figuur 5.1: Gemeente Heerde. Toekomstige behoefte intramurale huisvesting doelgroep ouderen (basisprognose 

versus effecten technologie en participatiesamenleving), 2017 – 2032, versus huidig aanbod. 

 
Bron: Monitor Wonen-Zorg Provincie Gelderland, 2016  

 

Mede door de sterke groei van het aantal ouderen in de gemeente Heerde, is er in de basisprognose een 

sterke groei in het aantal intramurale plekken te zien. Niet alleen zal het aantal ouderen in de gemeente 

toenemen, maar ook het aantal ouderen met behoefte aan zwaardere zorg. Wel wordt in de 

basisprognose van de Monitor Wonen-Zorg nog uitgegaan van een intramurale woningbehoefte van 

ouderen met een lichte zorgzwaarte (voormalig ZZP 1 t/m 3 en een deel van ZZP 4)
10

. Deze doelgroep 

wordt echter al enige jaren niet of nauwelijks meer geïndiceerd. In de alternatieve scenario’s wordt deze 

woningbehoefte daarom niet meegenomen en valt de vraag vanaf het startjaar al lager uit. 

Door een sterkere focus op de participatiesamenleving zullen vooral ouderen met een middelzware 

zorgvraag minder snel een beroep op een intramurale woonvorm doen. Zij krijgen meer hulp of zorg van 

familie, buren en kunnen daardoor langer in een reguliere woning of geclusterde woonvorm ontvangen. 

Bij een gecombineerd effect van de participatiesamenleving en technologische ontwikkelingen (zoals 

domotica in huis, bezorgdiensten via internet, etc.) volgens de beschreven aannames, blijft de behoefte 

aan intramurale plekken voor ouderen in 2036 ongeveer gelijk aan de behoefte in 2016.  

                                                                 
10 In de Monitor Wonen-Zorg is de intramurale zorgvraag van deze doelgroep geschaard onder de noemer ‘verzorgd wonen’. 
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Het huidige aanbod aan intramurale plaatsen (ongeveer 200 plaatsen
11

) lager ongeveer op het niveau 

van de behoefte, als rekening wordt gehouden met het effect van de participatiesamenleving en een 

beperkt technologisch effect. Bij een sterk effect van toegenomen technologie en domotica zal er 

wellicht een klein overschot in het aanbod aan intramurale plaatsen ontstaan. 

5.3 Behoefte verzorgd-beschut wonen 

Verzorgd Wonen heeft betrekking op zelfstandige woningen waar naar wens zorg kan worden geleverd. 

Het betreft doorgaans voormalige verzorgingstehuizen, aanleunwoningen en serviceflats. De 

mogelijkheid om zorg af te nemen in de vorm van een VPT, MPT of PGB leidt naar verwachting tot een 

toename in de vraag naar woningen die gelabeld zijn als Verzorgd Wonen. De verwachting is dat 

woningen die traditioneel geschaard worden onder Verzorgd Wonen vaak niet de kwaliteit hebben die 

aansluit bij de woonwensen van de babyboom generatie die op leeftijd is geraakt. Huishoudens die 

behoren tot deze generatie hebben ook vaak de financiële mogelijkheden om andere keuzes te maken. 

Dit maakt de woningen op termijn kwetsbaar. In het algemeen:  

 Ouderen met een zeer lichte zorgvraag (voorheen ZZP 1 en 2) wonen geheel zelfstandig, eventueel 

met ondersteuning vanuit de Wmo.  

 Ouderen met een lichte zorgvraag (voorheen ZZP 3) kunnen wellicht grotendeels zelfstandig wonen, 

maar een klein percentage zal wellicht in Verzorgd wonen huisvesting zoeken.  

 Van cliënten met een indicatie ZZP4 zal ongeveer 75% zelfstandig wonen. De resterende 25% 

prefereert Verzorgd/beschut Wonen.  

 Van de cliënten met  extramuraal verzilverde ZZP 5 en 6- indicaties zal in 2032 ongeveer 75% de 

voorkeur geven aan verzorgd/beschut wonen. 

 

Figuur 5.2: Gemeente Heerde. Verwachte ontwikkeling behoefte aan ‘verzorgd wonen’ (rekening houdend met 

effecten technologie en participatiesamenleving) 2017 – 2032. 

