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SAMENVATTING

1. Verwachting: 1.250 woningen erbij tot 2030

De verwachting is dat Midden-Groningen in de periode 

2022-2030 met zo’n 1.250 huishoudens groeit. Jaarlijks 

zijn er dus zo’n 155 extra woningen nodig. Dat is het 

resultaat van natuurlijke groei (o.a. starters, 

huishoudensvorming door scheiding), binnen- en 

buitenlandse migratie (o.a. verhuizingen) en het 

actuele woningtekort. Hoe groot de vraag in Midden-

Groningen precies is, hangt sterk af van hoeveel de 

stad Groningen de komende jaren bouwt, in het 

bijzonder voor gezinnen die een ruime woning met 

voldoende buitenruimte zoeken. Bouwt de stad genoeg 

passende woningen voor hen, dan is er minder 

overdruk naar regiogemeenten. Midden-Groningen 

moet het dan vooral hebben van de eigen vraag. Bouwt 

de stad juist te weinig voor deze groep, dan kiest een 

deel voor regiogemeenten zoals Midden-Groningen. 

Hoe groot de vraag na 2030 is, is nog onzeker. De 

groei vlakt dan waarschijnlijk af doordat het aantal 

seniorenhuishoudens door sterfte kleiner wordt.

2. Overal is ruimte voor iets nieuws

In alle kernen is behoefte aan extra woningen, maar de 

vraag is per saldo het grootst in goed bereikbare 

kernen met voorzieningen voor dagelijks en niet-

dagelijks gebruik. Ligging speelt ook een belangrijke 

rol. De verwachting is dat kernen aan de westkant van 

de gemeente relatief meer profiteren van de overdruk 

uit Groningen dan kernen aan de oostkant. Hoogezand 

en Sappemeer kunnen samen rekenen op een groei 

van 500 tot 700 huishoudens tot 2030. Dat is ongeveer 

de helft van de totale behoefte. Ook de centrumdorpen 

kunnen rekenen op extra huishoudens, in aantallen die 

passen bij de grootte van het dorp. Opgeteld gaat het 

om zo’n 400 tot 550 huishoudens. In woondorpen is 

ook ruimte voor wat nieuws, maar toevoeging is daar 

vaker maatwerk, op kleine schaal en passend bij de 

behoefte van woningzoekenden uit die kern. Soms gaat 

dat gepaard met vernieuwing in de sociale huur. Bij 

netto toevoeging ligt het accent op de koopsector. 

Opgeteld is in de woondorpen vraag naar 150 tot 225 

extra woningen. 

3. Maak plannen, maar met beleid

In Midden-Groningen zijn 430 harde en 1.150 zachte 

plannen voor woningbouw. Per dorp zijn er verschillen. 

In sommige dorpen, zoals Zuidbroek, Meeden en 

Schildwolde, zijn (bijna) helemaal geen plannen. Daar 

moeten plannen gemaakt worden. In andere dorpen, 

zoals Sappemeer, zijn naast harde ook veel zachte 

plannen. Daar is het zaak om zachte plannen om te 

zetten in hard, mits ze tegemoetkomen aan de 

behoefte. In bijna alle kernen is de optelsom van hard 

en zacht lager dan de verwachte vraag. Er zijn dus 

meer plannen nodig. Hoogezand is een bijzonderheid. 

Daar zijn weliswaar nog altijd te weinig harde plannen 

om in de vraag te voorzien, maar er liggen wel veel 

zachte plannen. Beoordeel daar of je zachte plannen 

hard kunt maken en kijk of de harde plannen in de 

vraag voorzien. Zo niet, wissel ze dan in tegen ‘betere’ 

zachte plannen. Ontwikkel plannen altijd zo dat een 

tussenproduct ook een eindproduct is, mocht de vraag 

tegenvallen. Fasegewijs ontwikkelen en adaptief 

programmeren zijn daarin belangrijk. 
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4. Faciliteer instroom van gezinnen beter

Onderzoek naar zoekgedrag van recent verhuisden laat 

zien dat jonge stellen en gezinnen zich relatief vaak 

oriënteren op Midden-Groningen, als betaalbaar 

alternatief voor wonen in de stad. Je krijgt hier ‘meer 

woning voor je geld’. Deels gaat het om huishoudens 

die al een gezin vormen en meer ruimte in en om huis 

zoeken, maar deels gaat het ook om stellen met een 

kinderwens. Belangrijk is om deze groepen met 

kwalitatief goed aanbod te verleiden om in Midden-

Groningen te komen wonen en ze vervolgens aan de 

gemeente te binden. Let daarbij goed op de prijs-

kwaliteitverhouding: de woning moet van binnen ruim 

zijn, een (ruime) tuin hebben, op een plek staan die 

goed verbonden is met de stad Groningen, maar ook 

betaalbaar zijn. Het aantrekken van nieuwe gezinnen is 

nodig, omdat het aantal gezinnen in Midden-Groningen 

nu door natuurlijke ontwikkeling daalt. Nieuwe aanwas 

is dus belangrijk om o.a. het voorzieningenniveau op 

peil te houden. 

5. Sociale huur: meebewegen én verbeteren

De verwachting is dat er tot 2030 ongeveer 360 extra 

sociale huurwoningen nodig zijn om in de vraag te 

voorzien. Dat zijn er zo’n 45 per jaar. Juist in de sociale 

huur zien we dat de vraag het grootst is in kernen met 

voorzieningen en goed openbaar vervoer. We 

verwachten dat er in Hoogezand en Sappemeer samen 

ongeveer 200 extra sociale huurwoningen gebouwd 

moeten worden. In de centrumdorpen gaat het 

opgeteld om zo’n 120 extra woningen. In de 

woondorpen is niet zozeer uitbreiding van de sociale 

huurvoorraad nodig, maar gaat het veel vaker om 

vernieuwing. Corporaties doen dat nu al veel of hebben 

daar plannen voor. Deels gebeurt dat vanuit de 

versterkingsopgave, maar deels ook vanuit ‘regulier’ 

portefeuillebeleid (zie ook punt 10). Soms is er vanuit 

woondorpen wel vraag naar kleine aantallen extra 

sociale huurwoningen. Daar moet altijd ruimte voor 

zijn, in de vorm van maatwerk, passend bij de grootte 

van het dorp. De meeste kansen daarvoor zien we in 

dorpen tussen Hoogezand en Groningen. Verspreid 

over alle woondorpen zijn naar verwachting zo’n 40 

extra sociale huurwoningen nodig. 

Corporaties verwachten de komende jaren een grote 

opgave in het huisvesten van statushouders. Hoeveel 

dat precies zijn, is nu nog erg onzeker, maar de 

taakstelling valt vrijwel zeker hoger uit dan de laatste 

jaren het geval was. Houd ontwikkelingen goed in de 

gaten, zodat je de hoeveelheid plannen op tijd bij kunt 

stellen als dat nodig is. 

De verwachte groei op de sociale huurmarkt vraagt om 

het loslaten van het ‘saldo nul’-beleid dat sommige 

corporaties nu voeren. Naast inzetten op kwaliteit is 

het belangrijk nu ook op kwantiteit in te zetten, omdat 

de druk op de sociale huurmarkt anders verder 

toeneemt (zie ook punt 8). 
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6. Middenhuur is nichemarkt

Marktpartijen zien een beperkte vraag naar extra 

woningen in de middenhuur, met een huurprijs tussen 

€ 763 en ca. € 950 per maand. Waar de vraag naar 

middenhuur in veel gemeenten toeneemt door een 

tekort aan betaalbare koopwoningen, valt dat in 

Midden-Groningen mee, omdat het o.a. starters hier 

nog relatief vaak lukt om een betaalbare koopwoning 

te vinden. De vraag naar middenhuur komt daardoor 

vooral van ouderen die na hun pensioen verhuizen en 

niet opnieuw willen kopen. Zij zoeken moderne, ruime 

en comfortabele appartementen op A-locaties, zoals 

dicht bij De Hooge Meeren in Hoogezand of in het 

centrum van Sappemeer. Die kwaliteit is een 

voorwaarde voor ouderen om te verhuizen. We gaan 

uit van zo’n 70 extra woningen tot 2030. Dat zijn dus 

enkele projecten. Belangrijk: het gaat hier dus niet om 

toevoeging door het ‘vertimmeren’ van bestaande 

panden. 

7. Bouw in alle kernen betaalbare koop

Tot 2030 zijn er naar verwachting ongeveer 800 extra 

koopwoningen nodig in Midden-Groningen. Dat zijn 

zo’n 100 per jaar. Bijna de helft daarvan moet in het 

betaalbare segment vallen, tot de NHG-grens van € 

355.000 (prijspeil 2022), en nog eens evenveel 

woningen moeten middelduur zijn, tot ca. € 500.000. 

De rest mag dure koop zijn. Met dit programma moet 

het voor starters makkelijker worden een huis te 

vinden (zie ook punt 8). Belangrijk is dat in alle kernen 

extra aanbod komt, óók in de woondorpen, met 

uiteraard wel als voorwaarde dat er vraag is vanuit het 

dorp. Er moet ook tempo gemaakt worden. Ondanks 

dat de schaarste iets afneemt, zien we namelijk nog 

steeds dat verkooptijden in Midden-Groningen kort zijn 

en de keuzevrijheid beperkt is. Bij betaalbare 

woningtypes zoals rijen en tweekappers heeft één 

woningzoekende soms maar keuze uit twee woningen. 

Dat zorgt nog altijd voor stagnatie op de woningmarkt. 

8. Jongeren en starters meest in de knel

Diverse signalen wijzen erop dat jongeren en starters 

het moeilijk hebben op de woningmarkt, in de sociale 

huur én de koop. Inschrijfcijfers van corporaties laten 

zien dat vooral 23- tot 35-jarigen lage slaagkansen en 

juist een hoge zoekduur hebben, ongeveer het dubbele 

van andere groepen. Uit cijfers van Lefier blijkt ook dat 

een derde van de actief woningzoekenden nog thuis 

woont. Het gaat alleen in Midden-Groningen al om 

meer dan 300 potentiële starters die door een tekort 

aan woningen dus geen stap in hun wooncarrière 

kunnen zetten. Dat benadrukt de noodzaak om extra 

sociale huur toe te voegen en jongeren te binden. Op 

de koopmarkt zien we hetzelfde: er is weinig 

betaalbaar aanbod, en aanbod dat wél beschikbaar is, 

is vaak kwalitatief onder de maat, waardoor starters 

veel geld kwijt zijn aan investeringen en kopen alsnog 

(te) duur is. Daarom is het belangrijk om ook via 

nieuwbouw startersaanbod toe te voegen. 
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9. Verleid ouderen met passende producten

Veel ouderen wonen al jarenlang in hun gezins-

koopwoning en stromen niet door naar een kleinere 

woning, omdat passend aanbod ontbreekt. Het is 

daarom zaak om de komende tijd meer geschikte 

woningen te bouwen, zodat de doorstroming op gang 

komt. Veel (pré-)senioren zoeken een grondgebonden 

nultredenwoning met bad- en slaapkamer beneden en 

een kleine tuin, op een kleine kavel. In het stedelijk 

gebied mogen dat ook appartementen met lift zijn 

(maar niet alleen maar!). Corporaties bouwen al wel 

zulke ‘alleskunners’, maar op de koopmarkt gebeurt dat 

nog te weinig, terwijl ontwikkelaars juist dáár de 

grootste opgave voor de komende tijd in zien. 

Belangrijk: de woning moet niet als een ‘stap terug’ 

voelen, niet te duur zijn, er ‘normaal’ uitzien en bij 

voorkeur niet te ver van voorzieningen staan. Betrek de 

doelgroep bij het maken van plannen hiervoor, omdat 

je ouderen alleen verleidt als het product ook echt past 

bij wat zij wensen. Dat steekt in de praktijk erg nauw. 

10. Verduurzamingsopgave groot en verspreid

Corporaties maken al een flinke slag in het 

verduurzamen van de voorraad. Desondanks staan er 

nog zo’n 500 sociale huurwoningen met energielabel E, 

F of G waar op dit moment nog geen verbeterplannen 

voor zijn. De meeste staan in het stedelijk gebied, 

maar ook in Muntendam, Noord- en Zuidbroek en 

Slochteren staan nog enkele tientallen van zulke 

woningen. Die moeten voor 2029 verduurzaamd zijn, 

maar gelet op betaalbaarheid geldt: hoe sneller, hoe 

beter. Er staan ook nog zo’n 1.250 label-D-woningen 

waar investeringen nodig zijn. In de particuliere 

voorraad is de opgave vele malen groter. In Midden-

Groningen staan zo’n 7.000 koop- en particuliere 

huurwoningen die relatief veel gas verbruiken of een 

‘rood’ energielabel hebben, in het bijzonder in 

Muntendam en de dorpen tussen Harkstede en 

Slochteren. Een deel van de huishoudens zal de 

komende tijd zelf de stap maken tot verduurzaming, 

gedwongen door de hoge energieprijzen, maar een 

ander deel doet dat om uiteenlopende redenen niet. 

Denk als gemeente na over hoe je die huishoudens 

kunt stimuleren om te verduurzamen. Zeker daar waar 

inkomens relatief laag liggen én veel huizen ‘lek’ zijn, is 

verduurzamen urgent. Regelingen als het Volkshuis-

vestingsfonds kunnen hier (een beetje) bij helpen. 

11. Veel vraag naar landelijk wonen

Uit onderzoek naar woonvoorkeuren blijkt dat er een 

onvervulde behoefte is aan landelijk wonen. Makelaars 

zien dat ook. Dat kan wonen in het buitengebied zijn, 

maar ook ruimer wonen aan de rand van een dorp. 

Geef hier ruimte voor in je programmering en zorg 

voor een goede marketing, omdat de doelgroep voor 

landelijk wonen soms ook van buiten de gemeente (of 

zelfs regio) komt. Veel huishoudens met een landelijke 

woonwens die tóch in Midden-Groningen zijn gaan 

wonen, deden concessies op de plek en belandden in 

de bebouwde kom van woon- of centrumdorpen. 
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12. Benut kansen voor nieuwe woonmilieus

De ambitie van Midden-Groningen is om in te zetten op 

unieke maar kleinschalige woonmilieus, om zo nieuwe 

groepen aan de gemeente te binden. Belangrijk is om 

daarbij het karakter van plekken te benutten. Daar 

liggen kansen voor, zoals wonen op of aan het water 

(Meerwijck, Harkstede), zelfvoorzienend wonen in de 

natuur (bijvoorbeeld bij ‘t Roegwold), wonen in 

herbestemd vastgoed (Hoogezand) of meer verspreid 

over de gemeente: welstandsvrij of -luw bouwen. Bied 

daar nicheproducten in het hogere segment die je niet 

overal vindt. Daarmee kun je ook huishoudens een 

goed alternatief bieden voor wonen in of bij de stad. 

Zorg opnieuw wel voor goede marketing. 

13. Beleggershuur: twee gezichten

In sommige buurten of straten staan veel woningen die 

in bezit zijn van beleggers of particuliere investeerders. 

Onderzoek naar de effecten hiervan liet zien dat dat 

vaak overlast met zich meebrengt en dat het effect op 

leefbaarheid en woningwaardes negatief is. Toch heeft 

dit deel van de markt ook een functie: snel huisvesten 

van kwetsbare groepen die anders te lang op een 

sociale huurwoning moeten wachten. Dat gebeurt vaak 

wel onder onwenselijke omstandigheden. Het is 

belangrijk om aan beleid te werken om de opkoop van 

panden in te dammen (bijvoorbeeld via een opkoop-

bescherming in de huisvestingsverordening), maar 

tegelijk ook met de corporaties te kijken hoe je deze 

groep passender kunt huisvesten. Doe dat samen met 

buurgemeenten, om waterbedeffecten te voorkomen. 

14. Behoefte aan beschut wonen voor ouderen

Door het verder scheiden van wonen en zorg neemt de 

vraag naar beschutte woonvormen toe. Dat zijn 

woonvormen voor ouderen waar ze zelfstandig kunnen 

wonen, maar waar zorg binnen handbereik is (zoals 

dicht bij een verpleeghuis), waar ruimte is voor 

activiteiten en ontmoeting en waar naar hen wordt 

omgekeken. Vooral ouderen die door aanscherping van 

regels rondom indicatieverstrekking niet langer in 

aanmerking komen voor een plek in het verpleeghuis 

hebben behoefte aan een beschutte woonplek. In heel 

Midden-Groningen gaat het om zo’n 150 extra 

woningen tot 2030. Denk bijvoorbeeld aan een hofje. 

Deze vraag komt bovenop de extra vraag naar 

‘normale’ grondgebonden nultredenwoningen (zie punt 

9). Corporaties hebben hier een aandeel in, maar het 

kunnen ook gemixte vormen van huur en koop zijn. 

15. Betrek de markt nauwer bij plannen maken

Marktpartijen, waaronder ontwikkelaars, adviseren 

Midden-Groningen om nauwer met hen samen te 

werken, omdat zij onmisbaar zijn in de doelstelling om 

honderden woningen toe te voegen. Ze roepen de 

gemeente ook op om proactief te zijn in locatie-

ontwikkeling door geen onnodige regels op te stellen 

en zichtbaar te maken waar ontwikkellocaties liggen, 

zodat ontwikkelaars zich daarop in kunnen schrijven. 

Nu zijn die locaties digitaal vaak onvindbaar. 
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De uitkomsten van het woningmarktonderzoek worden 

straks gebruikt om de woonvisie ‘Nieuw Midden-

Groningen’ te actualiseren en om prestatieafspraken 

tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties 

mee te maken. Hierna geven we zeven adviezen waar 

in die trajecten rekening mee gehouden moet worden. 

1. Zorg voor zichtbaarheid van je plannen

Midden-Groningen is een gemeente met 26 kernen met 

elk een uniek karakter. Onderzoek naar hoe recent 

verhuisden zich binnen de regio Groningen-Assen 

oriënteerden op een nieuwe woonplaats liet zien dat er 

veel vaker naar Midden-Groningen werd gekeken dan 

de gemeente en andere professionals verwachtten. We 

constateren tegelijk dat informatie over nieuwbouw-

locaties niet of lastig vindbaar is op de website van 

Midden-Groningen. Woningzoekenden weten daardoor 

niet wat er in de gemeente mogelijk is. Daardoor 

verlies je zeer waarschijnlijk huishoudens aan 

omliggende gemeenten die hun locaties wel zichtbaar 

maken. Besteed daarom meer aandacht aan hoe je je 

plannen ‘vermarkt’, niet alleen bij inwoners van 

Midden-Groningen zelf, maar ook daarbuiten. We 

weten namelijk dat Midden-Groningen voor veel 

Stadjers een passend en betaalbaar alternatief is. Dat 

advies geldt ook voor het ontwikkelen van nieuwe 

woonmilieus: zorg ervoor dat plannen zichtbaar worden 

bij de doelgroep die daarin geïnteresseerd is, via 

‘traditionele’ vormen van communicatie, maar ook via 

moderne kanalen, zoals sociale media. 

2. Stel kaders bij uitvraag richting ontwikkelaars

Het Didam-arrest zorgt ervoor dat het voor gemeenten 

niet langer toegestaan is om grond een-op-een aan 

een ontwikkelaar te verkopen. Gemeenten moeten dat 

nu via een selectie doen. Voor veel ontwikkelaars, en 

vooral voor kleine, is het daarom vaak niet interessant 

meer om mee te dingen, met als gevolg dat de 

ontwikkeling van veel locaties niet of heel moeilijk van 

de grond komt. Ontwikkelaars geven Midden-

Groningen het advies om in aanbestedingen duidelijke 

kaders mee te geven, waardoor je automatisch tot een 

kleinere selectie aan potentiële ontwikkelaars komt. 

Dat vergroot de bereidheid om deel te nemen bij 

ontwikkelaars (de kans om te verliezen is kleiner) en 

maakt plannen doorgaans beter, omdat je van tevoren 

goed nadenkt over wat voor kwaliteit een locatie moet 

bieden. Doe je dat niet, dan is het lastig om voor een 

plan ontwikkelaars te vinden en ga je de doelstelling 

om honderden extra woningen te bouwen niet halen. 

3. Vraag passende grondprijzen

Bouwkosten stijgen, dus wordt het lastiger om 

nieuwbouw betaalbaar te houden. Ontwikkelaars geven 

aan met conceptbouw nog betaalbare producten te 

kunnen realiseren, mits de grondprijs niet te hoog is. 

Dat is nu vaak wel zo, waardoor de prijs van woningen 

alsnog te hoog uitvalt en kopers afhaken. Zoek een 

gulden middenweg, waarmee ontwikkelaars en 

gemeenten beide winst maken en woningen tegelijk zo 

betaalbaar mogelijk blijven. 
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4. Een tussenproduct is ook een eindproduct

Bij het maken van plannen is het belangrijk om het 

karakter en de schaal van Midden-Groningen in het oog 

te houden. Dat betekent: bij grotere locaties niet alles 

in één keer ontwikkelen, maar kleine aantallen per 

keer, verdeeld over meerdere fases. Zorg ervoor dat 

een tussenproduct ook een eindproduct is, mocht de 

ontwikkeling onverhoopt ineens stilvallen. Daarmee 

voorkom het risico dat grote ontwikkellocaties half 

ontwikkeld worden, bijvoorbeeld als de markt instort. 

Adaptief programmeren moet het sleutelwoord zijn. 

5. Help starters bij verbeteren bestaande bouw

Makelaars geven aan dat bestaande woningen die door 

ouderen op de markt worden gebracht vaak om een 

grote verduurzamings- en moderniseringsslag vragen. 

Het prijs van het product past vaak goed bij wat een 

starter kan ophoesten, maar tel je investeringen die je 

moet doen om de woning up-to-date te krijgen, dan is 

zo’n woning financieel vaak niet aantrekkelijk meer 

voor een starter. Denk als gemeente na over een 

instrument waarmee je starters stimuleert en financieel 

ondersteunt om bij mutatie in bestaande bouw te 

investeren. Je slaat dan drie vliegen in één klap: je 

vergroot het betaalbare aanbod voor starters, je zorgt 

voor versnelling in de verbetering van bestaande 

woningen én je verbetert de betaalbaarheid van 

wonen. Immers, een duurzamer huis betaalt zich 

meteen uit in lagere maandlasten. 

6. Verbeter aangezicht op beeldbepalende 

plekken

Hoe potentiële inwoners van Midden-Groningen 

aankijken tegen hun nieuwe woonplaats wordt sterk 

bepaald door het aangezicht van beeldbepalende 

plekken in de gemeente. In Hoogezand gaat het 

bijvoorbeeld om rotte kiezen bij de entrees aan de 

Kerkstraat en Woldweg (bij Martenshoek / Foxhol), 

maar ook om delen van het lint aan de Hoofdstraat / 

Meint Veningastraat. In sommige dorpen geldt 

hetzelfde, maar dan op kleinere schaal. Sta positief 

tegenover ontwikkelingen die zulke rotte kiezen 

aanpakken. En omgekeerd: belemmer ontwikkelingen 

die het ontstaan van zulke rotte kiezen veroorzaken, 

zoals het opkopen van panden voor puur financieel 

gewin. 