 
Bron: Monitor Wonen-Zorg Provincie Gelderland 2016, Menzis 2016, bewerking Companen 

 

De vraag naar verzorgd wonen zal de komende jaren nog fors toenemen, met ongeveer 40 tot 70 

plaatsen, afhankelijk van de mate van invloed van technologische mogelijkheden / domotica en de 

invloed van de participatiesamenleving. 

                                                                 
11 Aanbod intramurale huisvesting is de som van het aantal plaatsen vanuit ‘zorggebouwen’ en ‘PG traditioneel’ vanuit de Monitor 

Wonen-Zorg (2016) 
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Op basis van de Monitor Wonen-Zorg van de provincie is geen exacte beeld te schetsen van  het aanbod 

aan ‘verzorgd wonen’. Wel is bekend dat Heerde over ongeveer 140 aanleunwoningen en 112 plaatsen 

kleinschalig PG aanbod beschikt
12

. Dit woningaanbod is echter voor een bredere doelgroep bestemd dan 

alleen de mensen met een zorgvraag die behoefte hebben aan ‘verzorgd wonen’. Een deel van deze 

aanleunwoningen wordt bewoond door ouderen die een wens hebben om in de nabijheid van een 

zorgvoorziening te wonen (zonder dat dit -gezien hun zorgvraag- nu al noodzakelijk is). De mate waarin 

er sprake is van een tekort of overschot hangt dus of van (1) de mate van flexibiliteit van dit 

zorgvastgoed en (2) de mensen die een vorm van verzorgd wonen nodig hebben én de mensen die zo’n 

woonvorm wensen. Als uitgangspunt geldt dat het aanbod aan intramuraal en verzorgd wonen 

voldoende moet zijn om in de toekomstige vraag naar beide woonvormen tezamen te voorzien. 

Voor verzorgd wonen geldt dat er in meer of mindere mate sprake is van een kwalitatieve mismatch 

doordat het traditionele verzorgingshuis of aanleunwoning niet aansluit bij de woonwensen van de 

nieuwe generatie ouderen. Dit betekent dus dat er een uitdaging ligt om in een soort tussenvorm te 

voorzien; woning die bestemd zijn voor ouderen die een te lichte zorgzwaarte hebben voor het 

verpleeghuis, maar te veel zorg nodig hebben om in een reguliere, zelfstandige woning te blijven wonen. 

Belangrijk daarbij is dat er enige vorm van clustering / beschutting mogelijk is en dat zorg of 

ondersteuning in de nabijheid zit. 

 

5.4 Behoefte levensloopgeschikte woningen  

De inwoners die niet geïndiceerd zijn voor een intramurale voorziening of een verzorgd-wonen complex, 

zullen een reguliere woning in de gemeente Epe zoeken. Het kan zijn dat men besluit te blijven wonen 

waar men nu al woont en wellicht geïnteresseerd zijn in comfort-verhogende maatregelen. In andere 

gevallen zal men ervoor kiezen om te verhuizen naar een geschikte woning (bijvoorbeeld een 

seniorenwoning of patiowoning).  

  

Figuur 5.3: Gemeente Heerde. Additionele behoefte levensloopgeschikt wonen (rekening houdend met effecten 

technologie en participatiesamenleving) 2017 – 2032. 

 
Bron: Monitor Wonen-Zorg Provincie Gelderland 2016, Menzis 2016, bewerking Companen 

 

                                                                 
12 Monitor Wonen-Zorg Gemeente Heerde (Provincie Gelderland, 2016) 
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Door de extramuralisering van de cliënten met lagere ZZP-indicaties, neemt de druk op de reguliere 

woningvoorraad toe. Door de opkomst van de VPT, MPT en PGB, in combinatie met de generatiewissel 

zal men langer thuis proberen te blijven. De intramurale instelling wordt echt een eindstation waar je 

alleen terecht komt als het echt niet anders kan.  

Door deze ontwikkelingen is de verwachting dat de (extra) behoefte aan geschikte reguliere woningen 

zal toenemen van 75 woningen (door de uitstroom van ZZP 1, 2 en 3) in 2017, naar 145 tot 165 extra 

woningen in 2032.  

 

Opgave geschikte woningen in de huur 

Uit paragraaf 4.3 valt af te leiden dat 49% van de verhuisde 65-plussers de afgelopen jaren een 

huurwoning heeft betrokken. Maar de verwachting is dat de komende jaren het aandeel ouderen dat 

naar een sociale huurwoning gaat verhuizen zal afnemen (deels doordat ouderen minder verhuizen en 

hun huidige woning gaan aanpassen, deels omdat ouderen niet altijd meer in aanmerking komen voor 

een sociale huurwoning). De verwachting is dat over tien jaar het aandeel verhuisgeneigde 65-plussers 

dat naar een sociale huurwoning zal verhuizen is afgenomen naar 42%. We gaan er daarom vanuit dat 

ongeveer 42% van de toekomstige vraag naar geschikt wonen in de huursector zal landen (60 tot 70 

extra woningen in 2032). 

 

5.5 Behoefte wonen met zorg GGZ-cliënten 

Binnen de GGZ is er sprake van twee verschillende soorten indicaties. Mensen met een indicatie voor 

GGZ-B verblijven vaak in een intramurale instelling waarbij zij behandeling ontvangen. Deze woonvorm 

wordt vaak gefinancierd vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz).  

Daarnaast is er sprake van Beschermd Wonen (GGZ-C). Mensen met deze indicatie wonen eveneens 

intramuraal, maar in dit geval vindt de financiering vaak plaats via de Wmo. Een ander verschil tussen 

GGZ-B en GGZ-C is dat er bij de eerste groep meestal sprake is van een langdurige zorgzwaarte. Zij 

zullen, ook in de toekomst, vaker een beroep doen op een intramurale instelling of beschut wonen met 

begeleiding. Een deel van de mensen met een GGZ-C indicatie zal daarentegen op termijn wellicht naar 

een geclusterde of zelfstandige woning kunnen verhuizen, waarbij zij vanuit de Wmo ondersteuning 

thuis kunnen ontvangen.  

Er zijn verschillende factoren die een rol spelen in de toekomstige vraag naar intramuraal, beschermd en 

zelfstandig wonen voor GGZ cliënten: 

 Vanuit de Rijksoverheid is er een ambulantiseringsopgave voor GGZ-B gesteld. Doelstelling is om in 

2020 een deel van de GGZ-B doelgroep over te brengen naar Beschermd Wonen (GGZ-C). Naar 

verwachting zal in 2020 ongeveer 15% van de verwachte GGZ-B indicaties (op basis van de Gelderse 

Monitor) te maken krijgen met deze ambulantisering. 

 Een versterkte participatiesamenleving kan ertoe leiden dat de Beschermd Wonen-doelgroep (GGZ-

C) met lage indicaties prima in de wijk kan wonen. Zij kunnen in een reguliere woning wonen, waar 

zij (eventueel met een arrangement) ambulante zorg kunnen ontvangen. We hanteren de aanname 

dat ongeveer 30% van de totale vraag voor Beschermd Wonen in 2026 extramuraal zal wonen. 

Daarna zal de extramuralisering in iets mindere mate voortgaan. 

 De GGZ-doelgroep zal waarschijnlijk niet heel veel profiteren van de technologische ontwikkelingen. 

Mensen die al zelfstandig wonen kunnen op deze manier wellicht wel meer in contact komen met 

de buitenwereld. Voor cliënten die intramuraal gehuisvest worden zal technologie weinig tot geen 

effect hebben. De problematiek in deze doelgroep maakt de inzet ervan lastig. 
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Deze uitgangspunten leidt tot de volgende vraagontwikkeling voor intramuraal wonen, beschermd 

wonen en zelfstandig wonen: 

 

Tabel 5.1: Gemeente Heerde. Vraagprognose GGZ-B en GGZ-C 2017-2032. 

  2017 2022 2027 2032 

Intramuraal wonen (GGZ – B) Basisprognose 6 6 6 7 
 Behoefte na ambulantisering 5 5 5 6 

Beschermd wonen (GGZ – C) Basisprognose 42 41 41 39 
 Behoefte na ambulantisering 42 42 42 40 
 Effect participatiesamenleving 41 35 28 23 

Zelfstandig wonen (GGZ - C) Effect participatiesamenleving 1 8 13 17 

Bron: Monitor Wonen-zorg Provincie Gelderland 2016, bewerking Companen. 
 

 De vraag naar intramurale plaatsen met behandeling zal licht afnemen. Vanaf 2007 is men al bezig 

met deze ambulantisering, vandaar dat wij er nu al vanuit gaan dat de vraag naar GGZ-B plaatsen nu 

al lager is dan wordt gesteld in de monitor Wonen-Zorg (Basisprognose). De verdere afname van 

GGZ-B plaatsen zal zich voordoen tot 2020, vanaf dan stabiliseert dit. 