7. Verbruik óók als reden om te verduurzamen

Corporaties maken plannen om woningen met label E, 

F of G voor 2029 uit te faseren, door verbetering of 

door sloop-nieuwbouw. Kijk aanvullend ook naar 

woningen die een hoog verbruik hebben en verbeter 

die met voorrang. Dat kunnen dus ook huishoudens in 

een ruime gezinswoning met label D zijn. Zo zorg je 

ervoor dat wonen voor iedereen betaalbaar blijft, 

ongeacht wat voor energielabel jouw woning heeft. 
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1.1  WAAROM DIT WONINGMARKTONDERZOEK?

Bouwen voor een lokale en regionale behoefte

Midden-Groningen is een aantrekkelijke gemeente om 

te wonen. Dat is de laatste jaren des te meer terug te 

zien in de krapte op de woningmarkt. Die trok niet aan 

Midden-Groningen voorbij. Er is vraag vanuit de 

gemeente zelf, maar ook woningzoekenden uit andere 

gemeenten, waaronder Groningen, zien Midden-

Groningen steeds vaker als betaalbaar alternatief waar 

je goed kunt wonen voor relatief weinig geld. Er is 

daarom behoefte aan extra woningen, meer dan 

voorheen. 

Om erachter te komen wat de lokale en regionale 

wensen precies zijn, lieten de gemeente, 

woningcorporaties Groninger Huis, Lefier en Woonzorg 

Nederland en hun huurdersorganisaties samen dit 

woningmarktonderzoek uitvoeren. Hierin staat hoeveel 

woningen er nodig zijn om in de vraag te voorzien, wat 

voor type woningen dat moeten zijn, hoe duur, voor 

wie en waar. Tegelijk zijn er verspreid over de 

gemeente al plannen voor woningbouw, vanuit o.a. 

corporaties of ontwikkelaars. Die plannen vergelijken 

we met de behoefte: zijn er genoeg plannen, passen ze 

bij de vraag, of zijn er bijstellingen nodig?

Midden-Groningen profiteert van prijsvoordeel

Na een periode van extreme druk lijkt de markt nu 

weer iets te veranderen. Dat komt door allerlei 

onzekerheden waar we het afgelopen jaar mee te 

maken kregen: de oorlog in Oekraïne, (mede als 

gevolg daarvan) energielasten die tot recordhoogte 

stegen, hogere rentes, een toename van het aantal 

vluchtelingen en zeer recent rechterlijke uitspraken 

rondom stikstof die de bouwsector raken. Tegelijk 

neemt het woningtekort verder toe en stijgt dus de 

vraag naar woningen. Dat schept kansen voor Midden-

Groningen: woningen zijn hier nog altijd relatief 

betaalbaar en daarmee is de positie ten opzichte van 

bijvoorbeeld de (dure) stad Groningen gunstig. Het 

risico op verdringing wordt daarmee ook groter. 

Toenemende onzekerheid laat opgaven onverlet

Ondanks onzekerheden op de woningmarkt loopt een 

aantal grote opgaven in Midden-Groningen gewoon 

door, zoals de versterkingsopgave. Andere opgaven die 

er al lagen, worden onder de huidige omstandigheden 

nóg urgenter, zoals verduurzaming van bestaande 

huizen (want: hoge energieprijzen), meer sociale huur 

toevoegen (want: doelgroep voor sociale huur stijgt). 

En bovendien geldt: ondanks dat de markt iets lijkt te 

ontspannen, is er nog steeds meer krapte dan precies 

een jaar geleden. Dat benadrukt de noodzaak om 

plannen te blijven maken, te blijven investeren en 

anticyclisch beleid te (blijven) voeren. Plannen moeten 

adaptief zijn, zodat ze eenvoudig aangepast kunnen 

worden als de markt daarom vraagt. In het 

woningmarktonderzoek hebben we hier oog voor. 

Belangrijk is wel: blijf de komende tijd continu 

monitoren hoe de markt zich ontwikkelt, zodat je tijdig 

op of af kunt schalen als dat nodig is. 
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1.2  WERKWIJZE

Cijfers gecombineerd met lokale marktkennis

We maakten voor dit woningmarktonderzoek gebruik 

van bestaande gegevens over o.a. woningen, 

huishoudens, plannen, verhuisoriëntatie en -motieven 

en vulden dat aan met meer kwalitatieve informatie die 

we tijdens gesprekken met marktkenners 

achterhaalden. 

- Bestaande cijfers zijn afkomstig van o.a. het CBS, 

het Kadaster en registraties van corporaties en de 

gemeente, zoals VHE- en WOZ-registraties. 

- We maakten aanvullend gebruik van de uitkomsten 

van twee regionale onderzoeken naar oriëntatie en 

motieven die in 2019 en 2021 uitgevoerd zijn in de 

regio Groningen-Assen en Oost-Groningen. Beide 

onderzoeken pakten een deel van Midden-

Groningen mee: het RGA-onderzoek ging alleen 

over de voormalige gemeenten Hoogezand-

Sappemeer en Slochteren, terwijl het onderzoek 

voor Oost-Groningen over voormalig Menterwolde 

ging. In dit woningmarktonderzoek legden we 

beide onderzoeken naast elkaar en trokken daar 

conclusies uit voor heel Midden-Groningen, op één 

uniforme manier. Aan het onderzoek deden zo’n 

5.000 recent verhuisden verspreid over beide 

regio’s mee. Zij vulden een enquête in. 

- Om alle cijfers duiding te geven en de lokale 

context goed te snappen, voerden we gesprekken 

met o.a. makelaars, corporaties (ambtelijk én 

bestuurlijk), de huurdersorganisaties, zorgpartijen 

en de wethouder Wonen. We bespraken met hen 

ook thema’s die lastiger in cijfers te vatten zijn. 

Nauwe samenwerking met de werkgroep

Op twee momenten presenteerden we tussentijdse 

uitkomsten aan de werkgroep, om te beluisteren of zij 

zich in de uitkomsten herkennen. In de werkgroep 

zaten beleidsadviseurs van de gemeente, Groninger 

Huis en Lefier en een vertegenwoordiger namens de 

huurdersorganisaties. 

- Eind juni: de eerste uitkomsten over demografie, 

verhuizingen, bestaande voorraad, marktpositie 

van kernen onderling en de woningbehoefte per 

kern; 

- Begin september: een aanscherping van de eerste 

uitkomsten, en aanvullend vraagdrukcijfers van de 

koop- en sociale huurmarkt, een rode draad uit de 

gesprekken, uitkomsten uit beide veldwerk-

onderzoeken en het thema wonen en zorg. 

Eind oktober spraken we bovendien met een aantal 

deskundigen, deels vanuit de gemeente, over 

bouwplannen en hoe je die sneller kunt ontwikkelen. 

Terugkoppeling naar marktkenners

Begin 2023 staat een informatiebijeenkomst gepland 

waarin de marktkenners, die we eerder interviewden, 

bijpraten over de uitkomsten. We gaan samen met hen 

op zoek naar aanknopingspunten voor de actualisatie 

van de woonvisie. 
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1.3  GEBIEDSINDELING

Een indeling in clusters

De kaart hiernaast laat de gemeente Midden-Groningen 

zien met alle kernen daarbinnen. De uitkomsten van 

het woningmarktonderzoek presenteren we niet alleen 

op gemeenteniveau, maar we zoomen ook in op 

afzonderlijke kernen of clusters van kernen. Dat doen 

we volgens de gebiedsindeling op de kaart: 

- Bij Hoogezand en Sappemeer (de regionale 

centra) en bij Harkstede, Slochteren, Schildwolde, 

Siddeburen, Zuidbroek en Muntendam (de 

centrumdorpen) laten we de uitkomsten 

afzonderlijk per kern zien. 

- De woondorpen hebben we ingedeeld in vijf 

clusters: dorpen zuid en west van Hoogezand, 

dorpen tussen Harkstede en Slochteren, dorpen 

rond het Schildmeer, Noordbroek en Meeden. De 

uitkomsten presenteren we op het niveau van deze 

clusters. Waar nodig zoomen we verder in op de 

dorpen daarbinnen. 
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 Midden-Groningen ingedeeld in clusters, 

met daarbinnen drie soorten kernen. Bron: 

KAW. 



1.4  LEESWIJZER

Opbouw van dit rapport

- Helemaal voorin staat de 

managementsamenvatting. Daarin staan alle 

uitkomsten op een rij, gekoppeld aan adviezen en 

acties voor de gemeente, corporaties en 

marktpartijen. Deze samenvatting is bedoeld voor 

snelle lezers zoals bestuurders. 

- Vervolgens begint elk hoofdstuk met een blokje 

‘Uitkomsten in het kort’ waarin de belangrijkste 

inhoudelijke conclusies en handvatten voor beleid 

staan. 

- In de rest van elk hoofdstuk staan verdere details 

en worden analyses toegelicht. 

Per hoofdstuk

Het woningmarktonderzoek bestaat uit de volgende 

hoofdstukken: 

- Na de inleiding plaatsen we in hoofdstuk 2 de 

gemeente in een bredere regionale context. We 

benoemen trends op het gebied van wonen, kijken 

naar de onderlinge marktpositie van kernen in 

Midden-Groningen en gaan in op 

verhuisbewegingen tussen gemeenten en van 

doelgroepen. 

- In hoofdstuk 3 kijken we naar demografische 

ontwikkelingen, terugblikkend, maar ook als 

verwachting voor de komende jaren. We maken 

steeds onderscheid naar kernen (of clusters 

daarvan) en doelgroepen. 

- In hoofdstuk 4 gaan we in op de (kwaliteit van de) 

bestaande voorraad. 

- In hoofdstuk 5 kijken we naar oriëntatie en 

motieven van recent verhuisden. We koppelen dat 

aan ‘segmenten’: groepen huishoudens die qua 

leefstijl en woonvoorkeuren op elkaar lijken. Dat 

geeft houvast voor je programmering: wat bouw je 

waar en voor wie? 

- In hoofdstuk 6 gaan we vervolgens in op de vraag 

naar sociale huur-, middenhuur- en koopwoningen, 

in aantallen, maar ook naar type en prijs. Die 

vergelijken we met in hoofdstuk 7 met de plannen. 

- Tot slot staan we in hoofdstuk 8 stil bij het thema 

wonen en zorg. 

- In de separate bijlage staat meer informatie over 

segmenten en woonmilieus. 

Kernenatlas voor details per kern of wijk

Bij dit rapport hoort een kernenatlas. Daarin staan per 

kern of cluster van kernen gegevens over o.a. 

demografie, bestaande woningen, de netto opgave en 

speciale thema’s zoals wonen en zorg of 

verduurzaming. Zo worden lokale verschillen tussen 

kernen beter zichtbaar. De kernenatlas is daarmee een 

meer gedetailleerde aanvulling op dit rapport, bedoeld 

om te gebruiken bij het maken van plannen en het 

voeren van gesprekken daarover, o.a. met dorpen en 

ontwikkelende partijen. 
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2 DE GEMEENTE IN 
PERSPECTIEF



2.1  IN HET KORT

Dit hoofdstuk

We plaatsen Midden-Groningen hier in een breder 

perspectief. Dat doen we aan de hand van:

- Een schets van actuele trends en ontwikkelingen 

op het gebied van wonen, zowel landelijk als 

regionaal (paragraaf 2.2);

- Een analyse van de onderlinge marktpositie van 

kernen in Midden-Groningen, waarbij we letten op 

bereikbaarheid, het voorzieningenniveau, de 

afstand tot de stad Groningen en 

waardeontwikkeling (paragraaf 2.3);

- Een analyse van de positie van de gemeente ten 

opzichte van buurgemeenten (paragraaf 2.4);

- Een overzicht van verhuisbewegingen uit en naar 

de gemeente, ook per doelgroep (paragraaf 2.5).

Uitkomsten in het kort

- Binnen Midden-Groningen hebben Hoogezand en 

Sappemeer de sterkste marktpositie, ook op de 

langere termijn. Dat komt doordat die plaatsen een 

compleet voorzieningenpakket hebben, goed 

bereikbaar zijn en gunstig liggen ten opzichte van 

de stad Groningen. In de huidige (overspannen) 

markt zijn de dorpen aan de westkant van de 

gemeente, waaronder Harkstede, ook erg gewild, 

vooral door de nabijheid van de stad. 

- Meer naar het oosten springen vooral Schildwolde 

en Zuidbroek eruit als plaatsen met een goede 

marktpositie. Bij Zuidbroek speelt vooral de ligging 

langs de A7 en het spoor een rol. 

- Ondanks de gunstige marktpositie van Hoogezand 

en Sappemeer liggen de m²-waarden daar relatief 

laag. Dat komt waarschijnlijk door de lagere 

woningwaarde en het imago van vooral 

Hoogezand. 

- Midden-Groningen verloor de afgelopen tien jaar 

gemiddeld 100 personen per jaar door 

verhuizingen naar buiten de gemeente, en dan met 

name naar Veendam, Oldambt, Drenthe en andere 

delen van het land. Er was juist een (forse) netto 

instroom vanuit de gemeente Groningen, en in 

mindere mate vanuit Het Hogeland, Eemsdelta en 

Pekela. De instroom vanuit Groningen nam vanaf 

2016 substantieel toe: vanaf toen verhuisden er 

jaarlijks meer mensen van Groningen naar Midden-

Groningen dan andersom, met 2020 als recordjaar. 

- De instroom bestaat vooral uit mensen in de 

gezinsleeftijd met hun kinderen. Opvallend is dat 

vooral gezinnen met een koophuis uitstromen en 

verder oostwaarts verhuizen, mogelijk op zoek 

naar een ruimere, maar betaalbare woning. Andere 

groepen zijn door de jaren heen relatief stabiel 

gebleven. 
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2.2  TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

In deze paragraaf schetsen we een aantal landelijke 

trends op de woningmarkt die ook van invloed zijn op 

de gemeente Midden-Groningen. 

Huishoudensgroei gaat sneller dan 

bevolkingsgroei. Het CBS verwacht dat het 

inwonertal nog tot 2070 toeneemt. Het tempo waarin 

dat gebeurt, vlakt na 2040 iets af. De verwachting is 

dat het aantal huishoudens relatief nog sneller groeit. 

Mensen worden steeds ouder en vormen dus langer 

een huishouden en jongere huishoudens zijn ook 

steeds vaker alleenstaand. Binnen Nederland nemen de 

verschillen toe: steden en plekken met voorzieningen 

groeien per saldo, in kleinere dorpen en aan de randen 

van het land loopt het aantal huishoudens sneller 

terug, vooral na ca. 2035, als sterfte de belangrijkste 

factor achter krimp wordt. 

Meer ouderenhuishoudens, maar nog weinig 

doorstroming. Uit verhuisonderzoeken blijkt dat veel 

ouderen niet verhuizen, ook niet als ze een lichte 

zorgvraag krijgen. Daardoor komen gezinswoningen 

niet vrij en blijft de vraag naar die woningen 

toenemen, ondanks dat het aantal gezinnen afneemt. 

De honkvastheid van ouderen is deels te verklaren 

doordat de moderne oudere vitaler en zelfredzamer is, 

deels doordat ze de noodzaak (nog) niet zien om 

zorggeschikt te gaan wonen, deels omdat een kleiner 

alternatief als een stap terug voelt, en deels omdat 

kwalitatief goed en betaalbaar aanbod vaak ontbreekt.

Meer mensen verlaten de stad, al in gang gezet 

vóór coronapandemie. Dat huishoudens per saldo 

de grote steden verlaten, komt volgens onderzoek door 

de Rabobank niet door corona, maar doordat de 

huizenprijzen daar explosief stijgen. Mensen oriënteren 

zich dan op het gebied eromheen, waar de prijzen 

lager liggen. Er is sinds het begin van de 

coronapandemie geen versnelling van de uitstroom te 

zien en bovendien gaan de meeste verhuizers alsnog in 

een andere stad wonen. Dat betekent niet dat de vraag 

in meer landelijke gebieden terugloopt. Er ontstaan 

namelijk ‘tweedelijnseffecten’ als gevolg van plek of 

prijs (bijvoorbeeld: van stad naar groot dorp en van 

groot dorp naar klein dorp, of: steeds verder 

oostwaarts, omdat woningen daar nog betaalbaar zijn).

Iets meer thuiswerken na corona, maar bijna 

nooit volledig. Uit recent onderzoek van het CBP en 

I&O Research blijkt dat werkenden na corona 

gemiddeld één dag thuis blijven werken (voorheen: 

een halve). Er zijn wel grote verschillen tussen 

sectoren: overheden, dienstverlening en de 

cultuursector zullen vaker thuiswerken dan meer 

plekgebonden beroepen zoals de zorg. Bijna niemand 

zal volledig thuis blijven werken en daarom zullen de 

reisafstand tot het werk en de bereikbaarheid van de 

woonplaats van belang blijven bij het kiezen van een 

woonplaats. Welke reisafstand men acceptabel vindt, is 

nu nog lastig te beoordelen. 
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2.2  TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

Meer vraag naar klein wonen. Dat komt doordat 

het aantal eenpersoonshuishoudens toeneemt, steeds 

meer huishoudens in grote en middelgrote kernen 

willen wonen en er een groeiende belangstelling is 

voor duurzaam wonen. De betekenis die mensen aan 

klein wonen geven, verschilt per regio. In en rondom 

grote steden is steeds meer vraag naar tiny houses, 

terwijl huishoudens in meer landelijke gemeenten, 

zoals Midden-Groningen, vaak juist een kleine, 

betaalbare, maar wel ‘reguliere’ rijwoning zoeken. De 

toenemende vraag naar klein wonen is mede het 

gevolg van forse prijsstijgingen op de koopmarkt, 

waarbij huishoudens vaker concessies doen op grootte 

en woningtype. 

Meer vraag naar (tussen)vormen van 

levensloopgeschikt wonen. Ouderen die langer 

zelfstandig thuis wonen, hebben vaak toch behoefte 

aan zorg, veiligheid en sociale interactie. Er is behoefte 

aan beschut wonen: zelfstandig wonen met zorg op 

afroep nabij. Op verschillende plekken in het land zijn 

nieuwe vormen van wonen met zorg bijgekomen. Bij 

het ontwikkelen van zulke woonvormen is het zaak om 

oog te hebben voor de tweedeling tussen hogere- en 

lagere-inkomensgroepen (langer gezond en meer 

zelfredzaam versus eerder zorgvraag en gericht op 

veilig wonen). 

Transitie wonen en zorg zet door. De meeste 

traditionele verzorgingshuizen zijn inmiddels 

verdwenen of van functie veranderd. Tegelijk groeit de 

groep 75-plussers. Juist vanaf die leeftijd neemt de 

zorgvraag gemiddeld toe. Zorg ontvangen gebeurt 

steeds vaker in de eigen woning. Er zijn meer 

woningen voor ouderen nodig, met meer variatie, op 

meer plekken. Waar precies hangt samen met wat 

mensen verwachten van hun buurt: de woonomgeving, 

toegang tot professionele zorg, en zeker ook de 

informele wereld daaromheen van mantelzorg en 

noaberschap tot ontmoeting. 

Duurzaam wonen. De afgelopen jaren zijn stevige 

doelen vastgesteld, Europees en landelijk, en dit sijpelt 

door naar lokaal beleid en plannen in de wijken. 

Strategieën op hoofdlijnen worden vertaald naar 

concrete plannen in de komende jaren. Dat gaat over 

woningen (energie, materiaal) maar zeker ook over de 

woonomgeving (klimaatadaptatie, mobiliteit). Er zijn 

proeftuinen en experimenten en er is een grote slag te 

maken met bekende middelen (‘no-regret -

maatregelen’). Corporaties investeren al veel, mede als 

gevolg van de versterkingsopgave, maar particulieren 

blijven gemiddeld fors achter in het verduurzamen. 

Daar ligt voor de komende jaren de grootste opgave. 

In 2023 wordt daar in twee buurten in Hoogezand een 

begin mee gemaakt, met behulp van een bijdrage uit 

het Volkshuisvestingsfonds. 
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2.2  TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

Flexibel wonen als oplossing voor spoedzoekers. 

Volgens Platform31 heeft minstens 10% van de 

woningzoekenden snel een betaalbare woonruimte 

nodig. Denk aan recent afgestudeerden, gescheiden 

mensen, statushouders en ggz-uitstromers. Steeds 

meer gemeenten experimenteren met nieuwe, flexibele 

woonoplossingen, zoals tijdelijke woningen of het 

verbouwen van leegstaand vastgoed tot woonruimte. 

Spoedzoekers met weinig inkomen en een beperkt 

netwerk lijken het moeilijkst woonruimte te kunnen 

vinden en komen vaak bij particuliere verhuurders 

terecht (zie ook het kader op pagina 96). 

Lage middeninkomens vallen vaker tussen wal 

en schip. Een steeds groter deel van de 

woningzoekenden verdient te weinig om in de huidige 

markt een koopwoning te financieren, maar verdient te 

veel of staat te kort ingeschreven om in aanmerking te 

komen voor corporatiehuur. Anderen willen simpelweg 

niet kopen. Voor deze groep is de middenhuur het 

enige alternatief om toe te treden of door te stromen 

op de woningmarkt. Tegelijk zien we dat het aanbod 

aan middenhuur in veel gemeenten relatief beperkt is. 

In Midden-Groningen is middenhuur een nichemarkt, 

omdat koopwoningen daar nog relatief betaalbaar zijn, 

maar dat betekent niet dat er geen vraag naar is. 

Veel corporaties richten zich geheel op lage 

inkomens. Corporaties kunnen onder de huidige 

regelgeving maximaal 20% van de gereguleerde 

huurwoningen toewijzen aan midden- of hogere-

inkomensgroepen, mits het om uitzonderingssituaties 

gaat. Alleen als de markt in de vrije sector aantoonbaar 

niet functioneert, kunnen corporaties daar ook 

ontwikkelen. Daar wordt nog beperkt gebruik van 

gemaakt, ondanks dat daar sinds kort wettelijk gezien 

minder belemmeringen voor zijn, om zo het gat ‘tussen 

wal en schip’ meer te dichten. Ook de Nationale Woon-

en Bouwagenda gaat hier op in. 

Meer kwetsbare groepen in de sociale huur. 

Corporaties huisvesten in toenemende mate 

alleenstaanden, ouderen met een klein pensioen en 

eenoudergezinnen, vaak op plekken dicht bij 

voorzieningen. Er wonen steeds minder mensen met 

inkomen uit loon of zelfstandigen en juist steeds meer 

mensen met een uitkering in een corporatiewoning. Er 

is een groter aandeel met een laag inkomen, lagere 

opleiding of psychiatrische problemen, wat zorgt voor 

een toenemende kwetsbaarheid. Vaak concentreren 

deze groepen zich in buurten met goedkope woningen 

waar de leefbaarheid toch al onder druk staat. 

Betaalbaarheid steeds meer onder druk. Steeds 

meer huishoudens komen financieel in de knel doordat 

prijzen voor energie steeds hoger worden. Zij houden 

steeds vaker ‘aan het eind van hun inkomen een stukje 

maand over’. Dat gold al langer voor huishoudens in 

slecht geïsoleerde sociale huurwoningen, maar nieuw is 

dat nu ook andere groepen geraakt worden, zelfs
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2.2  TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

middeninkomens. Daar komen inflatie en de ‘reguliere’ 

stijging van huurprijzen en heffingen bij. Het 

energieplafond helpt tijdelijk (maar niet voor iedereen). 

De urgentie om te verduurzamen neemt daardoor des 

te sneller toe. In juni 2022 schatten het Nibud en 

energiebedrijven dat één op de drie huishoudens 

financieel in de problemen komt door de hoge 

energieprijzen. In 2018 bracht Midden-Groningen al 

eens de woonlasten van huishoudens in beeld. Nieuw 

onderzoek zal vermoedelijk laten zien dat het probleem 

verspreider en nijpender is geworden. 

Migratie heeft steeds grotere invloed op 

woonvraag. In de eerste helft van 2022 kwamen er 

volgens het CBS 195.000 migranten naar Nederland. 

Daartegenover stond een vertrek van 72.000 

migranten. Het aantal migranten nam sterk toe 

vergeleken met de eerste helft van 2021, vooral door 

een extra toestroom van migranten uit Oekraïne. 

Hoewel een deel van de migranten later terugkeert 

naar het land waar ze vandaan komen, zorgt de 

instroom voor meer vraag naar woningen, bovenop het 

tekort dat al bestaat door behoefte van Nederlandse 

huishoudens. Dit heeft vooral consequenties voor de 

beschikbaarheid van sociale huurwoningen. 

Een tekort aan personeel en materiaal vertraagt 

de bouwopgave. Veel bouwbedrijven, maar ook veel 

gemeenten hebben een tekort aan personeel. 

Projecten blijven hierdoor vaker liggen of duren langer. 

De belangrijkste oorzaak van het personeelstekort is 

vergrijzing. Er gaan de komende jaren veel mensen 

met pensioen, terwijl de aanwas van onderop de 

uitstroom niet compenseert. Het tekort aan personeel 

speelt dan ook meer in vergrijsde gemeenten en 

vergrijsde sectoren (o.a. overheden). Daarnaast is 

Nederland koploper in deeltijdwerken. Recent zorgt 

een tekort aan bouwmateriaal en grondstoffen ook 

steeds vaker voor vertraging. 

Uitspraak rond stikstof zorgt voor extra rem op 

woningbouw. De Raad van State besloot in november 

2022 dat voor álle projecten berekend moet worden 

hoeveel stikstof er bij de bouw vrijkomt. Grote 

bouwprojecten kunnen stilgelegd worden als de 

stikstofuitstoot te hoog is, in het bijzonder dicht bij 

Natura 2000-gebieden. Midden-Groningen ligt daar ver 

genoeg vandaan. Toch is er wel risico op vertraging, 

puur vanwege de verplichting om zo’n berekening te 

laten maken. Er is namelijk onvoldoende capaciteit bij 

bureaus die dat werk doen. Volgens tijdschrift Cobouw

kan die vertraging oplopen tot een halfjaar. 

Realisaties stad Groningen beïnvloeden opgave 

Midden-Groningen. Er is veel vraag naar ruimer 

wonen in en direct om de stad, o.a. voor gezinnen. De 

stad Groningen bouwt al veel, maar nog onvoldoende 

om aan die vraag tegemoet te komen. Een deel van de 

zoekenden oriënteert zich daarom breder en ziet 

Midden-Groningen als betaalbaar alternatief. Hoe groot
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de overdruk vanuit de stad naar Midden-Groningen is, 

hangt dus sterk af van wat de stad de komende jaren 

bouwt (en ook: wat andere regiogemeenten bouwen). 

Monitoring blijft belangrijk. 

Regionale woondeals om woningtekort terug te 

dringen. Rijk, provincies en gemeenten werken samen 

aan ‘woondeals’ om tempo te maken in het 

verminderen van het woningtekort. Midden-Groningen 

draagt bij aan de regionale woondeal samen met 

andere gemeenten in de regio Groningen-Assen. 

Opgeteld gaat het om ruim 16.000 woningen tot 2030, 

waarvan zo’n 1.250 in Midden-Groningen zelf. Naar 

verwachting wordt de deal in het voorjaar van 2023 

gesloten. 

Een dip op de woningmarkt? De ontwikkelingen 

waar we het afgelopen jaar mee te maken kregen, 

zorgen vooralsnog voor een beperkte afname in het 

vertrouwen van consumenten (maar wel met grote 

verschillen tussen groepen). De koopmarkt lijkt zich 

wel iets te ontspannen, maar het is onzeker of en 

hoelang die trend zich doorzet. We zien door het 

woningtekort namelijk nog steeds een grote vraag naar 

extra woningen. Belangrijk voor Midden-Groningen is 

om die vraag te monitoren en daar adaptief op te 

programmeren. Stop niet met plannen maken! 

Anticyclisch programmeren is juist het middel om snel 

te kunnen inspelen op de vraag als die zich (weer) 

aandient. 
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KADER: LANDELIJKE AFSPRAKEN EN OPGAVEN

Nationale Woon- en Bouwagenda

In het voorjaar van 2022 presenteerde het Rijk de 

Nationale Woon- en Bouwagenda, waarin staat dat er 

900.000 woningen gebouwd moeten worden tot 2030 

om de woningnood te verminderen. Daarvan moet 

twee derde betaalbaar zijn. Van de 600.000 betaalbare 

woningen is het streven om 350.000 woningen in de 

middenhuur en het betaalbare koopsegment te 

bouwen. Er moeten dus ook 250.000 sociale 

huurwoningen bijgebouwd worden voor mensen met 

een laag inkomen, waaronder ook aandachtsgroepen

als dak- en thuislozen en statushouders. Naast de 

sociale huurwoningen zullen corporaties ook 50.000 

woningen moeten realiseren met een huurprijs tussen 

de € 850 en € 1.000 euro (het niet-DAEB-segment). 

Van de 900.000 extra woningen moeten er 290.000 

geschikt zijn voor ouderen. 

Het doel is om 100.000 woningen per jaar te gaan 

bouwen, inclusief flex- en transformatiewoningen en 

splitsing van woningen. Per jaar moeten 15.000 

flexwoningen gebouwd worden. Naast nieuwbouw 

wordt ook ingezet op het opleveren van 15.000 

woningen door transformatie van winkelgebieden en 

kantoorpanden. Deze opgave wordt in samenhang 

gezien met andere doelstellingen op het gebied van 

o.a. klimaatadaptatie, bedrijvigheid, bereikbaarheid en 

natuur. Om het aantal woningen te halen, is het nodig 

dat de periode van bouwplan tot oplevering van de 

woning korter wordt.

Nationale prestatieafspraken

Deze afspraken werden in juni 2022 gemaakt tussen 

het Rijk, Aedes, de Woonbond en de VNG en richten 

zich specifiek op de sociale huur. Door het afschaffen 

van de verhuurdersheffing komt er jaarlijks € 1,7 

miljard vrij voor investeringen in de sociale huursector. 

Daar staan bindende afspraken tegenover. Ook is het 

streven om in elke gemeente ongeveer 30% sociale 

huur te hebben. Naast de woningbouwafspraken wordt 

ook ingegrepen in de huren voor mensen met een 

inkomen onder 120% van het sociaal minimum. Zij 

krijgen een eenmalige huurverlaging tot € 550 (prijspeil 

2020). Landelijk komen hier zo’n 510.000 huishoudens 

voor in aanmerking. In Midden-Groningen is de grens 

iets minder streng en gaat het om huishoudens met 

een inkomen tot 125% van het sociaal minimum. Dat 

zijn er ongeveer 4.900. Die hoeven overigens niet 

allemaal in de sociale huur te wonen. 

Duurzaam wonen voor iedereen

Vanaf 2029 mogen corporaties en particuliere 

verhuurders geen woningen met energielabel E of 

slechter meer verhuren. In Midden-Groningen gaat het 

om ca. 500 woningen in de sociale huur (gecorrigeerd 

voor verbeterplannen die tot dat jaar al bekend zijn). 

Daarnaast is het de ambitie van corporaties om in 2030 

450.000 sociale huurwoningen ‘aardgasvrij-klaar’ te 

hebben. Die zijn dan goed geïsoleerd, zodat ze 

aangesloten kunnen worden op alternatieve energie. 
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Voorzieningen

De aanwezigheid van voorzieningen voor (bijna) dagelijks gebruik, 

zoals een supermarkt, basisschool of huisarts, draagt doorgaans bij 

aan de mate waarin woningzoekenden in normale marktsituaties

naar een woonplaats kijken. Dat blijkt onder meer uit onderzoek 

naar verhuismotieven dat we eerder in de provincie deden. 

In Midden-Groningen herkennen we drie soorten kernen: 

- Het stedelijk gebied, met een ruim aanbod aan dagelijkse en 

niet-dagelijkse voorzieningen waar ook naburige kernen op 

leunen (diverse supermarkten, onderwijsvoorzieningen, 

detailhandel, cultuur). Met name Hoogezand heeft daardoor een 

streekfunctie die breder reikt dan alleen Midden-Groningen zelf. 

- Centrumdorpen met vaak een supermarkt of een aantal 

andere belangrijke voorzieningen waar woondorpen die er 

direct omheen liggen gebruik van maken, maar zonder het 

voorzieningenpakket dat het stedelijk gebied heeft. 

- Woondorpen waar hooguit een buurtsuper of kleine 

detailhandel zit, maar die voor andere voorzieningen afhankelijk 

zijn van grotere kernen in de buurt. 

Woningmarktonderzoek Midden-Groningen  |  22 december 2022  |  Definitief  | 252   DE GEMEENTE IN PERSPECTIEF

Stedelijk gebied

Centrumdorpen

Woondorpen
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Bereikbaarheid

Naast voorzieningen is ook de bereikbaarheid van een plek 

belangrijk in de keuze om ergens te gaan wonen. Het gaat niet 

alleen maar om bereikbaarheid per auto, maar ook met het 

openbaar vervoer. We keken op deze kaart naar de afstand tot N-

wegen, treinstations en bushaltes van lijnen die frequent rijden, 

zoals Q-link 5 of lijn 178. Plaatsen in Midden-Groningen zijn over 

het algemeen goed ontsloten via de A7 en de spoorlijn Groningen-

Veendam / Groningen-Bad Nieuweschans. Enkele bijzonderheden:

- Dorpen langs de A7 scoren het hoogst op bereikbaarheid 

doordat ze óók aan het spoor liggen. Dat maakt dat zelfs 

kleinere dorpen als Foxhol of Kropswolde goed scoren. 

- Dorpen aan de noordkant van de gemeente liggen relatief 

geïsoleerd. De afstand tot N-wegen is vaak groot en openbaar 

vervoer rijdt er niet frequent. Voorbeelden zijn Overschild, 

Steendam en Tjuchem, maar ook Tripscompagnie in het zuiden 

van de gemeente. 

- Inwoners van dorpen aan de zuidkant van de gemeente, zoals 

Muntendam en Meeden, zijn meer georiënteerd op Veendam en 

zijn daar ook goed op aangesloten. Noordbroek ligt wel dicht bij 

de N33, maar scoort slecht op frequent openbaar vervoer. 
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Ligging ten opzichte van de stad Groningen

In de provincie Groningen geldt doorgaans: hoe dichter een plaats 

bij de stad Groningen ligt, hoe gewilder die is. We keken op twee 

manieren naar de ligging van plaatsen ten opzichte van de stad: 

- aantal minuten reistijd, met auto of openbaar vervoer; 

- fysieke afstand in kilometers.

De opvallendste punten:

- Plaatsen aan de westkant van de gemeente hebben de 

gunstigste ligging ten opzichte van de stad Groningen. In 

sommige plaatsen, zoals Hoogezand en Kropswolde, is de 

reistijd het korst per trein, terwijl andere dorpen meer auto- (of 

tegenwoordig: e-bike-)gericht zijn, zoals Harkstede. Zuidbroek 

scoort gunstig door de ligging aan de A7 en het spoor, ondanks 

dat het dorp relatief ver van de stad af ligt. 

- Dorpen in het noordoosten liggen het minst gunstig, gemiddeld 

op meer dan een halfuur reizen tot de stad. Dat geldt ook voor 

de omgeving van Borger- en Tripscompagnie en Meeden. 

goede ligging / 

korte reisafstand tot

Groningen

minder goede ligging / 

langere reisafstand tot 

Groningen
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Alles bij elkaar opgeteld: marktpositie

De optelsom van voorzieningen, bereikbaarheid en ligging zegt iets 

over de marktpositie van plekken, vooral op de lange termijn. Een 

aantal dingen valt op:

- Hoogezand en Sappemeer zijn per saldo de meest gewilde 

kernen. Er zijn veel voorzieningen en de nabijheid van de A7 en 

het spoor zorgt ervoor dat de afstand tot de stad Groningen 

beperkt is. De dorpen aan de westkant van de gemeente zijn 

ook gewild, met name doordat ze onder de rook van de stad 

liggen. 

- Aan de zuidoostkant springt Zuidbroek eruit als gewilde kern. 

De ligging aan de A7 en het spoor zorgt ervoor dat de 

reisafstand tot Groningen beperkt is. In de Woldstreek heeft 

Schildwolde de sterkste marktpositie, al is het verschil met 

Siddeburen en Slochteren beperkt. 

- Dorpen in het zuidoosten en noordoosten hebben een zwakkere 

marktpositie doordat ze wat geïsoleerder liggen. Het gaat 

vooral om woondorpen zonder noemenswaardige 

voorzieningen. 

sterke marktpositie

minder sterke marktpositie
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Waarde en waardeontwikkeling als ‘toets’

De m²-waarde van een woning is een resultante van vraag en 

aanbod op de woningmarkt en doorgaans een goede graadmeter 

voor de gewildheid van plekken. Hoe gewilder een plek is, hoe 

hoger de huizenprijzen, en dat uit zich op termijn vaak in een 

hogere waarde per vierkante meter woning. De kaart hiernaast laat 

het gemiddelde beeld zien van de m²-waarde in 2022 en de 

ontwikkeling over de periode 2018-2022. Als we de kaart rechts 

vergelijken met de inschatting van de marktpositie op de vorige 

pagina, dan zien we overlap, maar ook verschillen:

- Hoogezand en Sappemeer hebben een lagere m²-waarde dan 

je zou verwachten op basis van marktpositie. Dat is 

waarschijnlijk het gevolg van een lagere woningkwaliteit en 

vooral bij Hoogezand van de vele industrie dicht bij woonwijken 

en het imago van deze plaats. 

- Harkstede heeft een hoge m²-waarde, mede door de 

invloedssfeer van de stad. Daarnaast is er veel nieuwbouw. 

- Het uitwaaier-effect van de overdruk van de stad Groningen is 

nog niet meetbaar in de m²-waarde in dorpen ten oosten van 

Hoogezand, ondanks dat de waarde daar sinds 2018 snel 

gestegen is. 

hoge waarde /

gunstige waarde-

ontwikkeling

lagere waarde /

waardeontwikkeling bleef 

achter
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Afstand tot Groningen beïnvloedt marktpositie

De kaart rechts laat de marktpositie van de gemeente 

Midden-Groningen zien in relatie tot omliggende 

gebieden. De kaart komt uit 2020, maar is gebaseerd 

op allerlei meetbare kenmerken die niet jaar op jaar 

veranderen, zoals woningkwaliteit, nabijheid van 

voorzieningen en bereikbaarheid. 

De marktpositie van Midden-Groningen is vergelijkbaar 

met andere gemeenten die aan de gemeente 

Groningen grenzen, zoals Het Hogeland en 

Westerkwartier. Vooral de delen van de gemeente met 

een nieuwe voorraad (o.a. Harkstede, Meerwijck en De 

Vosholen) staan er goed op. De bereikbaarheid van 

kernen lijkt ook hier een grote invloed te hebben op de 

marktpositie. Zo hebben de lintdorpen als Slochteren 

en Schildwolde een relatief grotere afstand tot 

Groningen en zijn ze daardoor minder gewild dan 

bijvoorbeeld een dorp als Winsum met dezelfde 

absolute afstand tot Groningen
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Netto instroom vooral uit provincie zelf

De tabellen rechts laten de verhuisbalans zien tussen 

Midden-Groningen en andere gemeenten en provincies 

over de periode 2011-2020. Opvallend is dat Midden-

Groningen de afgelopen jaren per saldo de meeste 

inwoners aantrok uit de gemeente Groningen. Tot 2016 

waren in- en uitstroom uit en naar de stad min of meer 

in balans, maar sinds 2016 sloeg dat om naar een 

netto instroom. In absolute zin heeft Midden-Groningen 

ook de sterkste verhuisrelatie met Groningen: 

gemiddeld verhuisden er elk jaar meer dan 700 

mensen van en naar beide gemeenten. Ook met Het 

Hogeland, Eemsdelta, Westerwolde, Pekela en 

Noordenveld heeft Midden-Groningen een positieve 

verhuisbalans. De balans met Veendam is juist sterk 

negatief, met name door een netto uitstroom vanuit de 

oude gemeente Menterwolde. Ook aan Oldambt 

verliest Midden-Groningen per saldo inwoners. 

Ondanks de positieve verhuissaldi met veel Groninger 

gemeenten zien we dat Midden-Groningen per saldo 

mensen verliest aan bijna alle gemeenten en provincies 

buiten Groningen. Dat leidt tot een netto uitstroom van 

-931 personen. Zonder de instroom uit de gemeente 

Groningen was het saldo negatiever geweest: ca. -

1.400 personen. Dit laat zien dat Midden-Groningen 

met de juiste producten meer instroom uit de stad 

Groningen kan realiseren. 
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GRONINGER 
GEMEENTEN

IN UIT SALDO

Midden-Groningen 2.639 2.639 0

Eemsdelta 1.602 1.514 88

Groningen 7.740 7.292 448

Het Hogeland 693 465 228

Oldambt 1.260 1.415 -155

Pekela 343 330 13

Stadskanaal 379 378 1

Veendam 2.077 2.601 -524

Westerkwartier 561 571 -10

Westerwolde 444 361 83

OMLIGGENDE DRENTSE 
GEMEENTEN

IN UIT SALDO

Aa en Hunze 384 441 -57

Assen 503 651 -148

Borger-Odoorn 116 212 -96

Noordenveld 324 297 27

Tynaarlo 715 834 -119

Overig Drenthe 647 741 -94

OVERIGE PROVINCIES IN UIT SALDO

Fryslân 888 1.029 -141

Overijssel 486 595 -109

Gelderland 438 533 -95

Flevoland 246 205 41

Utrecht 263 328 -65

Noord-Holland 566 649 -83

Zuid-Holland 642 673 -31

Zeeland 37 77 -40

Noord-Brabant 222 306 -84

Limburg 105 114 -9

TOTAAL NL 24.320 25.251 -931

1 2 3

 Verhuisbewegingen tussen Midden-Groningen en (1) andere Groninger gemeenten, (2) omliggende gemeenten in Drenthe en (3) andere provincies in Nederland, 

over de periode 2011-2020. De kleur van de cel geeft aan hoe groot de netto in- of uitstroom was. Bron: CBS (2011 t/m 2020). 
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Groei aantal gezinnen door verhuizingen 

De tabel rechts laat zien welke leeftijdsgroepen per 

saldo naar Midden-Groningen en omliggende regio’s 

toe verhuisden en welke per saldo wegtrokken. De 

gegevens gaan over de periode 2017-2020. 

We zien dat Midden-Groningen per saldo inwoners in 

de gezinsleeftijd aantrekt: personen in de 

leeftijdsgroep 25 tot 50 jaar en kinderen tot 15 jaar. 

Met name het jaar 2020 valt op. Toen was de instroom 

van mensen in de gezinsleeftijd per saldo veel groter 

dan in de jaren ervoor. Dat houdt zeer waarschijnlijk 

verband met de overdruk elders in de regio, met name 

in de stad Groningen. We zien tegelijk dat het aantal 

gezinnen in Midden-Groningen per saldo afneemt (zie 

ook paragraaf 3.2). Dat betekent dus dat het aantal 

gezinnen van binnenuit kromp, doordat jongeren uit 

huis gingen en hun ouders er als ‘paar’ bleven wonen. 

Andere leeftijdsgroepen bleven de laatste jaren in 

omvang stabiel of trokken weg. De uitstroom was het 

grootst onder jongeren in de leeftijd van 15 tot 25 jaar. 

Zij verhuisden vaak vanwege studie. Dat is een 

gebruikelijk beeld in een gemeente zonder hogeschool 

of universiteit. 
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KINDEREN JONGEREN
JONGE 

GEZINNEN
OUDERE 

GEZINNEN
JONGE 

OUDEREN
OUDEREN

GEMEENTE / REGIO < 15 JR 15-25 JR 25-50 JR 50-65 JR 65-85 JR 85-PLUS SALDO

Midden-Groningen 19 -182 120 12 -47 -11 -90

Regio Groningen-Assen -83 1.944 -2.272 -53 69 47 -348

Oost-Groningen 123 -207 145 92 62 -11 205

Eemsdelta -26 -130 -40 -24 -49 -17 -284

Kop van Drenthe 146 -204 278 106 -65 -5 255

 Gemiddelde migratiesaldi per leeftijdsgroep per jaar, voor Midden-Groningen en voor omliggende regio’s, over de periode 2017-

2020. De regio Oost-Groningen is exclusief Westerwolde; migratiecijfers vertekenen voor die gemeente extreem als gevolg van het 

aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Let op: deze cijfers zeggen niets over de verhuisbewegingen tussen de ene en de

andere gemeente of regio. De kleur van de cel geeft aan hoe groot de gemiddelde netto toe- of afname was. Bron: CBS (2017 t/m 

2020). 
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Koop-gezinnen stromen oostwaarts door

De illustratie hiernaast laat de netto verhuisstromen uit 

en naar Midden-Groningen zien, onderverdeeld naar 

doelgroepen, over de periode 2018-2019. 

Het meest opvallend is dat Midden-Groningen per saldo 

gezinnen uit de gemeente Groningen aantrekt, maar 

dat tegelijk een andere groep gezinnen doorstroomt 

naar gemeenten in Oost-Groningen. Dit zijn 

waarschijnlijk gezinnen die een stap oostwaarts maken 

om een (nog) betaalbaardere woning te vinden, 

mogelijk in combinatie met meer ruimte. We zien dat 

het vooral om gezinnen in grondgebonden 

koopwoningen gaat. Specifiek bij jonge gezinnen en 

bewoners van meergezinswoningen zien we die 

‘olievlek’ naar het oosten minder. 

Het beeld dat we op de kaart hiernaast zien sluit aan 

bij de toestroom die we in Oost-Groningen meten, 

zoals o.a. blijkt uit het schema op de vorige pagina.
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 Netto verhuisstromen van en naar Midden-Groningen en gemeenten daaromheen, onderverdeeld naar 

doelgroepen, over de periode 2018-2019. Verhuisstromen kleiner dan 25 personen zijn niet weergegeven. 

De vier blauwe bolletjes in Midden-Groningen betekenen (van boven naar beneden): (1) koopwoning, (2) 

jong gezin, (3) meergezinswoning en (4) gezinswoning. Bron: CBS (2018, 2019). 



3 DEMOGRAFIE EN 
DOELGROEPEN



3.1  IN HET KORT

Dit hoofdstuk

We gaan in op demografische ontwikkelingen in de 

gemeente. We kijken naar:

- De samenstelling van inwoners en huishoudens nu 

en ontwikkelingen in de afgelopen jaren, in de hele 

gemeente, met onderscheid naar leeftijdsgroepen 

en typen huishoudens (paragraaf 3.2); 

- Een vergelijking met andere regio’s in Groningen 

en de kop van Drenthe (paragraaf 3.3); 

- De samenstelling van inwoners en huishoudens per 

kern en de ontwikkeling daarvan in de afgelopen 

jaren (paragraaf 3.4); 

- De verwachte kwantitatieve behoefte tot 2032, met 

een doorkijk naar 2040, en een vertaling naar wat 

dat betekent per kern of cluster van kernen. We 

doen dat langs verschillende scenario’s (paragraaf 

3.5); 

- De verwachte ontwikkeling van doelgroepen 

(paragraaf 3.6). 