 De vraag naar Beschermd Wonen zal aanvankelijk iets stijgen door de ambulantisering vanuit GGZ-

B, deze groep vindt nu een plek binnen BW. Indien het lukt om een groter aantal GGZ-C cliënten 

zelfstandig te laten wonen, met behulp van ondersteuning van mantelzorgers, familie, kennissen 

(participatiesamenleving) is het mogelijk om de vraag naar Beschermd Wonen verder af te bouwen. 

 De effecten van ambulantisering en het ontstaan van een maatschappij waarbij de burger zijn / haar 

medemensen helpt, zorgen ervoor dat sommige mensen die voorheen een beroep deden op een 

intramurale instelling of andere begeleide woonvorm, nu (met eventueel zorg op afstand) 

zelfstandig kunnen wonen, eventueel in één of andere vorm van verzorgd/beschut wonen. Het gaat 

daarbij vooral om GGZ-C cliënten. 

 

5.6 Behoefte aan wonen met zorg VG-doelgroep 

De gehandicaptenzorg is een grote en complexe doelgroep. Verschillende doelgroepen binnen deze 

groep (Licht verstandelijk beperkten, verstandelijk gehandicapt en Sterk Gedragsgestoord Licht 

Verstandelijk Gehandicapt) kunnen soms gemengd gehuisvest worden. Mede hierdoor heeft de Monitor 

Wonen-Zorg ervoor gekozen om een vraagprognose op de totale groep te laten zien.  

Er zijn verschillende factoren die een rol spelen in de toekomstige vraag naar intramuraal, verzorgd / 

beschut wonen en zelfstandig wonen voor mensen met een verstandelijke beperking: 

 Volwassenen met een VG 6, 7 of 8 indicatie kunnen vanwege de zorgzwaarte al snel niet anders dan 

intramuraal wonen. Het zorgkantoor heeft echter aangegeven dat kinderen en jongeren met deze 

indicaties voor een deel thuis bij de ouders kunnen blijven wonen middels VPT, MPT en PGB. 

Uiteindelijk (wanneer deze kinderen volwassen worden en te sterk zijn voor ouders om het nog aan 

te kunnen) zullen ze wel in een intramurale setting terecht komen.  

 Veel mensen met een verstandelijke beperking zijn prima in staat om contact te leggen met hun 

omgeving. Vaak zijn deze mensen sociaal en bereidwillig. Dit geldt met name voor de mensen met 

een licht verstandelijke beperking. Door het opbouwen van contacten en de verdere hulp van 

familie en kennissen kunnen meer mensen in deze doelgroep zelfstandig(er) wonen. 

 Verschillende technologische ontwikkelingen kunnen een rol spelen bij de vraagontwikkeling. 

Vooral de ontwikkeling van toezichthoudende technieken en domotica zoals beeldbellen, 

alarmering en sensortechnologie kan ervoor zorgen dat volwassen VG-cliënten vaker zelfstandig 
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kunnen blijven wonen, doordat toezicht op een afstand kan plaatsvinden. Echter, gezien de 

zorgzwaarte van verstandelijke gehandicapten zal lang niet iedere groep hiervan kunnen profiteren.  

o Scenario 1 groot impact: In 2026 kunnen door technologische ontwikkelingen en 

VPT/MPT/PGB ongeveer 10% extra cliënten thuis wonen. In de periode daarna loopt dit 

aandeel op tot 30%.  

o Bij scenario 2 (klein impact) kiezen we voor een kleiner effect: 4% in 2026 en 10% inde 

periode daarna.  

 

Tabel 5.2: Gemeente Heerde. Vraagprognose Wonen met zorg doelgroep VG 2017-2032. 

  2017 2022 2027 2032 

Intramuraal wonen Basisprognose 48 47 47 45 
(VG 6 t/m 8) Behoefte bij gebruik VPT - MPT 46 45 44 43 

Beschermd wonen Basisprognose 48 47 46 45 
(VG 3 t/m 5) Effect participatiesamenleving 47 45 42 40 
 Groot effect technologie  47 42 38 34 
 Klein effect technologie 47 45 42 37 

Zelfstandig wonen Basisprognose 5 5 5 5 
(VG 1 en 2) Effect participatiesamenleving 8 9 11 12 
 Groot effect technologie  8 14 19 24 
 Klein effect technologie 8 11 13 17 

Bron: Monitor Wonen-zorg Provincie Gelderland 2016, bewerking Companen. 