Uitkomsten in het kort

- Het aantal huishoudens in Midden-Groningen 

groeide de afgelopen tien jaar met 935, oftewel 

zo’n 95 per jaar. Daarmee was Midden-Groningen 

naar verhouding de snelst groeiende gemeente ten 

oosten van de stad Groningen. Tussen 2016 en 

2021 nam het aantal huishoudens sneller toe dan 

in de vijf jaar daarvoor, waarschijnlijk als gevolg 

van krapte op de stad-Groninger woningmarkt. De 

groei kwam volledig voor rekening van een 

toenemend aantal kleine huishoudens, vooral 

alleenstaanden. Gezinnen verhuisden wel vaker 

naar Midden-Groningen dan dat ze de gemeente 

verlieten, maar door vergrijzing nam het aantal 

gezinnen wel af (zie ook paragraaf 2.5). 

- In Midden-Groningen wonen relatief veel 65-

plussers. Toch is de gemeente minder vergrijsd 

dan omliggende regio’s, zoals Oost-Groningen. De 

verwachting is dat het aantal huishoudens in 

Midden-Groningen na ongeveer 2035 licht daalt als 

gevolg van sterfte onder babyboomers. Er is dan 

dus instroom van buitenaf nodig om het aantal 

huishoudens op peil te houden. 

- Lokaal zijn er verschillen tussen de kernen: in 

Schildwolde en Harkstede wonen relatief veel 

jongeren en gezinnen, terwijl in Hoogezand en 

andere centrumdorpen juist veel senioren wonen.

- Tot 2030 groeit Midden-Groningen naar 

verwachting nog met zo’n 1.250 huishoudens. Dat 

zijn zo’n 155 per jaar. De verwachte groei hangt 

sterk af van het aanbod dat de stad Groningen de 

komende jaren realiseert. Lukt het de stad om 

genoeg passende woningen te bouwen voor de 

grote stedelijke vraag die er is, dan valt de vraag in 

Midden-Groningen waarschijnlijk wat lager uit. In 

dat geval bestaat de groei ook relatief minder uit 

gezinnen. Adaptief programmeren is dus belangrijk. 
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3.2  TERUGBLIK OP GEMEENTENIVEAU

Lichte groei door huishoudensverdunning

De schema’s hiernaast laten de ontwikkeling van het 

aantal inwoners en huishoudens in Midden-Groningen 

zien over de periode 2011-2021. Het aantal 

huishoudens groeide toen gemiddeld met +95 per jaar, 

wat neerkomt op een jaarlijks groeitempo van +0,35%. 

Daarmee was Midden-Groningen de snelst groeiende 

gemeente ten oosten van de stad Groningen. De groei 

komt volledig voor rekening van een toenemend aantal 

kleine huishoudens, met name alleenstaanden. Het 

aantal gezinnen daalde juist, wat ook terug te zien is in 

de daling van het aantal tot-15-jarigen en 25- tot 45-

jarigen. Opvallend is dat het aantal huishoudens tussen 

2016 en 2021 gemiddeld iets harder groeide dan in de 

vijf jaar ervoor. 

De huishoudensgroei ging gepaard met een daling van 

het aantal inwoners, met als gevolg dat de gemiddelde 

huishoudensgrootte in Midden-Groningen afnam. Dat 

past in het beeld van een vergrijzende gemeente. Het 

meest opvallend is dat de leeftijdsgroep 65-plus als 

enige is toegenomen. Dat heeft gevolgen voor de 

woonvraag de komende jaren (meer geschikte 

woningen voor ouderen) en brengt een risico met zich 

mee (draagkracht onder voorzieningen). 
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 Ontwikkeling van het aantal inwoners en huishoudens in Midden-Groningen, onderverdeeld naar leeftijdsgroepen en huishoudenstypen, over de 

periode 2011-2021. De cijfers zijn exclusief Meerstad, dat tot 2017 bij de voormalige gemeente Slochteren hoorde. Bron: CBS (2011, 2016, 2021).

INWONERS 2011 2016 2021 Δ '11-'16 Δ '16-'21 Δ '11-'21 GEM. PER JAAR

0 tot 15 jaar 10.645 9.745 8.775 -900 -970 -1.870 -185

15 tot 25 jaar 6.700 6.675 6.650 -25 -25 -50 -5

25 tot 45 jaar 15.365 13.440 12.775 -1.925 -665 -2.590 -260

45 tot 65 jaar 18.995 18.985 18.705 -10 -280 -290 -30

65 jaar en ouder 10.410 12.505 13.825 2.095 1.320 3.415 340

MIDDEN-GRONINGEN 62.115 61.350 60.725 -765 -625 -1.390 -140

HUISHOUDENS 2011 2016 2021 Δ '11-'16 Δ '16-'21 Δ '11-'21 GEM. PER JAAR

alleenstaanden 8.300 8.895 9.800 595 905 1.500 150

paren 8.975 9.000 9.080 25 80 105 10

gezinnen 9.640 9.405 8.970 -235 -435 -670 -65

MIDDEN-GRONINGEN 26.915 27.300 27.850 385 550 935 95



3.2  TERUGBLIK OP GEMEENTENIVEAU

Meer ouderen, minder aanwas van onderop

Rechts staan de bevolkingspiramides voor Midden-

Groningen voor de jaren 2001 en 2021 (rode staven), 

vergeleken met het gemiddelde van de provincie 

Groningen exclusief de gemeente Groningen (zwarte 

lijnen). Het meest opvallend zijn de smalle voet en 

brede top van de piramide in 2021. Waar het grootste 

deel van de inwoners in 2001 nog in de gezinsleeftijd 

viel, is er nu een grote groep (aanstaande) ouderen. Er 

is juist relatief weinig aanwas van onderop door jonge 

gezinnen, waardoor de eigen ‘demografische motor’ 

van de gemeente kleiner is geworden. Om het 

inwonertal op peil te houden, is dus nieuwe aanwas 

nodig, door natuurlijke groei (een geboorteoverschot) 

of door verhuizingen (een vestigingsoverschot). Lukt 

dat, dan zal de leeftijdsopbouw op termijn weer beter 

in balans komen en het inwonertal minder (snel) dalen. 

Lukt dat niet, dan zal het inwonertal op termijn sneller 

gaan dalen, omdat de groep ouderen na ongeveer 

2035 fors kleiner wordt door sterfte. 

Woningmarktonderzoek Midden-Groningen  |  22 december 2022  |  Definitief  | 373   DEMOGRAFIE EN DOELGROEPEN

 Bevolkingspiramides voor Midden-Groningen in de jaren 2001 en 2021. Elke staaf geeft aan hoeveel mannen en vrouwen er in elke leeftijdsgroep zitten. De 

zwarte contouren geven de gemiddelde leeftijdsopbouw in de provincie Groningen weer, exclusief de gemeente Groningen. Hoe breder de onderkant van de 

piramide, hoe meer jongeren er wonen. Andersom geldt: hoe ‘boller’ de bovenkant, hoe meer (aanstaande) ouderen (deels ‘babyboomers’) er zijn. De grijze 

stippellijnen laten zien hoe Midden-Groningen in twintig jaar tijd veranderde van een gezinsgemeente naar een gemeente met veel vergrijzing. Bron: CBS (2001, 

2021). 



3.3  VERGELIJKING MET ANDERE REGIO’S

Omliggende regio’s zijn nog meer vergrijsd

In het schema hiernaast laten we zien hoe de 

leeftijdsopbouw en huishoudenssamenstelling in 

Midden-Groningen zich verhoudt tot omliggende 

regio’s. Het meest opvallend is dat Midden-Groningen 

weliswaar vergrijsd is, maar dat de vergrijzing meevalt 

vergeleken met andere regio’s in de buurt. Het aandeel 

65-plussers is even hoog als in de regio Groningen-

Assen en ook de ontwikkeling ervan tussen 2011 en 

2021 verliep hetzelfde. In Midden-Groningen wonen 

wel iets meer 45- tot 65-jarigen dan elders. 

Ook de huishoudenssamenstelling in Midden-Groningen 

wijkt niet heel erg af van die in omliggende regio’s. De 

samenstelling in Midden-Groningen lijkt sterk op die in 

Oost-Groningen en de regio Groningen-Assen. 

Eemsdelta en de kop van Drenthe wijken wel af. Daar 

wonen respectievelijk meer alleenstaanden en meer 

stellen. 
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0 TOT 15 15 TOT 25 25 TOT 45 45 TOT 65 65 JAAR OF OUDER

OMLIGGENDE REGIO'S 2011 2021 2011 2021 2011 2021 2011 2021 2011 2021

% VAN BEVOLKING

Midden-Groningen 17% 14% 11% 11% 25% 21% 31% 31% 17% 23%

Regio Groningen-Assen 19% 16% 11% 11% 24% 21% 30% 29% 17% 23%

Oost-Groningen 16% 14% 10% 11% 24% 20% 30% 30% 19% 25%

Eemsdelta 16% 14% 11% 11% 23% 20% 31% 30% 20% 25%

Kop van Drenthe 17% 14% 10% 10% 21% 18% 33% 32% 19% 26%

ALLEENSTAANDEN PAREN GEZINNEN

OMLIGGENDE REGIO'S 2011 2021 2011 2021 2011 2021

% VAN HUISHOUDENS

Midden-Groningen 31% 35% 33% 33% 36% 32%

Regio Groningen-Assen 30% 34% 33% 33% 37% 34%

Oost-Groningen 32% 35% 34% 34% 34% 31%

Eemsdelta 33% 38% 34% 32% 33% 30%

Kop van Drenthe 27% 28% 38% 40% 35% 32%

 Leeftijdsopbouw en huishoudenssamenstelling in Midden-Groningen vergeleken met die in andere omliggende regio’s, en de ontwikkeling daarvan over de 

periode 2011-2021, in percentages. Bron: CBS (2011, 2021). 



3.4  TERUGBLIK PER KERN

De schema’s op de volgende pagina laten zien hoe het 

aantal inwoners en huishoudens zich tussen 2018 en 

2021 per kern of cluster van kernen ontwikkelde. We 

kijken ook naar de ontwikkeling van leeftijdsgroepen 

(jongeren, ouderen) en huishoudenstypen 

(alleenstaanden, gezinnen).

Bijna overal groeide het aantal huishoudens

In heel Midden-Groningen groeide het aantal 

huishoudens tussen 2018 en 2021 met +410. Naar 

verhouding groeiden de dorpen tussen Harkstede en 

Slochteren, Muntendam, Meeden en Siddeburen het 

snelst, met allemaal een toename van 2,5% of meer. 

In sommige dorpen is de groei terug te voeren op 

nieuwbouw, maar meestal is het oplossen van 

leegstand de oorzaak van de groei. In Slochteren 

daalde het aantal huishoudens juist iets. Dat geldt ook 

voor de dorpen rond het Schildmeer. Daar kromp 

vooral Overschild, vermoedelijk als gevolg van de 

versterking waar dat dorp mee te maken heeft. 

Overigens betekent een dalend aantal huishoudens niet 

dat een dorp niet gewild is. In veel dorpen is jarenlang 

geen nieuwbouwruimte geweest, dus konden die 

dorpen ook niet groeien. 

Overal is de vergrijzing zichtbaar

Gemiddeld is 23% van de inwoners van Midden-

Groningen 65-plusser. In Hoogezand en de meeste 

centrumdorpen ligt dat percentage nog wat hoger. Dat 

komt mede doordat daar meer (zorg)voorzieningen zijn 

en daar meer geschikte woningen voor ouderen staan. 

Muntendam vergrijsde tussen 2018 en 2021 naar 

verhouding het snelst. In Sappemeer en Schildwolde 

wonen juist relatief weinig 65-plussers. Meestal gaat 

een hoger aandeel ouderen samen met een hoger 

aandeel eenpersoonshuishoudens. In Midden-

Groningen geldt dat alleen voor Hoogezand en 

Slochteren en in mindere mate voor Muntendam. 

Harkstede en Schildwolde: jongeren en gezinnen

In de meeste kernen is ongeveer een kwart van de 

inwoners jonger dan 25 jaar. In Harkstede en vooral 

Schildwolde ligt dat aandeel veel hoger, respectievelijk 

op 29 en 31%. Het aandeel gezinnen is daar ook hoger 

dan gemiddeld: in Schildwolde is 42% van de 

huishoudens een gezin en in Harkstede 40%, 

tegenover een gemiddelde van 32% in de hele 

gemeente. Nergens nam het aantal gezinnen tussen 

2018 en 2021 toe. In Slochteren wonen relatief de 

minste gezinnen, maar niet de minste jongeren. Dat 

betekent dat jongeren daar dus vaak alleen of als stel 

wonen. In Siddeburen nam het aantal jongeren tussen 

2018 en 2021 het snelst af: -25 per jaar, een daling 

van 27 naar 24% van het totale aantal huishoudens. 
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3.4  TERUGBLIK PER KERN
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 Ontwikkeling van het inwonertal, het aantal jongeren (tot 25 jaar) en het aantal ouderen (65-plus) per kern of cluster van 

kernen. In de kernenatlas staan cijfers over de andere leeftijdsgroepen. Geel = groep komt relatief veel voor. Doordat 

buurtgrenzen bij de herindeling in 2018 zijn aangepast, is het niet mogelijk om terug te blikken tot 2011, zoals we op 

gemeenteniveau wel doen. Bron: CBS (2018, 2021). 

 Ontwikkeling van het aantal huishoudens, alleenstaanden en gezinnen per kern of cluster van kernen. In de kernenatlas 

staan cijfers over de andere huishoudenstypen. Geel = type komt relatief veel voor. Doordat buurtgrenzen bij de herindeling 

in 2018 zijn aangepast, is het niet mogelijk om terug te blikken tot 2011, zoals we op gemeenteniveau wel doen. Bron: CBS 

(2018, 2021). 

INWONERS JONGEREN OUDEREN

CLUSTER 2018 2021 Δ '18-'21 2018 2021
GEM. PER 

JAAR
2018 2021

GEM. PER 
JAAR

Hoogezand 21.790 21.810 +0,1% 27% 26% -45 24% 25% 60

Sappemeer 7.980 8.080 +1,3% 27% 26% 0 18% 19% 20

Dorpen z. en w. Hoogezand 4.540 4.530 -0,2% 24% 23% -15 19% 21% 25

Harkstede 3.105 3.025 -2,6% 30% 29% -15 18% 20% 20

Dorpen tuss. Harkst.-Slocht. 2.770 2.770 0,0% 25% 24% -5 20% 22% 15

Slochteren 2.185 2.140 -2,1% 26% 25% -10 22% 24% 5

Schildwolde 1.730 1.685 -2,6% 31% 31% -5 16% 17% 5

Siddeburen 3.260 3.200 -1,8% 27% 24% -25 23% 25% 15

Dorpen rond het Schildmeer 1.745 1.705 -2,3% 25% 24% -5 20% 21% 5

Muntendam 4.670 4.625 -1,0% 25% 24% -20 21% 24% 30

Zuidbroek 3.610 3.570 -1,1% 26% 25% -15 19% 21% 15

Noordbroek 1.885 1.880 -0,3% 25% 24% -10 22% 24% 10

Meeden 1.685 1.705 +1,2% 24% 24% 0 19% 22% 15

MIDDEN-GRONINGEN 60.950 60.725 -0,4% 26% 25% -160 21% 23% 225

HUISHOUDENS ALLEENSTAANDEN GEZINNEN

CLUSTER 2018 2021 Δ '18-'21 2018 2021
GEM. PER 

JAAR
2018 2021

GEM. PER 
JAAR

Hoogezand 10.420 10.600 +1,7% 40% 42% 55 31% 30% -5

Sappemeer 3.395 3.445 +1,5% 33% 34% 15 35% 34% -5

Dorpen z. en w. Hoogezand 2.035 2.075 +2,0% 29% 30% 10 31% 31% 0

Harkstede 1.235 1.235 0,0% 23% 23% 5 43% 40% -10

Dorpen tuss. Harkst.-Slocht. 1.190 1.230 +3,4% 24% 26% 10 36% 34% 0

Slochteren 1.030 1.020 -1,0% 38% 39% 5 31% 29% -5

Schildwolde 695 695 0,0% 24% 27% 5 43% 42% -5

Siddeburen 1.400 1.435 +2,5% 30% 32% 10 35% 33% -5

Dorpen rond het Schildmeer 770 755 -1,9% 28% 29% 0 34% 33% -5

Muntendam 2.110 2.180 +3,3% 32% 35% 20 33% 31% -10

Zuidbroek 1.605 1.605 0,0% 29% 28% 0 34% 33% -5

Noordbroek 805 810 +0,6% 29% 31% 5 35% 32% -5

Meeden 750 770 +2,7% 28% 28% 0 33% 32% 0

MIDDEN-GRONINGEN 27.440 27.850 +1,5% 34% 35% 125 33% 32% -55



3.5  VERWACHTE WOONBEHOEFTE
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Prognose: 1.235 woningen erbij tot 2030

Gemeenten in de regio Groningen-Assen, waar Midden-

Groningen onderdeel van is, maken samen afspraken 

over hoe zij zo vraaggericht mogelijk kunnen bouwen. 

De basis daarvoor is de provinciale IPB-prognose. Die 

bestaat uit drie bouwstenen: 

1. Natuurlijke ontwikkeling: het resultaat van 

vorming en ontbinding van huishoudens: starten, 

overlijden, samenwonen, scheiden. Dit is een vrij 

stabiele factor en komt voort uit hoe een gebied 

demografisch is samengesteld. 

2. Migratie: het resultaat van verhuizingen uit en 

naar de gemeente. Deze factor schommelt vaak 

sterk en hangt o.a. af van beschikbaar aanbod in 

een gemeente, maar ook van wat buurgemeenten 

doen. Alleen kijken naar verhuisgedrag geeft dus 

vaak een vertekend beeld. Daarom keken we naar 

feitelijk zoekgedrag en achterliggende motieven 

van recent verhuisden: waar hadden zij eigenlijk

willen wonen? We gebruikten daarvoor het 

verhuismotievenonderzoek uit 2019. 

3. Actueel woningtekort. In veel gebieden is sinds 

de crisis begin vorig decennium minder gebouwd 

dan waar de markt om vroeg. De prognose gaat 

ervan uit dat dit tekort in 2030 is ingelopen. 

Het schema rechts laat zien hoe deze bouwstenen er 

voor Midden-Groningen uitzien, vertaald naar drie 

scenario’s. Dat zijn: 

- Laag (+1.000 woningen tot 2030). Dit scenario 

gaat ervan uit dat de stad Groningen (als 

zwaartepunt van de vraag binnen de regio) genoeg 

passende woningen bouwt voor de grote stedelijke 

vraag die er is, waardoor er minder overdruk is 

naar regiogemeenten. Midden-Groningen moet het 

dan vooral hebben van de eigen vraag. 

- Midden (+1.235 woningen tot 2030).

- Hoog (+1.460 woningen tot 2030). Dit scenario 

gaat ervan uit dat de stad te weinig bouwt en 

huishoudens dus vaker naar regiogemeenten zullen 

verhuizen. 

Stap 1  Natuurlijke ontwikkeling

Vorming en ontbinding van huishoudens 
(starters, ‘finishers’, samenwonen, scheiden)
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Stap 2  Migratie

Verhuizingen uit en naar de gemeente
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Stap 3  Actueel woningtekort
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1.4601.000Verwachte behoefte 2022-2030

Scenario

 Verwachte woonbehoefte voor Midden-Groningen tot 2030 volgens de 

provinciale IPB-prognose, in drie scenario’s, waarbij de uitkomst afhangt van het 

aantal woningen dat de stad Groningen weet te bouwen. Bron: IPB-prognose 

provincie Groningen (2022), verhuismotievenonderzoek regio Groningen-Assen 

(2019) en ABF/Primos, bewerkt door KAW (2022). 
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Advies: programmeer volgens middenscenario

De druk op de woningmarkt in Midden-Groningen is 

sinds een aantal jaren goed merkbaar. Dat uit zich o.a. 

in hogere verkoopprijzen en kortere verkooptijden van 

koopwoningen en minder keuze op de sociale 

huurmarkt. Er is dus meer aanbod aan woningen nodig. 

Daar zijn al plannen voor, maar dat zijn niet genoeg 

om in de verwachte vraag te voorzien, ook niet als we 

uitgaan van het lage scenario (zie de figuur helemaal 

rechts). Er moeten dus extra plannen gemaakt worden. 

In regioverband is aan Midden-Groningen het advies 

gegeven om te programmeren volgens het 

middenscenario, dus 1.235 woningen erbij tot 2030, 

omgerekend zo’n 155 per jaar. Het is uiteindelijk een 

beleidskeuze van de gemeente welk scenario leidend 

is. Belangrijk om te beseffen is dat programmeren 

volgens het hoge scenario om een aantal redenen 

risico’s met zich meebrengt: 

- Midden-Groningen was één van de laatste 

gemeenten in de regio waar de krapte toenam. De 

kans is groot dat de krapte hier ook het snelst 

afneemt als de markt zich weer ontspant. Dat 

vraagt om adaptief programmeren. 

- Recent trekt Midden-Groningen weliswaar per saldo 

huishoudens aan uit andere gemeenten, waaronder 

Groningen, maar we zien ook een 

‘doorverhuiseffect’ naar Oost-Groningen. Dat komt 

waarschijnlijk doordat Midden-Groningen de laatste 

jaren weinig nieuwe woningen opleverde, iets wat 

in Oost-Groningen wél gebeurde (o.a. Blauwestad). 

Onderstaande figuur illustreert per scenario wat het 

risicoprofiel voor Midden-Groningen is (blauw = veilig 

maar behoudend, blauw/rood = veilig maar 

voldoende, rood = veel programma, risico op 

overprogrammering): 
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Plannen per jaar

 Verwachte woonbehoefte per jaar voor Midden-Groningen tot 2030 

volgens de provinciale IPB-prognose, in drie scenario’s, afgezet tegen de 

huidige planvoorraad per jaar. In regioverband is Midden-Groningen 

geadviseerd om te programmeren volgens het middenscenario. Daar is de 

regiodeal ook op gebaseerd. Bron: IPB-prognose provincie Groningen 

(2022), planlijst Midden-Groningen zoals aangeleverd bij de regio (2022). 

125 p/j 155 p/j 185 p/j
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Vertaling naar de kernen

De verwachte behoefte van 1.235 woningen tot 2030 

in het middenscenario hebben we verdeeld over kernen 

en clusters van kernen in Midden-Groningen. Dat 

deden we rekening houdend met:

- de marktpositie van plekken: sommige kernen zijn 

gewilder dan andere, door een combinatie van 

voorzieningen en bereikbaarheid, resulterend in 

een hogere marktwaarde (zie de analyses in 

paragraaf 2.3);

- de nabijheid van de stad Groningen: dorpen in het 

noordwesten van de gemeente, zoals Harkstede, 

zijn gewilder doordat ze op korte afstand van de 

stad liggen en goed met de stad verbonden zijn, 

ook per openbaar vervoer;

- een aantal correcties voor ‘lokale bijzonderheden’, 

zoals leeftijdsopbouw.