 

 Door de opkomst van VPT, MPT en PGB zal de vraag naar intramurale plekken waarschijnlijk stabiel 

blijven naar de toekomst toe (de totale vraag aan mensen met een zorgvraag neemt toe, maar meer 

mensen gebruiken VPT, MPT en PGB). Dit zal vooral plaatsvinden in gezinnen waar de kinderen met 

een beperking nog een aantal jaar bij hun ouders kunnen blijven wonen.  

 Een groot deel van het middensegment in de VG-sector (cliënten met indicaties LVG 4+5 en VG 

3,4,5) wonen op dit moment in een verzorgd-beschutte woonvorm. Bij meer technologische 

ontwikkelingen kan een deel van deze groep wellicht wel extramuraal wonen, zolang er maar 

voldoende zorg op afroep beschikbaar is. 

 De groep die niet meer naar een intramurale instelling of in een beschutte woonplek terecht komt, 

zal uiteindelijk zelfstandig wonen. De mensen met lichte ZZP’s (VG 1 en 2) zijn veelal al 

uitgestroomd. Afhankelijk van de mate waarin de ontwikkeling van de participatiesamenleving en 

technologische ontwikkelingen zich voltrekt, zal omgekeerd evenredig aan de afname van de 

behoefte aan intramurale plekken, de behoefte aan zelfstandig wonen of varianten daarop 

toenemen. 
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6 Bijzondere doelgroepen 

Het overgrote deel van de woningbehoefte wordt ingevuld door reguliere woningzoekenden. 

Huishoudens die woonachtig zijn in Heerde of omliggende gemeenten en op zoek zijn naar een koop- of 

huurwoning. Zeker voor de corporatiesector geldt dat de woningvraag onder bijzondere doelgroepen de 

laatste jaren toeneemt. Dit heeft verschillende oorzaken, zoals de internationale spanning waardoor het 

aantal vluchtelingen (en vervolgens ook statushouders) toeneemt, door het toegenomen internationale 

arbeidsverkeer, waardoor de instroom van arbeidsmigranten is toegenomen. Maar ook door de 

extramuralisering in de zorg, waardoor mensen met een lichte zorgvraag steeds vaker in een reguliere 

woning (blijven) wonen. 

In dit hoofdstuk brengen we inzichtelijk welke bijzondere doelgroepen terug te vinden zijn op de lokale 

woningmarkt. Daarbij kijken we ook met welke ontwikkeling (groei of afname) de komende jaren 

rekening gehouden dient te worden. 

 

6.1 Statushouders 

In hoofdstuk 4 kwam de woningbehoefte van statushouders reeds kort ter sprake. De afgelopen jaren is 

de omvang van deze groep sterk toegenomen (hoewel 2017 vooralsnog weer een lichte terugloop ten 

opzichte van piekjaar 2016 laat zien). Dit is het gevolg van de toegenomen internationale spanningen, 

zoals de oorlog in Syrië.  

 

Figuur 6.1: Gemeente Heerde. Ontwikkeling taakstelling statushouders, vergeleken met gemeenten Epe en Hattem 

(2013-2017). 

 
Bron: COA (2017). 

 

De taakstelling van het aantal statushouders in Heerde is de afgelopen jaren opgelopen van 11 personen 

in 2013 naar ruim 48 in 2016. De taakstelling voor 2017 (26) ligt echter aanzienlijk lager dan in 2016. 

Triada heeft over de periode 2014-2016 gemiddeld 8 woningen in de gemeente Heerde per jaar 

toegewezen aan statushouders. Ervan uitgaande dat (vrijwel) alle statushouders in een sociale 

huurwoning terecht zijn gekomen betekent dat gemiddeld 3 tot 4 statushouders per woning worden 

gehuisvest. 
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6.2 Arbeidsmigranten 

De omvang van de groep arbeidsmigranten laat zich lastig analyseren. Op basis van landelijke ervaringen 

schrijft doorgaans een minderheid van de totale groep zich daadwerkelijk in bij de gemeente waar men 

woont. 

In 2012 heeft de Regio Noord-Veluwe een globale scan uitgevoerd om het aantal arbeidsmigranten per 

gemeente in beeld te brengen. Destijds werd het aantal arbeidsmigranten in de gemeente Heerde op 

ongeveer 50 personen geschat (deels woonachtig op recreatieparken, deels in particuliere huisvesting). 