We presenteren deze behoefte in een bandbreedte 

rondom het middenscenario (zie het schema rechts). 

Je kunt ervoor kiezen om bij het maken van plannen in 

sommige kernen de bovenkant van de bandbreedte op 

te zoeken. Dat betekent dat je in andere kernen meer 

richting de onderkant moet programmeren. Opgeteld 

komt het aantal plannen bij voorkeur uit op het 

middenscenario van 1.235 woningen tot 2030. De 

aantallen voor Hoogezand en Sappemeer zijn tot op 

zekere hoogte uitwisselbaar, omdat beide kernen in de 

praktijk functioneren als één stedelijk gebied. De 

bandbreedtes zijn niet in beton gegoten: als in een 

kern aantoonbaar vraag is naar meer woningen, dan 

kun je ervan afwijken. Ons advies is om dat alleen te 

doen als een plan bijdraagt aan de kwaliteit van die 

kern. Monitoren van de vraag is altijd belangrijk. 

Het is onzeker hoeveel vraag naar woningen er na 

2030 nog is. Het is aannemelijk dat dan in sommige  

kernen nog extra woningen nodig zijn, terwijl elders 

juist langzaam vraaguitval ontstaat. We geven in het 

schema in plussen en minnen aan waar wij na 2030 

nog (beperkte) groei of juist een daling verwachten. 

CLUSTER HH 2021
BEHOEFTE 

2022 TOT 2030
ACCENT NA 

2030

Hoogezand 10.600 350 - 475 +

Sappemeer 3.445 150 - 200 +

Dorpen z. en w. Hoogezand 2.075 60 - 80 0 / +

Harkstede 1.235 85 - 110 +

Dorpen tussen Harkst.-Slochteren 1.230 35 - 45 0 / +

Slochteren 1.020 55 - 75

Schildwolde 695 45 - 60 0 / +

Siddeburen 1.435 65 - 90

Dorpen rond het Schildmeer 755 20 - 30

Muntendam 2.180 65 - 90

Zuidbroek 1.605 85 - 115 0 / +

Noordbroek 810 25 - 30

Meeden 770 20 - 30

MIDDEN-GRONINGEN 27.850 1.235

 Verwachte netto woningbehoefte per kern of cluster van kernen, voor de 

periode 2022 tot 2030, in een bandbreedte, met een doorkijk naar na 2030. Het 

midden van elke bandbreedte telt op tot de verwachte behoefte volgens het 

middenscenario (+1.235 huishoudens / woningen). De bandbreedtes per kern of 

cluster van kernen zijn communicerende vaten: als je in de ene kern de 

bovenkant opzoekt, zul je in de andere kern meer naar de onderkant moeten 

bewegen. Bron: IPB-prognose provincie Groningen (2022), bewerkt door KAW 

(2022). 



3.6  ONTWIKKELING VAN DOELGROEPEN
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Bij overdruk vooral gezinnen die instromen

In de schema’s rechts laten we zien hoe 

leeftijdsgroepen en doelgroepen zich de komende jaren 

naar verwachting ontwikkelen, uitgedrukt in accenten. 

We maken onderscheid tussen reguliere ontwikkeling 

(“wat als de trend van de afgelopen jaren zich 

doorzet?”) en ontwikkelingen door overdruk elders in 

de regio Groningen-Assen, en dan met name de stad 

Groningen (“wat voor groepen weet Midden-Groningen 

dan extra aan te trekken?”). Hoe groepen zich precies 

ontwikkelen, hangt af van veel factoren, zoals wat 

Midden-Groningen de komende jaren bouwt, maar ook 

wat andere gemeenten doen. We drukken dit daarom 

niet in harde aantallen uit, maar in plussen en minnen, 

gebaseerd op feitelijk zoekgedrag en achterliggende 

motieven van recent verhuisden. We gebruikten 

daarvoor het verhuismotievenonderzoek voor de regio 

Groningen-Assen uit 2019. 

De opvallendste punten: 

- Het aantal gezinnen daalt van nature. Als de trends 

doorzetten, dan groeit het aantal jonge gezinnen 

weliswaar, maar krimpt de groep gezinnen tussen 

35 en 50 jaar juist fors, vooral doordat hun 

kinderen uit huis gaan en zij dus een klein(er) 

huishouden worden. Bouwt de stad Groningen 

weinig voor gezinnen, dan zal Midden-Groningen 

daar juist van profiteren. 

- Midden-Groningen vergrijst van binnenuit. Er is 

tegelijk weinig instroom van 65-plussers van 

buitenaf. Dat betekent dat de huishoudensdaling 

die op termijn door sterfte ontstaat opgevangen 

moet worden door nieuwe instroom, wil je het 

aantal huishoudens in de gemeente op peil 

houden. 

 Verwachte ontwikkeling van leeftijdsgroepen (inwoners) en doelgroepen 

(huishoudenstype en leeftijd gekruist), uitgesplitst naar reguliere ontwikkeling 

(‘van binnenuit’) en ontwikkelingen door overdruk elders in de regio (‘van 

buitenaf’). Bron: IPB-prognose provincie Groningen (2022), 

verhuismotievenonderzoek regio Groningen-Assen (2019), bewerking KAW. 

LEEFTIJD
REGULIERE 

ONTWIKKELING
DOOR OVERDRUK 
ELDERS IN REGIO

< 12 jaar + ++

12-17 jaar - - +

18-22 jaar - 0/+

23-34 jaar ++ ++

35-49 jaar - - ++

50-64 jaar - - +

65-74 jaar ++ 0

75-84 jaar +++ 0

85+ jaar ++ 0

DOELGROEP
REGULIERE 

ONTWIKKELING
DOOR OVERDRUK 
ELDERS IN REGIO

< 23 jaar 0 0/+

1+2, 23-35 jaar 0 / + ++

1+2, 35-50 jaar ++ +

1+2, 50-65 jaar - - +

gezin, 23-35 jaar + +

gezin, 35-50 jaar - - - ++

gezin, 50-65 jaar ++ 0/+

65-75 jaar + 0

75-85 jaar ++ 0

> 85 jaar +/++ 0



4 BESTAANDE 
VOORRAAD



4.1  IN HET KORT

Dit hoofdstuk

We staan stil bij de bestaande voorraad in Midden-

Groningen. Dat doen we aan de hand van de volgende 

thema’s: 

- Samenstelling van de voorraad, o.a. naar eigendom 

en type (paragraaf 4.2); 

- Waarde en waardeontwikkeling van plekken en 

producten (paragraaf 4.3); 

- Kwaliteit van bestaande woningen en opgaven voor 

verduurzaming. En in het verlengde daarvan: welke 

woningen zijn daardoor het meest kwetsbaar 

(paragraaf 4.4)? 

- Betaalbaarheid van wonen in het algemeen, en 

specifiek ingezoomd op risico’s op energiearmoede 

(paragraaf 4.5); 

- Aanpasbaarheid van woningen (paragraaf 4.6). 

Uitkomsten in het kort

- Het verduurzamen van bestaande woningen wordt 

steeds belangrijker, actueel vanwege hoge prijzen 

voor energie, maar ook vanwege betaalbaarheid in 

het algemeen en risico’s op energiearmoede. 

Corporaties gaan hier de komende tijd een flinke 

slag in maken, mede omdat zij geld van het Rijk 

krijgen voor verbetering van woningen in het 

aardbevingsgebied. Nu heeft nog 17% van het 

corporatiebezit label E, F of G, straks is dat nog 

maar 6%, oftewel 500 woningen. Die woningen 

staan vooral in kleinere kernen aan de noordkant 

van de gemeente en in Noordbroek. De urgentie is 

hoog om óók deze woningen aan te pakken. Dat 

geldt ook voor de ruim 800 sociale huurwoningen 

met label D. 

- In de particuliere voorraad is de opgave vele malen 

groter. In Midden-Groningen staan bijna 7.000 

koop- en particuliere huurwoningen die relatief veel 

gas verbruiken of een slecht label hebben. Om 

- woningen aantrekkelijk te houden, is het belangrijk 

om na te denken over hoe je particulieren kunt 

stimuleren om te verduurzamen en wat de rol van 

de gemeente daarin is, naast de uitvoering van het 

Volkshuisvestingsfonds dat vanaf 2023 in sommige 

buurten gaat lopen. 

- In Hoogezand komt problematiek samen: er is veel 

vroeg-naoorlogs bezit met weinig kwaliteit en een 

lage waarde, er wonen veel lage-inkomensgroepen 

en huizen verbruiken veel gas, wat het risico op 

energiearmoede vergroot. De urgentie om iets aan 

de voorraad te doen, is daar het grootst. Ook 

Muntendam, Foxhol en Slochteren vragen om 

aandacht. 

- Ruim 50% van de voorraad is aanpasbaar voor 

mensen met een lichte zorgvraag. Dat zijn zo’n 

16,5 duizend woningen. Dat neemt de opgave om 

meer passende woningen voor ouderen te bouwen 

niet weg. 
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4.2  SAMENSTELLING VAN DE VOORRAAD

Hoogezand en Muntendam: veel sociale huur

In het schema rechts laten we per kern of cluster van 

kernen zien hoe de woningvoorraad naar eigendom is 

samengesteld. We zien dat twee derde van de voorraad 

bestaat uit koopwoningen. In de kleine kernen en in 

Harkstede en Schildwolde staan naar verhouding de 

meeste koopwoningen. In Hoogezand staan de minste. 

De sociale huursector beslaat ongeveer een kwart van de 

totale voorraad in Midden-Groningen. In Hoogezand en 

Muntendam staan naar verhouding de meeste sociale 

huurwoningen. De sociale huurvoorraad is het kleinst in de 

dorpen rond het Schildmeer (5%), gevolgd door de dorpen 

ten zuiden en westen van Hoogezand (10%) en tussen 

Harkstede en Slochteren (15%). 

De particuliere huurvoorraad is opgeteld ongeveer 6% van 

het totaal. In de dorpen rond het Schildmeer staan relatief 

veel van zulke woningen: opgeteld 11%, waarvan de 

meeste aan het Schildmeer in Steendam staan en vaak 

verhuurd worden aan buitenlandse werknemers. 
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KOOP CORPORATIE VRIJE HUUR TWEEDE WONING

CLUSTER AANTAL % AANTAL % AANTAL % AANTAL % TOTAAL

Hoogezand 6.065 55% 4.195 38% 660 6% 135 1% 11.055

Sappemeer 2.630 70% 895 24% 165 4% 50 1% 3.740

Dorpen z. en w. Hoogezand 1.650 85% 195 10% 55 3% 50 3% 1.950

Harkstede 1.045 82% 200 16% 25 2% 10 1% 1.280

Dorpen tuss. Harkst.-Slocht. 1.030 81% 195 15% 25 2% 20 2% 1.270

Slochteren 675 66% 290 28% 30 3% 30 3% 1.025

Schildwolde 570 80% 115 16% 10 2% 20 3% 715

Siddeburen 1.065 72% 360 24% 40 3% 25 2% 1.490

Dorpen rond het Schildmeer 615 84% 35 5% 50 7% 25 4% 725

Muntendam 1.360 62% 780 35% 40 2% 20 1% 2.200

Zuidbroek 1.205 74% 360 22% 30 2% 30 2% 1.625

Noordbroek 585 71% 205 25% 20 3% 15 2% 825

Meeden 600 78% 145 19% 15 2% 15 2% 770

MIDDEN-GRONINGEN 19.095 67% 7.965 28% 1.170 4% 440 2% 28.670

 Samenstelling van de woningvoorraad naar eigendom, in aantallen en relatief, onderverdeeld naar kernen of clusters van kernen. Geel = eigendomsvorm komt 

substantieel meer voor dan gemiddeld. Bron: VHE-lijsten corporaties (2022), Kadaster (2021), WOZ-registratie Midden-Groningen (2022). 

De particuliere huurvoorraad bestaat uit twee soorten woningen: (1) tweede woningen, waarbij een eigenaar naast zijn eigen koopwoning nog één andere woning bezit, en 

(2) vrije huur, waarbij een eigenaar naast zijn eigen koopwoning twee of meer andere woningen bezit. Dat kunnen ook investerende partijen zijn. Tweede woningen kunnen 

verhuurd worden of voor eigen gebruik zijn, bijvoorbeeld als vakantieverblijf. 

N.B.: Onder woningen verstaan we alle panden die volgens de BAG een woonbestemming hebben. De optelsom van alle woningen komt echter hoger uit dan het aantal 

huishoudens. We adviseren om in discussies over de woningbehoefte altijd te rekenen met de netto behoefte zoals in hoofdstuk 3 genoemd en niet te kijken naar het huidige 

aantal woningen. 



4.2  SAMENSTELLING VAN DE VOORRAAD

Muntendam en Slochteren: veel huur-nultreden

In het schema rechts laat per kern of cluster van kernen 

zien hoe de woningvoorraad naar type is samengesteld, 

onderverdeeld naar koop, corporatiehuur, vrije huur. In 

veel kernen is vrijstaand wonen dominant, variërend van 

kleine dorpen tot een grote kern als Sappemeer. In 

Hoogezand zijn rij-koopwoningen en sociale 

huurappartementen juist de meest voorkomende types. 

In de meeste kernen staan weinig grondgebonden 

nultredenwoningen van corporaties, terwijl dat product 

de komende jaren juist meer gevraagd wordt. In de 

kleinste dorpen ontbreken deze woningen zelfs 

helemaal. In Slochteren en Muntendam staan wel relatief 

veel van zulke woningen. De helft van de 

grondgebonden nultredenwoningen in Slochteren is 

onderdeel van ‘t Olderloug van Woonzorg Nederland. In 

Muntendam gaat het vaak om nultredenwoningen van 

Groninger Huis. Daar ligt ook het aandeel reguliere 

gezinswoningen relatief hoog. 
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KOOP CORPORATIEHUUR VRIJE HUUR

CLUSTER AANTAL RIJ 2^1 VRIJ APP GGB 0-TR AANTAL EGZ APP GGB 0-TR AANTAL EGZ APP GGB 0-TR

Hoogezand 6.065 20% 14% 10% 11% 0% 4.195 15% 23% 1% 795 3% 4% 0%

Sappemeer 2.630 17% 23% 24% 3% 1% 895 11% 13% 1% 215 4% 2% 0%

Dorpen z. en w. Hoogezand 1.650 7% 23% 54% 1% 0% 195 7% 3% 0% 105 4% 0% 0%

Harkstede 1.045 10% 21% 43% 6% 1% 200 9% 6% 1% 35 1% 1% 0%

Dorpen tuss. Harkst.-Slocht. 1.030 2% 15% 61% 0% 3% 195 13% 1% 1% 45 3% 0% 0%

Slochteren 675 8% 20% 36% 0% 0% 290 17% 3% 10% 60 5% 0% 0%

Schildwolde 570 0% 13% 66% 0% 1% 115 7% 8% 2% 30 3% 0% 0%

Siddeburen 1.065 3% 15% 49% 3% 1% 360 16% 8% 2% 65 3% 1% 0%

Dorpen rond het Schildmeer 615 1% 5% 78% 0% 0% 35 6% 0% 0% 75 10% 0% 0%

Muntendam 1.360 13% 15% 29% 2% 3% 780 20% 7% 9% 60 2% 0% 0%

Zuidbroek 1.205 4% 22% 44% 0% 3% 360 17% 4% 3% 60 3% 0% 0%

Noordbroek 585 3% 13% 53% 0% 2% 205 17% 5% 5% 35 3% 0% 0%

Meeden 600 6% 9% 61% 0% 1% 145 9% 4% 7% 30 3% 0% 0%

MIDDEN-GRONINGEN 19.095 13% 17% 30% 5% 1% 7.965 14% 13% 2% 1.610 3% 2% 0%

 Samenstelling van de woningvoorraad naar eigendom en type, onderverdeeld naar kernen of clusters van kernen. De percentages tellen horizontaal op tot 100%. Geel

= type komt substantieel meer voor dan gemiddeld. Bron: VHE-lijsten corporaties (2022), Kadaster (2021), WOZ-registratie Midden-Groningen (2022). 



4.2  SAMENSTELLING VAN DE VOORRAAD

Weinig nieuwbouw in Hoogezand

Het schema hieronder laat per woningtype en per kern 

of cluster van kernen het gemiddelde bouwjaar en de 

gemiddelde oppervlakte van woningen zien.

In Hoogezand, Slochteren en Schildwolde is de 

voorraad relatief oud. In dorpen aan de zuidoostkant 

en in Siddeburen en Harkstede zijn corporatiewoningen 

relatief nieuw. In Sappemeer, Harkstede, Siddeburen 

en de dorpen rond het Schildmeer (met name 

Overschild) staan juist veel nieuwe koopwoningen. 

Woningmarktonderzoek Midden-Groningen  |  22 december 2022  |  Definitief  | 494   BESTAANDE VOORRAAD

 Gemiddeld bouwjaar en gemiddelde oppervlakte per product en per kern of cluster van kernen. Bij bouwjaar: donkergroen = na 2005, lichtgroen = na 1990, lichtgeel = voor 1960, donkergeel = voor 1945. Bij oppervlakte: geel = oppervlakte is 

relatief groot. Bron: BAG (2022), WOZ-registratie Midden-Groningen (2022), VHE-bestanden corporaties (2022). 

GEMIDDELD BOUWJAAR GEMIDDELDE OPPERVLAKTE

KOOP CORPORATIEHUUR VRIJE HUUR KOOP CORPORATIEHUUR VRIJE HUUR

CLUSTER RIJ 2^1 VRIJ APP GGB 0-TR EGZ APP GGB 0-TR EGZ APP GGB 0-TR RIJ 2^1 VRIJ APP GGB 0-TR EGZ APP GGB 0-TR EGZ APP GGB 0-TR

Hoogezand 1975 1968 1961 1982 1976 1977 1981 1984 1964 1965 - 115 130 185 90 180 100 80 90 120 125 -

Sappemeer 1975 1954 1940 1991 1988 1976 1983 1985 1942 1935 - 115 125 180 85 60 95 70 105 135 170 -

Dorpen z. en w. Hoogezand 1968 1962 1951 1956 - 1975 1979 1986 1932 1919 - 130 140 235 75 - 95 75 80 220 115 -

Harkstede 1997 1987 1973 1995 1979 1972 2003 1984 1957 1997 - 150 145 200 95 145 110 100 115 180 90 -

Dorpen tuss. Harkst.-Slocht. 1976 1952 1947 - 1967 1958 1983 1988 1948 - - 175 120 195 - 110 85 50 115 220 - -

Slochteren 1975 1972 1948 - - 1972 1988 1982 1956 - - 130 130 235 - - 95 95 85 165 - -

Schildwolde - 1990 1947 - - 1965 1980 1988 1942 - - - 140 225 - - 100 70 100 230 - -

Siddeburen 1971 1981 1947 2000 1996 1976 1996 1988 1952 1970 - 220 140 185 105 115 95 75 100 135 80 -

Dorpen rond het Schildmeer 2013 1980 1939 - - 1977 - - 1988 - - 120 120 215 - - 95 - - 195 - -

Muntendam 1972 1980 1963 1982 1974 1971 1995 1987 1961 - 1969 120 120 165 45 125 90 85 110 155 - 85

Zuidbroek 1971 1979 1961 1969 1973 1971 2001 1987 1931 - - 135 125 190 205 110 100 80 110 200 - -

Noordbroek 1969 1977 1947 - 1973 1972 1993 2002 1950 - - 165 135 215 - 105 100 60 125 255 - -

Meeden 1974 1965 1952 - 1964 1985 2009 1979 1931 - - 115 125 185 - 135 105 90 85 315 - -

MIDDEN-GRONINGEN 1975 1968 1952 1984 1976 1974 1984 1986 1955 1962 1960 120 130 200 90 110 100 80 100 160 130 115



4.3  WAARDE EN WAARDEONTWIKKELING

Revival van oudere koopwoningen

Een woning van een gewild type op een gewilde plek is 

doorgaans meer waard dan een woning waarvoor het 

omgekeerde geldt. De m²-waarde van een woning is 

dan ook een goede graadmeter voor de marktpositie 

ervan en wordt door de jaren heen gevormd op basis 

van vraag en aanbod. We berekenen de m²-waarde 

door de WOZ-waarde van een woning te delen door de 

gebruiksoppervlakte ervan. Kanttekening hierbij: soms 

hebben factoren als imago en natuurschoon in de 

omgeving een groot effect op de m²-waarde. Dat geldt 

o.a. voor Hoogezand, zoals we in hoofdstuk 2 al zagen.

Rechts staan de gemiddelde m²-waarde per product en 

bouwjaarklasse, met onderscheid naar soort kern. De 

hoogste m²-waarden liggen in de woondorpen, gevolgd 

door de centrumdorpen. Woningen in het stedelijk 

gebied hebben de laagste m²-waarden. Toch zijn de 

waarden daar wel het snelst gestegen; Hoogezand en 

Sappemeer zijn dus wel met een inhaalslag bezig. 

Oudere huurwoningen zijn gemiddeld het minst waard, 

vooral als ze gebouwd zijn in de vroeg-naoorlogse 

periode en vooral in het stedelijk gebied. Over het 

algemeen geldt: hoe nieuwer de woning, hoe hoger de 

m²-waarde. Opvallend is dat koopwoningen van voor 

1975 de snelste m²-waardestijging doormaakten. Dat 

komt waarschijnlijk door schaarste op de markt: dit 

product is vaak nog relatief betaalbaar, waardoor 

kopers steeds vaker ‘noodgedwongen’ kiezen voor een 

oudere koopwoning. 

Woningmarktonderzoek Midden-Groningen  |  22 december 2022  |  Definitief  | 504   BESTAANDE VOORRAAD

 Gemiddelde m²-waarde van woningen in Midden-Groningen, per product en bouwjaarklasse, met onderscheid naar soort kern. De laagste combinaties zijn geel

gemarkeerd. In de laatste kolom: de ontwikkeling van de m²-waarde tussen 2018 en 2022. Bron: BAG, WOZ-registratie Midden-Groningen (2018, 2022). 