Er werd rekening gehouden met een zeer beperkte stijging van slechts enkele arbeidsmigranten in de 

eerstvolgende jaren. Nadien heeft geen herijking van het onderzoek plaatsgevonden. Onbekend is of 

deze groei daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en hoe deze groep in hun woningbehoefte is 

gefaciliteerd. 

Toekomstige ontwikkeling buitenlands migratiesaldo 

Een mogelijke indicator van de toekomstige ontwikkeling van de groep arbeidsmigranten (en vooral ook 

statushouders) is de bevolkingsprognose van de Provincie Gelderland. Hierin is de ontwikkeling van het 

buitenlands migratiesaldo voor de komende jaren geprognosticeerd: 

 

Figuur 6.2: Gemeente Heerde. Verwachte toekomstige ontwikkeling buitenlands migratiesaldo gemeenten Epe, 

Hattem en Heerde (2015-2027). 

 
Bron: Provincie Gelderland (2016) 

 

De verwachting is dat het aantal vestigers uit het buitenland in de gemeente Heerde vanaf 2017 zal 

afnemen. Deze afname zal met name tot 2019 plaatsvinden. Daarna zal er sprake zijn van slechts een 

lichte afname / stabilisatie. Dit is echter mede afhankelijk van de internationale politieke en 

economische stabiliteit. Verwachting is dat het buitenlands migratiesaldo op termijn rond het nulpunt 

zal uitkomen. 

6.3 Overige bijzondere doelgroepen 

Triada verhuurt een deel van haar vrijkomende huurvoorraad buiten het reguliere 

woonruimteverdeelsysteem om. Het gaat daarbij om woningen die (met voorrang) toegewezen worden 

aan woningzoekenden die een geringe slagingskans hebben op de woningmarkt. Naast statushouders 
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(zie paragraaf 6.1) gaat het daarbij om mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, (ex-

)psychiatrische patiënten en ex-gedetineerden. Ook de toewijzing van woningen aan 

herstructureringskandidaten valt onder de categorie bijzondere toewijzingen. Onderstaande tabel geeft 

de ontwikkeling van het aantal toegewezen woningen aan deze doelgroepen in de afgelopen drie jaar 

aan (voor het totale werkgebied van Triada). 

 

Tabel 6.1: Triada: Aantal toegewezen huurwoningen aan bijzondere doelgroepen (excl. statushouders) 2014-2016. 

 2014 2015 2016 2014-2016 

Bijzondere doelgroepen 20 29 26 +6 

Bron: Triada (2017) 

 

Ten opzichte van 2014 is er sprake van een lichte stijging van het aantal huurwoningen waarin 

huishoudens zijn gehuisvest die tot de bijzondere doelgroepen behoren. 
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7 Opgaven voor de toekomst 

De uitkomsten van het woningmarktonderzoek kunnen worden gebruikt voor het opstellen, herijken 

en/of uitvoeren van toekomstig woonbeleid. In de gemeente Heerde is dit vooral vastgelegd in de 

Woonvisie (2015) en de prestatieafspraken met de corporaties. In deze paragraaf benoemen we de tien 

belangrijkste opgaven die uit de cijfers van het woningmarktonderzoek naar voren komen: 

Demografische terugblik 

 

1. Aantrekkingskracht op gezinnen en senioren 

Gezinnen met kinderen en senioren vertonen per saldo een vestigingsoverschot in Heerde. Meer dan 

Epe en Hattem wist Heerde de afgelopen jaren 65-plussers aan zich te binden. Het zijn dus met name 

deze doelgroepen op de woningmarkt die kansrijk zijn om met het bieden van voldoende passende 

woningen aan de gemeente te binden. Gelet op de aantrekkingskracht op senioren zal daarbij dus zeker 

ook rekening moeten worden gehouden met het bieden van voldoende aantrekkelijke 

levensloopgeschikte woningen. 

 

2. Sterke kernbinding in de drie hoofdkernen 

Als mensen binnen de gemeente verhuizen, blijft men relatief vaak in dezelfde kern wonen. Voor alle 

drie de hoofdkernen (Heerde, Wapenveld en Veessen) geldt dat bijna tweedere van de 

verhuisgeneigden binnen de eigen kern verhuisd. De kernbinding is het grootst in Heerde, gevolgd door 

Wapenveld en Veessen. Verhuurgegevens laten zien dat ook de vraagdruk in de huur in Heerde het 

grootst is. Op basis van deze gegevens is het wenselijk om de focus bij de woningbouwopgave te leggen 

bij de kern Heerde, gevolgd door Wapenveld en Veessen. 

Kwaliteit bestaande voorraad 

 

3. Aandacht voor groot aandeel vrijstaande koopwoningen 

Van de drie gemeenten (Heerde, Epe en Hattem) kent Heerde het grootste aandeel tweekappers en 

vrijstaande woningen. Gelet op de vergrijzing vormen deze onderhoudsintensieve woningen (zowel in 

als rondom de woning) nadrukkelijke aandacht. Het gaat daarbij om regulier onderhoud, maar vooral 

ook levensloopgeschiktheid, omdat steeds meer ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Bovendien is 

het potentieel om woningen levensloopgeschikt te maken in de koopsector (39%) ook aanzienlijk groter 

dan in de huur (19%). 

 

4. Energetisch verbeteren sociale huur 

Het Energieconvenant van Aedes heeft als ambitie om in 2021 de corporatievoorraad op een 

kwaliteitsniveau van gemiddeld energielabel B te hebben. Op basis van de huidige gegevens ligt de 

woningvoorraad van Triada op dit moment op gemiddeld label C in de gemeente. Dat geldt voor zowel 

Heerde, Wapenveld als Veessen. Gelet op de omvang van de voorraad is de opgave voor de sociale huur 

in absolute zin het grootst in de kern Heerde. Wel moet gezegd worden dat de energetische kwaliteit 

van de particuliere sector nog achterblijft bij de inzet van de corporaties. Hierin valt nog een slag te 

maken door particuliere woningeigenaren nog meer te stimuleren om hierin actief te worden. 
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Toekomstige woningbehoefte 

 

5. Invulling geven aan kwantitatieve woningbouwopgave 

Op basis van de meest actuele prognose zal de huidige woningvoorraad in de gemeente met ongeveer 

620 woningen uitgebreid moeten worden in de periode 2017-2032 om in de kwantitatieve 

woningbehoefte te voorzien. Deze groei wordt volledig veroorzaakt door de groei van de groep 55 tot 

75 jarigen, maar met name 75-plussers. Het aantal huishoudens in de leeftijd tot 55 jaar neemt per 

saldo af. Met de nieuwbouwopgave zal daarom rekening moeten worden gehouden met de groeiende 

groep oudere huishoudens. 

 

6. Doorstroming stimuleren of nieuwbouw van vrijstaande woningen? 

De sterke vergrijzing heeft gevolgen voor de kwalitatieve woningbehoefte voor Heerde. Relatief veel 

ouderen zoeken een huurwoning. Het aandeel verhuisgeneigden dat een huurwoning zoekt is daardoor 

relatief groot (37%). In de koopsector zoeken verhuisgeneigden vooral naar ruime, grondgebonden 

woningen; met name vrijstaande woningen (verschillende prijsklassen), gevolgd door 2-onder-1 

kapwoningen (duurdere prijsklasse). Het aantal vrijkomende woningen van dit type in de bestaande 

voorraad zal lager liggen dan in het verleden, doordat steeds meer ouderen (die vaak in dit type woning 

wonen) langer zelfstandig blijven wonen. Bij een aantrekkelijk woonproduct zal een deel van de ouderen 

geneigd zijn om te verhuizen. Maar dan moet wel alles kloppen; locatie, prijs, oppervlakte, etc. Het lijkt 

daarom reëel om ook in te zetten op het vergroten van het aantal ruime grondgebonden woningen, 

gericht op gezinnen, zodat er voldoende aantrekkelijke woningen voor deze doelgroep beschikbaar 

komen. 

 

7. Kwantitatieve opgave sociale huur 

Op dit moment staan er ongeveer 1.770 sociale huurwoningen in de gemeente Heerde. Er zijn veel 

factoren die van invloed zijn op de toekomstige behoefte, zoals demografie, de economische 

ontwikkeling, terugdringen van goedkope scheefheid, instroom van statushouders en het langer 

zelfstandig wonen van mensen met een zorgvraag. Op basis van diverse aannames omtrent deze 

ontwikkelingen dient de sociale huurvoorraad in de komende tien jaar met 145 tot 185 woningen 

uitgebreid te worden. Dat is een forse opgave in verhouding tot de huidige omvang van de voorraad. 