GEMEENTE
STEDELIJK 

GEBIED
CENTRUM-

DORP
WOON-
DORP

GEM. Δ '18-'22

Midden-Gr. € 1.550 € 1.625 € 1.650 € 1.575 21,7%

Δ '18-'22 23,1% 21,1% 19,3%

BOUWJAAR
STEDELIJK 

GEBIED
CENTRUM-

DORP
WOON-
DORP

GEM. Δ '18-'22

1990-2000 koop € 2.150 € 1.925 € 2.050 € 2.025 22,4%

Na 2000 koop € 2.000 € 1.900 € 2.075 € 1.975 20,8%

Na 2000 huur € 1.675 € 1.725 € 1.600 € 1.675 18,4%

1975-1990 koop € 1.550 € 1.650 € 1.850 € 1.625 24,2%

1990-2000 huur € 1.625 € 1.600 € 1.575 € 1.625 20,2%

Voor 1945 koop € 1.500 € 1.575 € 1.500 € 1.525 21,2%

1945-1975 koop € 1.450 € 1.550 € 1.600 € 1.500 24,8%

1975-1990 huur € 1.475 € 1.375 € 1.400 € 1.425 21,7%

Voor 1945 huur € 1.425 € 1.350 € 1.250 € 1.375 18,0%

1945-1975 huur € 1.325 € 1.375 € 1.375 € 1.325 16,6%

PRODUCT
STEDELIJK 

GEBIED
CENTRUM-

DORP
WOON-
DORP

GEM. Δ '18-'22

App koop € 1.700 € 2.025 - € 1.725 22,0%

Vrijstaand koop € 1.700 € 1.725 € 1.700 € 1.725 19,8%

2^1 koop € 1.675 € 1.675 € 1.700 € 1.675 25,6%

Rij koop € 1.500 € 1.475 € 1.525 € 1.500 29,1%

App huur € 1.475 € 1.575 € 1.375 € 1.475 17,4%

Egz huur € 1.400 € 1.425 € 1.425 € 1.425 20,0%



4.3  WAARDE EN WAARDEONTWIKKELING

Hoe nieuwer de woning, hoe hoger de waarde

De schema’s op de vorige pagina lieten de gemiddelde m²-

waarde per product en bouwjaarklasse zien. In de schema’s 

hiernaast combineren we dat tot een top-6 van plekken, 

producten en bouwjaarklassen met de hoogste en laagste 

waarden. In het kort: 

- Koopappartementen gebouwd na 1990 in wat grotere 

centrumdorpen hebben doorgaans de hoogste m²-

waarden. Dat geldt ook voor vrijstaande woningen. 

Harkstede en in iets mindere mate Siddeburen springen 

eruit. 

- Het oudere corporatiebezit scoort ook laag als het om 

m²-waarden gaat, en dan in het bijzonder vroeg-

naoorlogs bezit in Hoogezand. 

- Ook oudere rij-koopwoningen in een aantal 

centrumdorpen, zoals Muntendam, Schildwolde, 

Slochteren en Zuidbroek, hebben een vrij lage m²-

waarde. Het gaat waarschijnlijk deels om verkocht 

corporatiebezit. 
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 Combinaties van opvallend hoge en opvallend lage m²-waarden. Bron: BAG (2022), WOZ-registratie Midden-Groningen (2022).

COMBINATIES OPVALLEND HOOG M²-WAARDE EN DAN IN HET BIJZONDER:

Koopappartementen in centrumdorpen € 2.025 Na 1990 in Harkstede en Siddeburen

Vrijstaande koop in centrumdorpen € 1.725 Na 1990 in Harkstede

Vrijstaande koop in woondorpen € 1.700 Na 1975 in Kropswolde, Lageland, Scharmer en Steendam

2^1 koop in woondorpen € 1.700 Na 1975 in Kropswolde en Overschild

Vrijstaande koop in stedelijk gebied € 1.700 Na 1990 in Hoogezand

Koopappartementen in stedelijk gebied € 1.700 Na 1990 in Sappemeer

COMBINATIES OPVALLEND LAAG M²-WAARDE EN DAN IN HET BIJZONDER:

Huurappartementen in woondorpen € 1.375 Voor 1990 in Kolham en Foxhol

Eengezins huur in stedelijk gebied € 1.400 1945-1975 in Hoogezand

Eengezins huur in centrumdorpen € 1.425 1945-1975 in Schildwolde en Slochteren

Eengezins huur in woondorpen € 1.425 Voor 1990 in Kiel-Windeweer en Foxhol

Huurappartementen in stedelijk gebied € 1.475 1945-1975 in Hoogezand

Rij koop in centrumdorpen € 1.475 Voor 1975 in Muntendam, Schildwolde, Slochteren en Zuidbroek



4.3  WAARDE EN WAARDEONTWIKKELING

Hoge m²-waarden bij nieuwbouw en Meerwijck

De kaart rechts laat de gemiddelde m²-waarde van woningen 

per gebied van 250 bij 250 meter in 2022 zien. Het gaat om de 

totale voorraad, dus zowel corporatiebezit als particulier bezit. 

In Meerwijck liggen de m²-waarden gemiddeld het hoogst, 

gevolgd door de nieuwbouw bij Harkstede, De Vosholen bij 

Sappemeer en De Dreven bij Hoogezand. In het algemeen valt 

op dat het uiterste westen van de gemeente hogere m²-

waarden heeft dan de rest. De wijken Gorecht en Woldwijck in 

Hoogezand, Foxhol, Muntendam, Noordbroek en Kiel-

Windeweer vallen juist op door hun lage m²-waarden. Dat 

komt deels door de kwaliteit van de voorraad (veel vroeg-

naoorlogs bezit), maar in sommige gevallen ook door het 

imago. Twee nuances: (1) in Kiel-Windeweer staan veel grote 

boerderijen met loodsen, waarbij geldt: hoe meer vierkante 

meters, hoe minder je dat terugziet in de WOZ-waarde. Die is 

dus lager dan je zou verwachten als je alleen naar de woning 

kijkt. En (2): in Hoogezand speelt de nabijheid van industrie 

waarschijnlijk een rol in de lagere m²-waarde. 
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4.3  WAARDE EN WAARDEONTWIKKELING

Overal stijging, Hoogezand maakt inhaalslag

De kaart rechts laat per gebied van 250 bij 250 meter de 

ontwikkeling van m²-waarden tussen 2018 en 2022 zien. 

In vrijwel de hele gemeente zijn de m²-waarden tussen 2018 

en 2022 toegenomen. De sterkste groei zien we terug in 

Hoogezand. We zien vaker dat kernen die tot voor kort een 

relatief lage m²-waarde hadden nu een inhaalslag maken. Dat 

heeft vooral te maken met de krapte op de huidige 

woningmarkt en het zegt minder over de gewildheid op de 

langere termijn. Andere plaatsen die een snelle waardestijging 

laten zien, zijn Zuidbroek, Slochteren en Overschild. In 

Overschild hangt dat samen met nieuwe woningen die daar als 

gevolg van de versterking worden gebouwd. 

Dorpen aan de westkant van de gemeente kleuren minder 

groen. Die dorpen maakten eerder al een waardestijging door, 

toen de overdruk vanuit Groningen in de eerste ring rondom de 

stad merkbaar werd. 
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4.4  WONINGKWALITEIT

Komende tijd grote investeringsslag

Dat in een gespannen woningmarkt vrijwel alle 

woningen gewild zijn, betekent niet dat er geen opgave 

ligt. Het is ook voor de lange termijn belangrijk dat 

woningen courant zijn en blijven. Investeer je te weinig 

in de bestaande voorraad, dan loop je het risico dat er 

op termijn vraaguitval ontstaat. Dat wordt vooral 

merkbaar als de vraag als gevolg van sterfte onder 

babyboomers af gaat nemen. Naar verwachting 

gebeurt dat na ongeveer 2035 op grotere schaal. Het 

risico op vraaguitval is het grootst bij woningen die niet 

tussen nu en 2035 op de markt komen. We zien 

immers dat verkoop van een woning vaak aanleiding is 

om de woning te verbouwen, verduurzamen of 

verbeteren. 

Corporaties en veel huiseigenaren in Midden-Groningen 

komen in aanmerking voor subsidies om woningen te 

verbeteren en verduurzamen. Die subsidies zijn deels 

het resultaat van de Bestuurlijke Afspraken rondom de 

versterking en deels omdat huizen in het 

‘waardeverminderingsgebied’ vallen. Daarnaast zijn er 

woningen die in aanmerking komen voor sloop-

nieuwbouw omdat ze niet aardbevingsbestendig zijn of 

omdat verbeteren financieel niet uit kan. Dat laatste 

gebeurt in de praktijk alleen bij corporatiebezit. Deze 

regelingen zorgen ervoor dat de kwaliteit van de 

voorraad de komende jaren flink verbetert en op 

termijn maar weinig woningen om die reden kwetsbaar 

zijn. Als er vraaguitval optreedt, dan zal nog vaker dan 

nu de locatie daar de reden voor zijn. 

Er staan nu nog relatief veel woningen in Midden-

Groningen die op energetisch vlak onvoldoende scoren. 

Het schema rechts laat zien om hoeveel woningen het 

per kern of cluster van kernen gaat, onderverdeeld 

naar corporatiebezit of particulier bezit. Bij het 

corporatiebezit is alvast gecorrigeerd voor woningen 

waarvan we nu al zeker weten dat ze binnenkort 

verbeterd gaan worden, bij het particuliere bezit niet. 
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 Aantal corporatiewoningen en particuliere woningen waarbij verduurzamen nodig 

is. Bij corporatiewoningen: energielabel E of slechter = onvoldoende (ter referentie 

hebben we ook label D of slechter opgenomen). Bij particuliere woningen: 

bovengemiddeld relatief gasverbruik bij woningen van voor 1992 = verbetering nodig. 

Geel = hoog aandeel. Bron: BAG (2022), WOZ-registratie Midden-Groningen (2022), 

CBS (via netbeheerders) (2020), gecorrigeerd voor investeringsvoornemens die Lefier

en Groninger Huis al hebben (lijst zomer 2022). 

CORPORATIE PARTICULIER

LABEL E OF 
SLECHTER

LABEL D OF 
SLECHTER

HOOG M³/M³

CLUSTER AANTAL % AANTAL % AANTAL %

Hoogezand 285 7% 760 18% 2.290 33%

Sappemeer 70 8% 185 21% 1.020 36%

Dorpen z. en w. Hoogezand 0 1% 5 2% 630 36%

Harkstede 0 0% 0 0% 230 21%

Dorpen tuss. Harkst.-Slocht. 20 11% 30 15% 420 39%

Slochteren 25 9% 90 32% 230 31%

Schildwolde 5 3% 10 7% 135 23%

Siddeburen 10 2% 35 9% 315 28%

Dorpen rond het Schildmeer 10 23% 15 37% 210 30%

Muntendam 30 4% 30 4% 580 41%

Zuidbroek 25 7% 60 17% 455 36%

Noordbroek 25 13% 40 20% 225 36%

Meeden 0 1% 10 7% 220 35%

MIDDEN-GRONINGEN 500 6% 1.265 16% 6.965 34%



4.4  WONINGKWALITEIT

Waar moeten corporaties nog woningen verbeteren?

De kaart rechts laat zien waar corporatiewoningen staan 

waarbij verduurzamen het meest urgent is (en waar dus nog 

geen plannen voor zijn): 

- energielabel E, F of G (in rood): hier is verbetering op korte 

termijn noodzakelijk, ook vanwege betaalbaarheid. Het 

gaat om zo’n 500 woningen in heel Midden-Groningen. 

- energielabel D (in geel): binnen afzienbare tijd zijn hier ook 

investeringen nodig. Dat zijn nog eens 1.250 woningen. 

De corporaties geven aan al met een versnelling bezig te zijn 

om woningen met E-, F- en G-labels te verduurzamen.

De foto’s geven een impressie van het soort woningen waar het 

meestal om gaat. De cijfers corresponderen met de locaties op 

de kaart en het lijstje hieronder. Clusters met veel woningen: 

1. Gorecht (veel E, F of G) en Woldwijck (veel D);

2. Noorderpark-Margrietpark; 

3. Zuidbroek: omgeving Klaas Woltjerweg / Sluisstraat;

4. Noordbroek: omgeving Agricultuurstraat / 

Aurorastraat.
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4.4  WONINGKWALITEIT

Waar zit de opgave in de particuliere sector?

De kaart rechts laat zien waar particuliere woningen staan die 

bovengemiddeld veel gas verbruiken (in aantal kuub gas per 

kuub woning, dus relatief). We keken naar woningen die 

gebouwd zijn voor 1992, omdat eisen met betrekking tot 

isolatie vanaf dat jaar in het Bouwbesluit worden vastgelegd. 

Gasverbruik is meer dan stroomgebruik een goede indicator 

voor de energetische kwaliteit van particuliere woningen, die 

vaak nog geen vastgesteld energielabel hebben. 

De kaart laat direct zien dat de opgave in de particuliere 

voorraad vele malen groter en veel verspreider is dan bij het 

corporatiebezit. In sommige kernen staan veel onzuinige 

woningen, zoals Foxhol (foto 1), Kolham (foto 2) of delen van 

Hoogezand en Sappemeer, maar ook in kernen waar de 

voorraad energetisch wat beter lijkt te zijn, staan individuele 

woningen die toch relatief veel gas verbruiken (zoals foto 3). 

Sinds kort letten kopers veel vaker op de energetische 

staat van een woning en bepaalt duurzaamheid dus 

ook vaker hoe kwetsbaar een woning is.
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4.5  BETAALBAARHEID

Laagste inkomens in Hoogezand en Sappemeer

De kaartjes hieronder laten zien waar relatief veel 

lagere-, midden- en hogere-inkomensgroepen wonen. 

De gegevens gaan over 2020, het meest recente jaar 

waarover het CBS inkomenscijfers heeft gepubliceerd. 

Het CBS kijkt naar de 40% laagste inkomens en 20% 

hoogste inkomens. Als voorbeeld: op plekken waar de 

groep laagste inkomens 45% is, is die groep dus 

relatief groot. In Midden-Groningen zien we de meeste 

lage inkomens in Hoogezand en Sappemeer en in 

mindere mate in Muntendam, Foxhol en Slochteren. De 

hoogste inkomens concentreren zich op een paar 

plekken: Meerwijck, Harkstede, Kiel-Windeweer, 

Hellum en nieuwbouwwijk De Vosholen bij Sappemeer. 

Middeninkomens komen verspreid voor, met name in 

de dorpen, maar ook in delen van Hoogezand en 

Sappemeer (o.a. Woldwijck-West, De Dreven en het 

oudere deel van De Vosholen).
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 Lage inkomens (40% als grens)  Middeninkomens (40% als grens)  Hoge inkomens (20% als grens)



4.5  BETAALBAARHEID  SOCIALE HUUR

Betaalbaarste voorraad in de kleine kernen

Het schema hieronder laat per kern of cluster van 

kernen zien wat de streefhuur van corporatiewoningen 

(dus de huurprijs na mutatie) is en wat de gemiddelde 

streefhuur is per type woning. In Muntendam en 

Schildwolde staan relatief veel goedkope woningen 

voor jongeren. In Schildwolde hangt dat waarschijnlijk 

samen met het hoge aandeel jongeren dat we daar 

zagen. In Harkstede staan juist helemaal geen 

goedkope woningen. In de kleine kernen en in 

Slochteren en Noordbroek staan veel woningen met 

een streefhuur tot de eerste aftoppingsgrens. 

Overigens valt gemiddeld ruim 80% van de voorraad in 

Midden-Groningen in dat segment. Dure huur komt (na 

mutatie) alleen in Meeden voor. Hoogezand is de enige 

plaats waar de streefhuur voor eengezinswoningen 

boven de € 600 uitkomt. De relatief hoge streefhuren 

voor grondgebonden nultredenwoningen in o.a. 

Siddeburen en Noordbroek hangt samen met de 

hogere kwaliteit en het recente bouwjaar van het bezit. 
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 Samenstelling van het corporatiebezit naar streefhuur en de 

gemiddelde streefhuur per woningtype, onderverdeeld naar kernen of 

clusters van kernen. Geel = prijsklasse komt relatief veel voor c.q. 

streefhuur is relatief hoog. Bron: VHE-bestanden corporaties (2022). 

STREEFHUUR CORPORATIEWONINGEN GEMIDDELDE STREEFHUUR PER TYPE

CLUSTER AANTAL
GOEDKOOP

≤ € 442,46

BETAALBAAR 
LAAG

≤ € 633,25

BETAALBAAR 
HOOG

≤ € 678,66

DUUR

≤ € 763,47

VRIJE HUUR

> € 763,47
ONBEKEND EGZ APP GGB 0-TR'

Hoogezand 4.195 16% 64% 5% 11% 1% 2% € 625 € 510 € 580

Sappemeer 895 17% 66% 8% 8% 0% 2% € 585 € 500 € 610

Dorpen z. en w. Hoogezand 195 7% 82% 1% 10% 0% 0% € 590 € 500 € 580

Harkstede 200 0% 74% 17% 8% 0% 1% € 585 € 615 € 575

Dorpen tuss. Harkst.-Slocht. 195 11% 84% 4% 1% 0% 0% € 515 € 355 € 620

Slochteren 290 9% 84% 3% 4% 0% 0% € 555 € 370 € 540

Schildwolde 115 23% 71% 0% 4% 0% 2% € 540 € 470 € 555

Siddeburen 360 9% 71% 9% 3% 1% 7% € 570 € 500 € 625

Dorpen rond het Schildmeer 35 3% 89% 0% 9% 0% 0% € 565 - -

Muntendam 780 25% 65% 0% 10% 0% 0% € 515 € 560 € 565

Zuidbroek 360 11% 73% 3% 12% 0% 0% € 540 € 615 € 575

Noordbroek 205 0% 81% 18% 0% 0% 0% € 520 € 530 € 680

Meeden 145 11% 73% 0% 16% 0% 0% € 595 € 640 € 470

MIDDEN-GRONINGEN 7.965 15% 68% 5% 10% 1% 2% € 585 € 515 € 570



4.5  BETAALBAARHEID  SOCIALE HUUR

Bij mutatie stijgt huurprijs gemiddeld met € 35

In het schema rechts staat per kern of cluster van 

kernen hoe groot het verschil is tussen de huidige 

huurprijs en de streefhuur van corporatiewoningen. Dat 

is de prijs die corporaties na mutatie aan nieuwe 

huurders vragen. Bij Groninger Huis en Lefier worden 

huren bij mutatie verlaagd en verhoogd om aan de 

doelstellingen op het gebied van betaalbaarheid te 

voldoen en om een goede prijs-kwaliteitverhouding te 

bewerkstelligen. Dat leidt tot een beperkte stijging 

voor het hele bezit. Soms worden huren afgetopt om 

ze voor bepaalde doelgroepen bereikbaar te houden. 

Het verschil tussen de huidige huur en streefhuur is het 

grootst bij eengezinswoningen. Stel dat elke huurder 

die een eengezinswoning huurt nu zou verhuizen, dan 

betalen de nieuwe huurders gemiddeld € 55 per maand 

meer voor dezelfde woning. Bij appartementen en 

grondgebonden nultredenwoningen is dat verschil 

kleiner: een stijging van respectievelijk € 15 en € 40. 

Zonder aftoppen was dat verschil waarschijnlijk groter 

geweest. Het verschil laat tegelijk zien dat huurders 

eigenlijk meer kwaliteit krijgen dan waar ze voor 

betalen; corporaties kunnen op basis van WWS-punten 

meer huur vragen dan nu gebeurt. 

Per kern zijn er uiteraard verschillen. Het meest 

opvallend is dat het verschil tussen de huidige huurprijs 

en de streefhuur het grootst is in het stedelijk gebied 

en in kernen aan de westkant van de gemeente. Dat 

past bij de verschillen in marktpositie binnen Midden-

Groningen. In Hoogezand is het prijsverschil vooral 

terug te zien bij eengezinswoningen en is de 

gemiddelde stijging vergelijkbaar met dat in de hele 

gemeente, maar in kernen als Sappemeer, Harkstede 

en de kleine kernen aan de westkant komt de 

gemiddelde stijging op € 50 à € 60 uit. Er zijn ook 

kernen waar de prijs bij invoering van de streefhuur 

maar beperkt stijgt. Die liggen vooral in dorpen aan de 

zuidoostkant (Muntendam, Noordbroek en Meeden: € 

15 erbij, Zuidbroek: € 20 erbij), maar ook in Schild-

wolde is het verschil lager dan gemiddeld (€ 25 erbij).
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 Verschil tussen de huidige huurprijs en streefhuur (nieuwe huurprijs na mutatie) 

van corporatiewoningen, per kern of cluster van kernen. Bron: VHE-bestanden 

corporaties (2022). 

VERSCHIL STREEFHUUR T.O.V. HUIDIGE HUUR

CLUSTER EGZ APP GGB 0-TR GEMIDDELD

Hoogezand € 70 € 15 € 55 € 35

Sappemeer € 60 € 40 € 65 € 50

Dorpen z. en w. Hoogezand € 70 € 45 € 60 € 60

Harkstede € 65 € 25 € 65 € 50

Dorpen tuss. Harkst.-Slocht. € 65 € 20 € 85 € 60

Slochteren € 55 € 40 € 35 € 45

Schildwolde € 35 € 15 € 45 € 25

Siddeburen € 60 -€ 10 € 70 € 40

Dorpen rond het Schildmeer € 45 - - € 45

Muntendam € 15 € 10 € 30 € 15

Zuidbroek € 15 € 20 € 55 € 20

Noordbroek € 5 € 10 € 65 € 15

Meeden € 40 € 0 -€ 5 € 15

MIDDEN-GRONINGEN € 55 € 15 € 40 € 35



4.5  BETAALBAARHEID  SOCIALE HUUR

Hoogezand: hoge quote ondanks lage lasten

De kaarten hieronder laten per kern de gemiddelde 

netto woonlasten en woonquote van huishoudens in 

de sociale huur zien. De woonquote geeft de 

verhouding weer tussen de woonlasten van een 

huishouden, zoals huur- en energielasten, heffingen 

en eventuele servicekosten, en het netto inkomen. De 

hoogste woonquotes zien we terug in Meeden, delen 

van Hoogezand en in de Woldstreek. Bij die laatste 

twee plekken valt tegelijk op dat de woonlasten niet 

extreem hoog zijn. Dat betekent dat huurders daar 

dus erg weinig inkomen hebben. Het omgekeerde zien 

we in Kropswolde: de woonlasten zijn relatief hoog, 

maar de woonquote is laag. De hoge woonquotes in 

Meeden zijn vooral het gevolg van duurdere 

huurwoningen. 
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4.5  BETAALBAARHEID  SOCIALE HUUR

Risico op energiearmoede grootst in Noorderpark

De energierekening bepaalt in steeds hogere mate hoeveel geld 

een huishouden overhoudt om van te leven. De kaart rechts 

laat zien waar relatief veel energie-onzuinige sociale 

huurwoningen staan en waar óók veel lage-inkomensgroepen 

wonen. Daar is de kans op energiearmoede het grootst (een te 

groot deel van je maandinkomen kwijt zijn aan energielasten) 

en is de urgentie om te verduurzamen het hoogst. 

De grootste risico’s zien we in Hoogezand. Dat is niet 

verrassend: we zagen eerder dat veel huishoudens daar een 

laag inkomen hebben en dat er veel vroeg-naoorlogs bezit staat 

met een slechtere energetische kwaliteit. Met name de wijk 

Noorderpark springt eruit, al staat deze buurt al wel op de 

planning om verbeterd te worden. Andere plekken die opvallen, 

zijn Muntendam en Kolham. Verduurzamen helpt hier om meer 

financiële ruimte te creëren in de huishoudboekjes van 

huurders. Zuidbroek is de enige grotere kern waar het risico op 

energiearmoede relatief beperkt is. 
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4.5  BETAALBAARHEID  SOCIALE HUUR

Groep rond sociaal minimum grootst in Hoogezand

De betaalbaarheid van wonen komt steeds meer onder druk te 

staan door stijgende energielasten. In 2022 hadden 

huishoudens in Midden-Groningen die tot 125% van het sociaal 

minimum verdienen recht op een energietoeslag van € 1.300. 