Monitoring van de verschillende factoren is daarom belangrijk, zodat de opgave indien nodig naar boven 

of beneden kan worden bijgesteld. Ook gelet op de onzekerheidsmarge bij een aantal trends.  

 

8. Kansen voor kleinere wooneenheden in de huur 

De kwalitatieve vraag in de sociale huur richt zich sterk het grondgebonden woningtype. De 

demografische trends laten echter zien dat met name het aantal oudere huishoudens zal toenemen. Dit 

zijn doorgaans kleine huishoudens (bestaande uit 1 of 2 personen). De vraag is dus of de sociale 

huurvoorraad van Heerde wel het meest gebaat is bij uitbreiding van grondgebonden woningen. Gezien 

de demografische trends is het gerechtvaardigd om de mogelijkheden voor kleinere wooneenheden 

(appartementen, boven- en benedenwoningen) te onderzoeken. Belangrijk is daarbij wel dat nieuw toe 

te voegen woningen voldoende flexibel zijn voor meerdere doelgroepen en passen bij het 

stedenbouwkundige (dorpse) karakter van de gemeente Heerde. 
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Behoefte aan wonen met zorg 

 

9. Kwalitatieve afstemming verzorgd-beschut wonen 

De vraag naar verzorg-beschut wonen (dat zijn aanleunwoningen, maar ook voormalige 

verzorgingshuizen) zal de komende jaren toenemen. Het aanbod ligt op dit moment echter aanzienlijk 

hoger dan de vraag. Dit aanbod wordt echter vertroebeld door de aanwezigheid van voormalige 

verzorgingshuiscapaciteit. Het zijn vooral deze complexen waarbij naar de toekomstwaarde en 

flexibiliteit gekeken moet worden. Op complexniveau zal gekeken moeten worden welke mogelijkheden 

er zijn om tot een aantrekkelijk, toekomstbestendig woonconcept te komen (hetzij zelfstandig of 

intramuraal). 

 

10. Toenemende zelfstandige woningvraag doelgroep GGZ en VG 

Het langer zelfstandig wonen geldt niet alleen voor de doelgroep ‘ouderen’, maar ook voor mensen met 

een psychische problematiek of verstandelijke beperking. Door verbeterde technologie (domotica) en 

de sterkere focus op de participatiesamenleving (ondersteuning / hulp van familie, vrienden, buren) kan 

het aantal van hen dat in een zelfstandige woonsituatie komt te wonen, groter uitvallen dan in het 

verleden werd verwacht. Het gaat wel om doelgroepen die behoefte hebben aan goedkope 

woonruimte. Hierin ligt een opgave voor de corporaties om in dit woningaanbod te voorzien. 
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Bijlage I: Tabellen 

1. Samenstelling woningvoorraad (WOZ gemeente Heerde, 2017) 

 

 
< 

€180.000 
€180 – 

225.000 
€225 – 

300.000 
€300 – 

400.000 
> 

€400.000 
Huur Totaal 

Rij- / hoekwoning 335 505 55 5 0 1.220 2.120 
2-onder-1 kap 145 400 580 145 15 365 1.650 
Vrijstaand 35 115 740 1.005 660 340 2.895 
Appartement 115 65 55 5 5 605 850 

Totaal 630 1.085 1.430 1.160 680 2.530 7.515 

 

2. Samenstelling woningvoorraad Triada (Triada, 2017) 

 
 Heerde Wapenveld Veessen Totaal 

< €414 100 80 5 185 
€414 - €592 610 335 15 960 
€592 - €635 95 70 5 170 
€635 - €710 150 110 5 265 
> € 710 (Daeb) 35 20 0 55 

> € 710 (niet-Daeb) 20 25 0 45 

Totaal 1.010 640 30 1.680 

3. Feitelijke verhuisbewegingen per doelgroep (2006-2015) 

 
 Huur Koop Totaal 

 Eengezins Meergezins  
Rij- / 

hoekwoning 
2-onder-1 

kap 
Vrijstaand Meergezins  

1+2 phh 18-29 jr 34% 7% 25% 14% 14% 5% 100% 
1+2 phh 30-49 jr 33% 7% 16% 16% 24% 3% 100% 
Gezinnen 33% 2% 14% 18% 33% - 100% 
1+2 phh 50-64 jr 33% 8% 8% 13% 33% 5% 100% 
1+2 phh 65-74 jr 30% 10% - 9% 29% 23% 100% 
1+2 phh > 75 jaar 45% 12% - - 19% 24% 100% 

 