In de tabel onderaan staat een schatting om hoeveel 

huishoudens dat gaat. Het is onzeker of dat ook in 2023 nog 

het geval is. Mogelijk is het budget niet toereikend om vast te 

houden aan 125% van het minimuminkomen. Het is 

waarschijnlijk dat een groot deel van de huishoudens in de 

sociale huur woont. De kaart hiernaast laat zien waar 

huishoudens wonen die tot 120% van het sociaal minimum 

verdienen (er zijn geen gegevens beschikbaar over de groep 

tot 125%). Die groep is het grootst in Hoogezand, en dan met 

name in Gorecht, Woldwijck en Noorderpark-Margrietpark, en 

in Muntendam en Slochteren. 
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GEMEENTE AANTAL HH TOT 125% SOCIAAL MINIMUM

Midden-Groningen 4.900

 Geschat aantal huishoudens met een inkomen tot 125% van het sociaal minimum, 

vergeleken met de omvang van de sociale huurvoorraad. Bron: CBS (2020), bewerking KAW.



4.5  BETAALBAARHEID  PARTICULIERE HUUR

Particuliere huur duur alternatief

De schema’s rechts laten zien hoeveel je per maand 

voor een vierkante meter woonoppervlakte betaalt in 

de particuliere huursector, en ter referentie in de 

sociale huur- en koopsector. 

De laatste jaren zien we dat de vraag naar middenhuur 

(woningen met een prijs tussen € 763 en ca. € 1.000 

per maand) toeneemt als gevolg van een tekort aan 

betaalbare koopwoningen. Het aanbod aan betaalbare 

koop en de vraag naar middenhuur zijn in de huidige 

markt vaak communicerende vaten: bij een gebrek aan 

betaalbare koop stijgt de vraag naar middenhuur. En 

omgekeerd: voeg je betaalbare koop toe, dan ontspant 

de markt voor middenhuur weer. De doelgroep voor 

middenhuur bestaat deels uit huishoudens die niet 

kunnen of willen kopen en te veel verdienen om in 

aanmerking te komen voor sociale huur, maar deels 

ook uit huishoudens die door krapte op de koopmarkt 

gedwongen worden om te kiezen voor middenhuur, als 

enige alternatief. 

Het aanbod aan middenhuur is in Midden-Groningen 

beperkt, vooral in de kleinere kernen. In Hoogezand en 

Sappemeer is nog enige keuze. Eengezinswoningen en 

appartementen in de particuliere verhuur zijn per 

vierkante meter veel duurder dan corporatie- of 

koopwoningen. In de particuliere sector ben je € 11 à € 

12 per m² per maand kwijt, tegenover € 5 à € 7 per 

m² in de corporatie- en koopsector. Voor groepen die 

eigenlijk een koopwoning zoeken, maar geen passende 

woning kunnen vinden, is de vrije huur in Midden-

Groningen dus een duur alternatief met weinig keuze. 

Dat maakt toevoegen van betaalbare koop des te 

belangrijker. 

H
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EENGEZINS
CORPORATIE-

HUUR
VRIJE HUUR KOOP

Hoogezand en Sappemeer € 5,50 € 12,34 € 5,79

Overig Midden-Groningen € 5,33 -* € 5,97

MIDDEN-GRONINGEN € 5,41 € 11,90 € 5,89

APPARTEMENT
CORPORATIE-

HUUR
VRIJE HUUR KOOP

Hoogezand en Sappemeer € 6,52 € 11,03 € 6,45

Overig Midden-Groningen € 6,78 -* € 6,01

MIDDEN-GRONINGEN € 6,56 € 11,03 € 6,67

 Gemiddelde vierkantemeterprijs per maand van corporatie-, particuliere 

huur- en koopwoningen, De prijzen zijn gebaseerd op actueel aanbod aan 

vrijehuurwoningen op Funda, actuele huurprijzen van de corporaties en 

bedragen die kopers op dit moment kunnen lenen, onder de huidige 

hypotheekvoorwaarden. Bron: BAG (2022), WOZ-registratie gemeenten (2022), 

VHE-bestanden corporaties (2022), hypotheker.nl (2022) en Funda (oktober 

2022). 

* In overig Midden-Groningen is te weinig beschikbaar aanbod om iets over de 

prijs te kunnen zeggen.
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Duurste koopwoningen in Harkstede e.o.

Het schema hieronder laat per kern of cluster van 

kernen zien hoeveel koopwoningen waard zijn en wat 

de gemiddelde WOZ-waarde per type woning is. In 

Hoogezand, Sappemeer en Muntendam is de 

koopvoorraad nog relatief betaalbaar, vooral rijen en 

appartementen. In Harkstede en dorpen in het westen 

van de gemeente (in het bijzonder: Meerwijck) zijn 

woningen juist het duurst: ongeveer de helft is daar

duurder dan drie ton. In Hoogezand staan ook dure 

bungalows. Let wel: de transactieprijzen liggen vaak 

hoger, waardoor er minder betaalbare koopwoningen 

zijn dan op basis van WOZ-waarden lijkt. 
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 Samenstelling van de koopvoorraad naar WOZ-waarde en de gemiddelde WOZ-waarde per woningtype, onderverdeeld naar kernen of clusters van kernen. Geel = waardeklasse komt relatief veel voor c.q. waarde is relatief hoog. Bron: WOZ-

registratie Midden-Groningen (2022). 

WOZ-WAARDE KOOPWONINGEN GEMIDDELDE WOZ-WAARDE PER TYPE

CLUSTER AANTAL < € 100.000
€ 100. - € 
125.000

€ 125. - € 
150.000

€ 150. - € 
175.000

€ 175. - € 
200.000

€ 200. - € 
250.000

€ 250. - € 
300.000

€ 300. - € 
400.000

> € 400.000 ONBEKEND RIJ 2^1 VRIJ APP GGB 0-TR

Hoogezand 6.065 8% 5% 15% 18% 9% 17% 11% 10% 2% 5% € 169.000 € 220.000 € 299.000 € 150.000 € 369.000

Sappemeer 2.630 3% 4% 12% 17% 15% 15% 12% 10% 3% 9% € 174.000 € 201.000 € 264.000 € 139.000 € 97.000

Dorpen z. en w. Hoogezand 1.650 1% 4% 7% 9% 8% 14% 13% 12% 28% 5% € 194.000 € 254.000 € 373.000 € 101.000 -

Harkstede 1.045 1% 1% 0% 3% 6% 18% 18% 27% 23% 3% € 261.000 € 263.000 € 387.000 € 235.000 € 227.000

Dorpen tuss. Harkst.-Slocht. 1.030 0% 0% 3% 8% 9% 25% 17% 22% 9% 6% € 216.000 € 188.000 € 298.000 - € 194.000

Slochteren 675 0% 1% 2% 12% 17% 21% 17% 14% 7% 9% € 181.000 € 193.000 € 296.000 - -

Schildwolde 570 0% 0% 2% 3% 8% 27% 21% 22% 9% 7% - € 221.000 € 289.000 - -

Siddeburen 1.065 0% 1% 3% 10% 12% 29% 20% 12% 5% 8% € 180.000 € 218.000 € 262.000 € 198.000 € 261.000

Dorpen rond het Schildmeer 615 0% 1% 2% 4% 7% 22% 18% 17% 8% 19% € 229.000 € 196.000 € 283.000 - -

Muntendam 1.360 2% 4% 14% 21% 9% 18% 14% 11% 3% 4% € 160.000 € 197.000 € 254.000 € 70.000 € 171.000

Zuidbroek 1.205 0% 2% 9% 9% 11% 27% 18% 16% 2% 6% € 152.000 € 210.000 € 267.000 € 205.000 € 150.000

Noordbroek 585 0% 3% 8% 9% 10% 28% 17% 12% 2% 12% € 150.000 € 197.000 € 246.000 - € 135.000

Meeden 600 0% 1% 8% 14% 13% 22% 17% 15% 2% 8% € 149.000 € 171.000 € 251.000 - € 237.000

MIDDEN-GRONINGEN 19.095 3% 3% 9% 13% 10% 20% 14% 13% 7% 7% € 174.000 € 216.000 € 294.000 € 153.000 € 167.000
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Startersaanbod vrijwel helemaal opgedroogd

Koop-starters hebben steeds meer moeite met het 

vinden van een betaalbare koopwoning in Midden-

Groningen. Onder koop-starters verstaan we mensen 

die aan het begin van hun wooncarrière staan en willen 

kopen, zonder dat zij de overwaarde van hun vorige 

koopwoning kunnen inzetten. Dat zij moeilijk een 

betaalbare woning kunnen vinden, komt deels doordat 

koopwoningen in Midden-Groningen (en dan vooral in 

de kleine kernen) relatief groot en dus duurder zijn, 

maar is vooral het gevolg van meer concurrentie en 

dus hogere verkoopprijzen. 

Het schema hiernaast laat per kern of cluster van 

kernen zien welk deel van de voorraad je kunt kopen 

met een bruto jaarinkomen van € 30.000 en € 40.000. 

Daarmee ben je aangewezen op het goedkopere 

starterssegment, bijvoorbeeld als je alleen een woning 

wilt kopen. 

Als je € 30.000 bruto per jaar verdient, kun je volgens 

de normen in september 2022 (op basis van de 

Hypotheker) ongeveer € 132.000 lenen. Daarvoor kun 

je in de huidige markt geen woning kopen. Verdien je € 

40.000 bruto per jaar, dan hoort daar een hypotheek 

van € 177.000 bij, wat neerkomt op een WOZ-waarde 

van zo’n € 130.000. Er stonden in september 2022 

slechts zeven woningen te koop in dat segment. 

In theorie is er dus nog wel wat te kiezen voor starters, 

vooral als je bruto € 40.000 per jaar verdient. Je hebt 

dan toegang tot 15% van de koopmarkt. Maar door de 

krapte op de markt is er vrijwel geen beschikbaar 

aanbod. Als je met een inkomen onder de € 40.000 

bruto per jaar een woning wilt kopen in Midden-

Groningen, dan is de kans van slagen het grootst in 

Hoogezand. Dorpen kunnen starters op dit moment 

geen woning bieden, met als gevolg dat dorpen steeds 

meer vergrijzen. Er moeten dus betaalbare woningen 

gebouwd worden. 
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BIJ BRUTO JAARINKOMEN 
VAN:

ACTUEEL AANBOD OP 
FUNDA

CLUSTER € 30.000 € 40.000
TOT € 

177.000
TOT € 

225.000

Hoogezand 15% 22% 5 16

Sappemeer 8% 13% 3

Dorpen z. en w. Hoogezand 8% 9% 1

Harkstede 1% 2% 1

Dorpen tuss. Harkst.-Slocht. 3% 9%

Slochteren 5% 16% 1

Schildwolde 5% 7%

Siddeburen 4% 6% 1

Dorpen rond het Schildmeer 1% 6% 2

Muntendam 6% 23% 1

Zuidbroek 1% 7% 1

Noordbroek 5% 11%

Meeden 4% 9% 1

MIDDEN-GRONINGEN 9% 15% 7 26

 Koopwoningen in de bestaande voorraad die je kunt kopen met € 30.000 of € 

40.000 bruto jaarinkomen en actueel beschikbaar aanbod op Funda. Het 

prijssegment tot € 177.000 past bij een bruto jaarinkomen tot € 40.000. Ter 

referentie: wat staat er te koop tot € 225.000? Bron: WOZ-registratie Midden-

Groningen (2022), Funda (peildatum: september 2022). 
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Verhoogde kans op energiearmoede in naoorlogs bezit

De kaart rechts laat zien waar relatief veel energie-onzuinige 

particuliere woningen staan en waar óók veel lage-

inkomensgroepen wonen. Daar is het risico op energiearmoede 

het grootst. We zien grofweg dezelfde plekken naar voren 

komen als in de sociale huursector, maar dan wijdverspreider: 

naast Noorderpark óók Gorecht en Woldwijck, een groter deel 

van Muntendam, en ook Foxhol, Kolham en het lint langs de 

Woldweg in Kropswolde. 

In Harkstede is het risico op energiearmoede relatief laag, en 

dan in het bijzonder in De Borgmeren. Inkomens liggen daar 

relatief hoog en woningen zijn van een recent bouwjaar, dus 

energiezuiniger. Hetzelfde zien we in De Vosholen. In dorpen 

als Hellum en Froombosch is het beperkte risico op 

energiearmoede vooral het gevolg van hogere inkomens en 

niet zozeer van energiezuinige woningen (zie ook paragraaf 

4.4). 
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4.6  AANPASBAARHEID

Welke woningen zijn in potentie aanpasbaar?

Door de vergrijzing neemt de vraag naar woningen die 

geschikt zijn voor mensen met een zorgvraag de 

komende jaren toe. Veel bestaande woningen zijn met 

kleine aanpassingen geschikt te maken voor ouderen, 

vooral wanneer zij een lichte zorgvraag hebben. We 

schatten hierna in om hoeveel woningen het gaat. We 

maken daarbij onderscheid tussen drie soorten 

bewoners voor wie aanpassingen aan de woning nodig 

zijn: 

1. mensen die slecht ter been zijn, maar niet of 

nauwelijks gebruikmaken van hulpmiddelen;

2. mensen die gebruikmaken van een rollator;

3. mensen in een rolstoel. 

Voor de eerste twee groepen is het verbeteren van de 

toegankelijkheid van de woning voldoende om langer 

zelfstandig te blijven wonen. Bij de laatste groep is ook 

een goede doorgankelijkheid belangrijk. Daar zijn 

grotere ingrepen voor nodig die ook om aanpassingen 

in het casco vragen (bredere deuren, ruimere hal en 

badkamer, etc.). We richten ons hier alleen op het 

verbeteren van de toegankelijkheid van woningen die 

met kleine aanpassingen (tot ca. € 10.000) te 

realiseren zijn. In de schema’s hieronder staat per 

bouwperiode en grootte van de woning hoe groot de 

kans is dat een woning aanpasbaar is. 

Bijna 60% van de voorraad is aanpasbaar

Onze inschatting is dat ongeveer 60% van de koop- en 

sociale huurvoorraad en 45% van de particuliere 

huurvoorraad in Midden-Groningen aanpasbaar is. 

Opgeteld gaat het om ruim 16,5 duizend woningen. Dat 

wil niet zeggen dat er geen opgave ligt: een steeds 

grotere groep heeft behoefte aan bijvoorbeeld een 

beschutte woonvorm. Die realiseer je niet met kleine 

aanpassingen. 
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  Links: inschatting van de aanpasbaarheid van woningen, naar eigendom, 

bouwperiode en grootte / inhoud. Gebaseerd op de Doorzonscan van Aedes Actiz, 

aangevuld en bewerkt door KAW (2019). Boven: aandeel woningen dat naar 

verwachting aanpasbaar is, onderverdeeld naar eigendom. Nultredenwoningen zijn 

hierin meegenomen. Bron: aanpasbaarheidsscan KAW (2019), VHE-bestanden 

corporaties (2022), WOZ-registratie Midden-Groningen (2022).

CORPORATIE < 250 M³ 250 - 300 M³ > 300 M³

< 1965 0% 5% 5%

1965-1980 15% 25% 25%

1980-2003 40% 40% 75%

> 2003 100% 100% 100%

PARTICULIER < 250 M³ 250 - 300 M³ > 300 M³

< 1965 15% 20% 30%

1965-1980 15% 60% 90%

1980-2003 70% 70% 90%

> 2003 100% 100% 100%

EIGENDOM % AANPASBAAR AANTAL

corporatiehuur 57% 4.550

particuliere huur 47% 775

Koop 59% 11.300

MIDDEN-GRONINGEN 58% 16.600
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Voor- en vroeg-naoorlogs lastig aanpasbaar

De kaarten hieronder laten op een lager schaalniveau 

zien hoe aanpasbaar de woningvoorraad is, met 

onderscheid naar huur en koop. Midden-Groningen telt 

relatief veel vooroorlogse en vroeg-naoorlogse 

woningen die vanwege krappere plattegronden minder 

goed aanpasbaar zijn. Denk aan delen van Gorecht en 

Noorderpark in Hoogezand, het lint langs de 

Hoofdweg door de Woldstreek, vroeg-naoorlogse 

uitbreidingswijkjes bij Zuidbroek en Foxhol. In jaren-

70-buurtjes, zoals in Slochteren, Zuidbroek en 

Muntendam zie je dat de voorraad juist wel goed 

aanpasbaar is. Die woningen zijn ruimer van opzet. 
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5
ORIËNTATIE, 
WENSEN EN 
MOTIEVEN



5.1  IN HET KORT

Dit hoofdstuk

We bundelen hier kennis uit twee onderzoeken naar 

het proces dat recent verhuisden doormaakten in hun 

zoektocht naar een andere woning. We kijken naar de 

groep die direct al in Midden-Groningen zocht, maar 

ook naar huishoudens die als alternatief voor Midden-

Groningen kozen. Zo ontstaat een beeld van de 

(onvervulde) vraag van groepen. We kijken naar:

- Hoe hun oriëntatieproces eruitzag (paragraaf 5.2);

- Wie er op Midden-Groningen zochten (paragraaf 

5.3);

- Welke producten en woonmilieus ze daar zochten 

(paragraaf 5.4);

- Welke concessies ze deden (paragraaf 5.5);

- Wat huishoudens zochten die Midden-Groningen 

als alternatief zien (paragraaf 5.6);

- Welke woonmilieus er in Midden-Groningen zijn en 

wat voor groepen daarop afkomen (paragraaf 5.7).

Uitkomsten in het kort

- Midden-Groningen is populair bij het segment 

Landelijke Vrijheid (H). Dit zijn huishoudens die 

zoeken op landelijke woonmilieus. Zij kunnen in 

Midden-Groningen vaak ‘veel huis voor weinig geld’ 

vinden in een landelijke omgeving. Toch is de 

onvervulde behoefte aan landelijk wonen groot. 

We zien dat huishoudens dan uitwijken naar dorpse 

woonmilieus, als second-best-keuze. Wil je als 

gemeente vraaggerichter programmeren, dan moet 

je dus inspelen op de behoefte aan landelijk 

wonen. 

- Huishoudens die in Midden-Groningen komen 

wonen, weten vaak de ruimte te vinden die ze 

zoeken. Dat geldt niet altijd voor de groep die wél 

op Midden-Groningen zocht, maar ergens anders 

een woning vond. Veel ruimte is dus een van de 

unique selling points van Midden-Groningen. 

- Naast de behoefte aan landelijk wonen is er ook 

veel vraag naar betaalbaar wonen. Dat maakt dat 

Midden-Groningen twee gezichten heeft: 

huishoudens zoeken óf woning in een landelijk 

woonmilieu, vaak in het (middel)dure segment, óf 

een betaalbare woning, vaak in naoorlogse 

woonmilieus in het stedelijk gebied. 

- Opvallend veel huishoudens jonger dan 30 jaar 

zoeken in Midden-Groningen. Betaalbaarheid en de 

goede verbinding met de stad Groningen zijn de 

belangrijkste redenen. We verwachten dat deze 

groep ten opzichte van 2019 (toen we dit maten) is 

toegenomen doordat de huizenprijzen verder 

gestegen zijn. 
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KADER: WELKE ONDERZOEKEN GEBRUIKTEN WE?

Bronnen combineren voor nieuwe inzichten

Recent zijn er twee onderzoeken gedaan om erachter te komen hoe 

recent verhuisden zich oriënteerden, wat ze zochten, wat hun 

motieven waren, welke keuzes en overwegingen ze maakten en 

welke concessies ze deden. Beide onderzoeken geven 

aanknopingspunten om één stap vraaggerichter te programmeren, 

wetende dat niemand een woning vindt die volledig aan het 

wensenplaatje voldoet. “Second best is dus vaak best.” Het 

onderzoek voor de regio Groningen-Assen (RGA) besloeg alleen de 

westkant van Midden-Groningen (voormalig Hoogezand-Sappemeer 

en Slochteren), voormalig Menterwolde zat juist in het onderzoek 

voor de regio Oost-Groningen. 

Het RGA-onderzoek is bovendien verrijkt met gegevens van Whize. 

Zij verdelen huishoudens in 11 segmenten en 59 sub-segmenten op 

basis van allerlei consumentendata. De segmenten verschillen 

voornamelijk op welstand en leeftijd van elkaar. Zo konden we 

gegevens over woonvoorkeuren dus koppelen aan doelgroepen. 

Rechts staat een overzicht van alle Whize-segmenten, met op de 

horizontale as de leeftijd en op de verticale as welstand. In de 

bijlage zijn uitwerkingen per segment te vinden. 
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‘Gewoon Gemiddeld’ ziet Midden-Groningen als alternatief

De figuur rechtsboven laat per gemeente zien bij hoeveel 

huishoudens die gemeente de eerste keus was en bij hoeveel de 

tweede keus. De figuur daaronder specifiek laat voor Midden-

Groningen zien welke segmenten zich daar als eerste keus op 

oriënteerden en welke vooral als tweede keus. 

Ongeveer 8% van de verhuisden zag Midden-Groningen als eerste 

keuze. Dat is ongeveer evenveel als andere landelijke 

regiogemeenten als Tynaarlo en Noorderveld. Ook vergeleken met 

Groningse gemeenten op even grote afstand van de stad Groningen 

doet Midden-Groningen niet onder. Bij de tweede keus verandert 

dat niet, al lijken Tynaarlo en Westerkwartier iets populairdere 

alternatieven te worden voor de huishoudens die in de gemeente 

Groningen in eerste instantie geen huis konden vinden.

Bij het segment Landelijke Vrijheid (H) is Midden-Groningen het 

vaakst eerste voorkeur. Het segment Gewoon Gemiddeld (F) ziet 

Midden-Groningen juist vaak als alternatief. Die groep zocht in 2019 

al vanwege betaalbaarheid naar alternatieven voor Groningen en 

doet dat nu waarschijnlijk nog vaker dan voorheen. 
 Boven: eerste of tweede keuze van verhuisden per gemeente. Onder: per segment, alleen voor Midden-Groningen. Bron: 

woningmarktonderzoek RGA (2019).
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Buiten de regio Groningen-Assen
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SEGMENTEN ZOCHT OP M-G ZOCHT NIET OP M-G VERSCHIL

A - Dromen en Rondkomen 4% 2% 2%

B - Jong en Hoopvol 3% 11% -8%

C - Volks en Uitgesproken 16% 14% 2%

D - Bescheiden Ouderen 8% 4% 4%

E - Stedelijke Dynamiek 1% 4% -3%

F - Gewoon Gemiddeld 19% 23% -5%

G - Gezellige Emptynesters 6% 6% 0%

H - Landelijke Vrijheid 31% 13% 18%

I - Plannen en Rennen 8% 15% -7%

J - Zorgeloos en Actief 4% 6% -2%

K - Luxe Leven 1% 3% -1%

 Boven: waar zochten huishoudens op voordat ze in Midden-Groningen kwamen wonen? Onder: overzicht van Whize-segmenten die wel of niet 

zochten op Midden-Groningen. Bron: woningmarktonderzoek RGA (2019).

Midden-Groningen populair bij landelijke woningzoeker

Het cirkeldiagram rechts laat zien waar woningzoekenden op 

zochten voordat ze in Midden-Groningen zijn komen wonen, als 

eerste voorkeur. De tabel daaronder laat zien hoe de verdeling van 

de segmenten is van de mensen die wel of niet op de gemeente 

Midden-Groningen zochten. 

Duidelijk is dat veruit de meeste huishoudens die in Midden-

Groningen zijn komen wonen daar ook daadwerkelijk op zochten. 

Daarnaast zochten relatief veel huishoudens op Groningen, maar 

eindigden ze uiteindelijk in Midden-Groningen. 

Als we kijken naar het zoekgedrag per segment, dan zien we dat 

vooral het segment Landelijke Vrijheid (H) relatief veel op Midden-

Groningen zocht. Ook huishoudens met een kleine portemonnee 

(segmenten A, C en D) zochten relatief vaak op Midden-Groningen. 

Juist de stedelijke segmenten met een redelijk tot goed inkomen 

zochten relatief weinig op de gemeente. 
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5.3  WIE ZOEKEN ER IN MIDDEN-GRONINGEN?
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 Overzicht van groepen die zich oriënteerden op Midden-Groningen in hun zoektocht naar een woning. Bron: woningmarktonderzoek RGA (2019).

A - Dromen en Rondkomen

B - Jong en Hoopvol

C - Volks en Uitgesproken

D - Bescheiden Ouderen

E - Stedelijke Dynamiek

F - Gewoon Gemiddeld

G - Gezellige Emptynesters

H - Landelijke Vrijheid

I - Plannen en Rennen

J - Zorgeloos en Actief

K - Luxe Leven

30-minners zochten vaak op Midden-Groningen

Recent verhuisden die jonger waren dan 30 jaar zochten als 

eerste voorkeur naar verhouding vaak in Midden-Groningen. 

We zien ook dat deze leeftijdsgroep relatief vaak daadwerkelijk 

in Midden-Groningen is gaan wonen, als we de cijfers 

vergelijken met het Westerkwartier en Het Hogeland. Voor 

deze groep zijn woningen in Midden-Groningen relatief 

betaalbaar. We verwachten dat dit verband nu nog sterker is, 

omdat woningprijzen verder zijn gestegen. 

De groep die vanwege betaalbaarheid voor Midden-Groningen 

kiest (segment C t/m F), bestaat voor een groot deel uit 

alleenstaanden en paren (zie de gele cirkel rechts). Slechts 

17% van deze groep bestaat uit gezinnen. Je hoeft voor deze 

groep dus geen ruime gezinswoningen te bouwen. Het is 

uiteraard wel denkbaar dat een deel van de jonge stellen een 

gezin sticht als ze eenmaal in Midden-Groningen wonen. Er is 

ook een grote groep die juist veel ruimte en een landelijke 

omgeving zoekt (segment H, zie de groene cirkel rechts). Dat 

zijn vaak paren of gezinnen. 



5.4  WAT ZOEKT MEN IN MIDDEN-GRONINGEN?

Onvervulde behoefte naar landelijk wonen

Juist door te kijken naar het verschil tussen wat 

huishoudens in Midden-Groningen zochten en wat ze 

uiteindelijk vonden, ontdek je de onvervulde vraag. Is 

er een negatief verschil, dan is er netto vraag naar dat 

product of woonmilieu. Een positief verschil betekent 

juist dat er een overschot is. 

Rechts laten we dit zien per woningtype en 

woonmilieu. De roep om landelijk wonen komt duidelijk 

naar voren. Bij woonboerderijen, vrijstaand wonen en 

‘anders’ zien we onvervulde behoeftes. De categorie 

‘anders’ kan duiden op een vraag naar bijzondere of 

nieuwe woonvormen. In de woonmilieus zien we de 

vraag naar landelijk wonen ook terugkomen. De 

behoefte aan wonen in het landelijk gebied lijkt nu 

ingevuld te worden door dorpse woonmilieus zoals een 

woondorp. Huishoudens kiezen dit dus als alternatief, 

maar het liefst hadden ze een woning in het 

buitengebied of aan de dorpsrand gehad. 

In voormalig Menterwolde lijkt de wens om landelijk te 

wonen nog wat groter te zijn dan in het RGA-deel van 

Midden-Groningen. Daarin speelt mee dat in oud-

Menterwolde geen stedelijk woonmilieus te vinden zijn, 

waardoor huishoudens zich vaker oriënteren op 

landelijk of dorps wonen. Dit zien we ook terug in de 

belangrijkste verhuisredenen: ligging en buitenruimte. 

Wat ook opvalt, is dat huishoudens in oud-Menterwolde 

het vaakst concessies deden op de ligging. 

Betaalbaarheid wordt ook vaak gezien als reden om in 

oud-Menterwolde te zoeken. Dat kan erop wijzen dat 

huishoudens juist daar zoeken naar betaalbaar aanbod 

(‘betaalbaarheidsspeurders’), of dat huishoudens in het 

duurdere segment zoeken en juist in Menterwolde 

meer woning voor hetzelfde geld vinden 

(betaalbaarheid als ‘positieve concessie’).
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TYPE WONING GEZOCHT GEWENST GEVONDEN VERSCHIL

Rij- of hoekwoning 19% 20% 1%

Twee-onder-een-kapwoning 17% 24% 7%

Vrijstaande woning 32% 30% -2%

Appartement of flat 18% 15% -3%

Beneden- of bovenwoning 3% 4% 1%

Woonboerderij 6% 4% -2%

Bedrijfswoning of boerderij 1% 2% 1%

Anders 4% 1% -2%

WOONMILIEU GEWENST GEVONDEN VERSCHIL

Het centrum van de stad 6% 2% -4%

Een vooroorlogse stadswijk 3% 2% -1%

Naoorlogs met egz en app 6% 9% 3%

Naoorlogs met vooral gezinswoningen 7% 10% 3%

Recente stedelijke uitbreidingswijk 5% 4% -1%

Stedelijke herontwikkelingslocatie 1% 0% -1%

‘Excellent’ - stads 1% 0% -1%

Het centrum van een groot dorp 9% 11% 3%

Dorpse woonbuurt 22% 26% 4%

Een woondorp 12% 19% 7%

Landelijk gebied 24% 12% -12%

‘Excellent’ - dorps 3% 3% 0%
 Overzicht van wat recent verhuisden wensten en uiteindelijk vonden voor 

zowel het type woning als het woonmilieu. Het verschil laat een mismatch zien 

tussen vraag en aanbod. Bron: woningmarktonderzoek RGA (2019).
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 Boven: wat zochten huishoudens die in Midden-Groningen kwamen wonen en wat vonden ze uiteindelijk? Onder: wat zochten huishoudens die zich op 

Midden-Groningen oriënteerden maar er niet zijn gaan wonen, en wat vonden ze uiteindelijk? Het verschil laat in beide figuren de mismatch tussen vraag en 

aanbod zien. Bron: woningmarktonderzoek RGA (2019).

Mensen vinden ruimte binnen en buiten

De figuren rechts laten zien wat huishoudens zochten en uiteindelijk 

ook vonden. De bovenste figuur laat dit zien van huishoudens die 

ook daadwerkelijk in Midden-Groningen zijn gaan wonen, terwijl de 

onderste figuur een beeld geeft van de groep die wel op Midden-

Groningen zocht, maar er uiteindelijk niet ging wonen. 

Duidelijk is dat huishoudens de ruimte die ze zochten in Midden-

Groningen hebben gevonden. Dat lukte niet altijd bij 

woningzoekenden die niet in Midden-Groningen terechtkwamen. We 

zien ook dat men in Midden-Groningen niet altijd een 

onderhoudsarme en duurzame woning met lage energielasten vond. 

Daar is dus een mismatch. Vooral het segment Jong en Hoopvol (B) 

vindt dit belangrijk. De segmenten Plannen en Rennen (I) en Luxe 

Leven (K) vinden veel ruimte in en om de woning erg belangrijk. 

Daarnaast hechten ze ook veel waarde aan gemakkelijk parkeren bij 

de woning. Het segment Zorgeloos en Actief (J), bestaande uit 

ouderen, vindt dat juist veel minder belangrijk. Het segment 

Landelijke Vrijheid (H) zoekt juist een woning met bijzondere 

uitstraling die eventueel verbouwd kan worden. 



Is er vraag naar wonen in het buitengebied? 

Bij het opstellen van de nieuwe Omgevingsvisie maakt 

de provincie Groningen de afweging of zij meer ruimte 

geeft aan wonen in het buitengebied. Het uitgangspunt 

nu is dat het bouwen van nieuwe woningen in het 

buitengebied zeer beperkt wordt toegestaan. De 

gedachte achter het concentreren van stedelijke 

activiteiten in bestaande bebouwde gebieden is 

kortweg het landschap zo veel mogelijk te beschermen, 

verdere ‘verstening’ van het buitengebied te 

voorkomen, mobiliteit te beperken en de leefbaarheid 

in (kleine) kernen te ondersteunen. 

De provincie liet in 2021 onderzoeken óf er behoefte is 

aan wonen in het buitengebied, en zo ja, hoe groot die 

behoefte is, welke groepen daarin interesse hebben en 

wat voor woonproducten zij zoeken. 

Midden-Groningen: +200 woningen

Op basis van de uitkomsten uit het onderzoek voor de 

regio Groningen-Assen uit 2019 blijkt de vraag in de 

hele provincie Groningen op ongeveer 2.500 woningen 

te liggen. Die behoefte is onderdeel van de totale 

woningbehoefte in de provincie. Voor Midden-

Groningen komt de behoefte naar wonen in het 

buitengebied uit op ongeveer 200 woningen over de 

periode 2020-2030. Dat is 15% van de totale 

woningbehoefte in Midden-Groningen. De vraag naar 

wonen in het buitengebied in Midden-Groningen 

bestaat voor 25% uit een specifieke vraag naar wonen 

in het buitengebied en voor 75% uit een vraag die ook 

door dorpse woonmilieus bediend kan worden. Het 

gaat dus om een woningbehoefte van 50 woningen van 

huishoudens die expliciet in het buitengebied willen 

wonen. 

Drie hoofdlijnen in de woonbehoefte

In de interviews die we deden, kwamen drie behoeftes 

naar voren van huishoudens die willen wonen in het 

buitengebied. Alleen beleid aanpassen is dan 

onvoldoende. Wat nu al kan, blijft hangen in een 

bureaucratisch proces. Er is steun nodig voor 

initiatiefnemers en een houding die ontwikkelingen 

mogelijk probeert te maken.

1. Meer variatie in bouwmogelijkheden: een groep 

mensen zoekt een woonvorm waarbij er meer 

mogelijkheden zijn om hun woning op eigen wijze 

vorm te geven.

2. Minder bureaucratie en meer ondersteuning: er is 

behoefte aan meer ondersteuning bij het 

realiseren van wensen in het buitengebied, 

binnen het speelveld van regels en belangen.

3. Meer mogelijkheden om met meerdere 

huishoudens op een bestaand erf te wonen: 

binnen de totale groep mensen met de wens in 

het buitengebied te wonen is dit een kleine, maar 

wel groeiende vraag.

KADER: ONDERZOEK WONEN IN HET BUITENGEBIED
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5.5  CONCESSIES
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 Concessies die huishoudens die naar Midden-Groningen verhuisden deden, per woonmilieu, vergeleken met het gemiddeld in de regio 

Groningen-Assen. Bron: woningmarktonderzoek RGA (2019).

Woonwensen relatief makkelijk te vervullen

De figuur rechts laat zien welke concessies mensen deden in drie 

verschillende woonmilieus in Midden-Groningen en hoe dit zich 

verhoudt tot het gemiddelde in de regio Groningen-Assen. 

Huishoudens die in Midden-Groningen zijn gaan wonen, deden 

gemiddeld minder concessies dan in de rest van de regio 

Groningen-Assen. Het lukt in Midden-Groningen dus relatief het 

makkelijkst om je woonwensen te vervullen. Vooral in het stedelijk 

gebied (Hoogezand en Sappemeer) is het voor woningzoekenden 

makkelijker om de gewenste woning te vinden, al deden 

huishoudens in dit woonmilieu wel vaker dan gemiddeld concessies 

op de woonplaats.

In woonkernen (zoals Kolham, Froombosch) doen huishoudens juist 

vaker concessies. Zo leverden huishoudens hier vaker in op 

kenmerken van de woning en woonplaats, waarschijnlijk om het 

juiste woonmilieu te vinden. 
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Afleesvoorbeeld:

Huishoudens die in Midden-Groningen zijn komen wonen, deden in stedelijke woonmilieus vaker een concessie op 

woonplaats van voorkeur dan gemiddeld in de regio Groningen-Assen.  



5.6  MIDDEN-GRONINGEN ALS ALTERNATIEF
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WOONMILIEUS %

Het centrum van de stad 3%

Een vooroorlogse stadswijk 9%

Naoorlogse wijk met gezinswoningen en appartementen 6%

Naoorlogse wijk met vooral gezinswoningen 11%

Recente stedelijke uitbreidingswijk 12%

Stedelijke herontwikkelingslocatie 2%

‘Excellent’ - stads 2%

Het centrum van een groot dorp 6%

Dorpse woonbuurt 21%

Een woondorp 11%

Landelijk gebied 14%

‘Excellent’ – dorps 2%

REDEN VAN VERHUIZING ZOCHT DIRECT OP M-G M-G ALS ALTERNATIEF VOOR GRONINGEN

Ik wilde vooral deze woning 39% 48%

Ik wilde vooral in deze woonplaats wonen 22% 20%

Ik wilde vooral in dit soort buurt wonen 17% 16%

Iets anders 22% 17%

TOTAAL 100% 100%

 Boven: gewenst woonmilieu van de groep die Midden-Groningen als alternatief voor de stad Groningen zag. Onder: verhuisredenen van de 

groep die direct op Midden-Groningen zocht en van huishoudens die Midden-Groningen als alternatief voor de gemeente Groningen zagen. Bron: 

woningmarktonderzoek RGA (2019).

Tweedeling betaalbaar en landelijk wonen

In het onderzoek voor de regio Groningen-Assen is in 2019 niet 

alleen gevraagd naar wat de eerste keuze van huishoudens was in 

het zoekproces. Er is ook gevraagd naar waar mensen eventueel 

nog meer zochten. Hierna vergelijken we de groep die direct op 

Midden-Groningen zocht met de groep die Midden-Groningen als 

‘second-best-keuze’ zag. 

De groep die Midden-Groningen als alternatief voor de stad zag, 

heeft twee gezichten. Een deel is gericht op stedelijke woonmilieus 

zoals naoorlogse wijken en recente uitbreidingswijken, een ander 

deel zoekt juist landelijke woonmilieus zoals dorpse woonbuurten. 

Huishoudens die stedelijke woonmilieus zoeken, wijken vaak 

vanwege betaalbaarheid uit naar omliggende gemeenten, zo blijkt 

uit hun verhuisredenen. In Midden-Groningen kunnen die 

huishoudens vaak nog wel het gewenste woningtype vinden (zie de 

onderste tabel rechts). De groep die Midden-Groningen als 

alternatief ziet, zoekt bovendien vaker naar tweekappers dan de 

groep die specifiek op Midden-Groningen zoekt. Zij zijn op zoek 

naar ruimte in en om huis, maar dan voor minder geld. 



5.7  WOONMILIEUS EN SEGMENTEN
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 Woonmilieus in Midden-Groningen, conform de indeling zoals gebruikt in het onderzoek voor de regio Groningen-Assen. Bron: KAW (2019, 

bewerkt 2022).

Veel landelijke woonmilieus in de gemeente

Op de volgende pagina’s schetsen we de verschillende 

woonmilieus in Midden-Groningen en de specifieke 

woonwensen die daarbij passen. Let op: het gaat om de 

woonmilieus zoals die in de regio Groningen-Assen gebruikt 

worden. In de bijlage staan uitgebreidere overzichten per 

woonmilieu en per doelgroep / Whize-segment. 

Midden-Groningen bestaat vooral uit dorpse en landelijke 

woonmilieus. Hierdoor liggen er veel kansen voor landelijk 

wonen in de gemeente. In Hoogezand en Sappemeer zijn juist 

stedelijke woonmilieus te vinden, zoals naoorlogse wijken met 

vooral eengezinswoningen. 

Er zal dus ook een tweedeling zijn in groepen die zoeken op 

Midden-Groningen. Huishoudens met een grotere portemonnee 

willen graag een woning in een landelijke setting, terwijl 

anderen juist een betaalbare woning zoeken, voornamelijk in 

de stedelijke woonmilieus. 



5.7  WOONMILIEUS EN SEGMENTEN

Naoorlogs met eengezins en appartementen

Dit zijn vaak plekken met het meeste hoogbouw en een 

hoog aandeel sociale huur. In Midden-Groningen zijn 

dit o.a. Gorecht-Noord en Spoorstraat-Kieldiep. Het 

segment Volks en Uitgesproken (C) komt hier veel 

voor. Vanwege betaalbaarheid zoeken huishoudens het 

meest naar appartementen of flats. Andersom 

geredeneerd: mensen komen hier vaak terecht omdat 

hier betaalbare woningen zijn te vinden of omdat hier 

veel sociale huur is. Vaak zoeken ook ouderen met een 

kleine portemonnee in het segment Bescheiden 

Ouderen (D) op dit woonmilieu, omdat hier betaalbare 

gelijkvloerse woningen te vinden zijn. Investeringen in 

dit woonmilieu kunnen kansen bieden voor starters en 

andere groepen met een kleine portemonnee. 

Naoorlogs met vooral gezinswoningen

Hier staan vaak veel rijwoningen die nu vooral gewild 

zijn onder starters. Voorbeelden zijn Woldwijck in 

Hoogezand en Westerpark in Sappemeer. Dit 

woonmilieu is zeer gewild bij het segment Gewoon 

Gemiddeld (F). Dit segment bestaat vaak uit gezinnen 

met een inkomen dat hoog genoeg is om een 

grondgebonden woning te kunnen kopen, maar net te 

laag is voor hun droomwoning. Ruimer wonen is de 

voornaamste woonwens. Toch liggen er in deze 

woonmilieus kansen als het om ruimte gaat. Zo vinden 

mensen meer ruimte om hun huis en meer ruimte voor 

parkeren dan gewenst is. Bij transformatie liggen er 

dus kansen voor verdichting of verbetering van 

ruimtelijke kwaliteiten in de wijk. 

Recent stedelijke uitbreidingswijk

In Midden-Groningen is één recent stedelijke 

uitbreidingswijk: De Vosholen. Dit woonmilieu is juist 

ook makkelijk toe te voegen. Vooral het segment 

Plannen en Rennen (I) is hierin geïnteresseerd. Dit zijn 

huishoudens met een groot budget en een druk leven. 

Ze hebben behoefte aan een ruime woning en een 

ruime buitenruimte. Hierdoor komen ze ook vaak 

terecht in recent stedelijke uitbreidingswijken. Ze 

zoeken hier vaak een tweekapper of vrijstaande 

woning. Toch hoeven deze wijken niet altijd ruim 

opgezet te zijn. Veel mensen vinden hier een ruimere 

woning met meer parkeerplekken in de buurt dan waar 

ze naar op zoek waren. Lagere parkeernormen en een 

mix met kleinere woningen zouden dit woonmilieu 

geschikter maken voor meer groepen. 
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5.7  WOONMILIEUS EN SEGMENTEN

Dorpse woonbuurt

In dorpse woonbuurten zoeken huishoudens vaak een 

vrijstaande woning of tweekapper. Er is vaak een mix 

tussen verschillende segmenten, woningtypen en 

eigendom. Voorbeelden zijn Schildwolde, Slochteren en 

Harkstede. Het zijn vaak dorpen met een aantal 

belangrijke voorzieningen zoals een supermarkt en 

huisarts. Opvallend is dat veel meer mensen hier een 

vrijstaande woning zoeken dan dat ze er uiteindelijk 

vinden. Huishoudens lijken uit te wijken naar 

tweekappers en rijwoningen. Men vindt de kwaliteit en 

grootte van de buitenruimte hier vaak belangrijker dan 

de ruimte in de woning. Woningen met grote tuinen 

kunnen hier dan ook een vraag bedienen. 

Een woondorp

Het verschil tussen een woondorp en een dorpse 

woonbuurt is niet heel groot. Een woondorp is vaak 

kleiner, landelijker en heeft minder tot geen 

voorzieningen. Huishoudens weten hier dan ook vaker 

de ruimte te vinden dan in een dorpse woonbuurt. 

Kolham, Meeden en Froombosch zijn voorbeelden van 

woondorpen. Vooral het segment Landelijke Vrijheid 

(H) wil hier graag wonen. Dit segment vindt ruimer 

wonen, een grote buitenruimte en een rustigere of 

groenere plek de belangrijkste verhuisredenen. Over 

het algemeen weten mensen hier ook de woning te 

vinden die ze zoeken. Er lijkt in dit woonmilieu wel een 

onvervulde behoefte te zijn naar boerderijwoningen. 

Landelijk gebied

Zoals de kaart op pagina 80 laat zien, heeft Midden-

Groningen vrij veel landelijk gebied. Het overgrote deel 

van de huishoudens in Midden-Groningen zoekt een 

vrijstaande woning of woonboerderij in het 

buitengebied. Dit zijn voornamelijk paren van wie de 

kinderen al uit huis zijn. Het segment Landelijke 

Vrijheid (H) is hier sterk aanwezig. Dit segment is 

moeilijk te typeren omdat zij vaak pas dit segment 

worden zodra ze een woning in het landelijk gebied of 

in een woondorp hebben gevonden. Dit segment vindt 

dus ook vaak wat ze zoeken, anders waren ze niet in 

dat segment terechtgekomen. Men vindt hier wel vaker 

veel ruimte in de woning dan ze wensten. Vooral het 

uitzicht en de buitenruimte is belangrijk. 
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6 WONEN 
TOEVOEGEN



6.1  IN HET KORT

Dit hoofdstuk

In hoofdstuk 3 lieten we zien wat de komende jaren de 

verwachte woonbehoefte per kern of cluster van 

kernen is. We zoomen hierna dieper in op wat dat 

kwalitatief betekent voor de sociale huur-, particuliere 

huur- en koopsector. 

- Sociale huur: we gaan in op factoren die de vraag 

beïnvloeden, analyseren signalen van vraagdruk en 

vertalen dit naar een programma per kern: 

hoeveel, wat en voor welke prijs (paragraaf 6.2)? 

- Particuliere huur: we schetsen welke doelgroepen 

op particuliere huur aangewezen zijn, wat 

onzekerheden zijn en vertalen dit naar een 

programma per kern (paragraaf 6.3); 

- Koop: we laten cijfers zien die iets zeggen over de 

krapte op de markt, gaan in op gewenste 

prijssegmenten en vertalen dit naar een 

programma per kern (paragraaf 6.4). 

Verspreid over het hoofdstuk geven we aan wat de 

rode draad uit gesprekken met marktkenners was.

Uitkomsten in het kort

- De verwachting is dat er tot 2030 netto nog zo’n 

360 sociale huurwoningen toegevoegd moeten 

worden om in de vraag te voorzien. Dat zijn 45 per 

jaar. Vooral starters zitten in de knel. Gezien de 

situatie in de wereld is het denkbaar dat de vraag 

naar sociale huur hoger uitvalt dan wij nu denken. 

Daarom is het belangrijk dat corporaties de vraag 

continu monitoren en tijdig bijsturen als de markt 

daarom vraagt. Netto toevoegen vraagt om 

loslaten van het huidige ‘saldo is nul’-beleid. 

- Er is vooral behoefte aan ‘alleskunners’: huizen die 

geschikt zijn voor ouderen met een (beginnende) 

zorgvraag, maar later ook bruikbaar zijn voor 

kleine gezinnen of stellen. Denk goed na over de 

plek waar die woningen gebouwd worden. 

Aanvullend is er vraag naar reguliere rijwoningen 

en (vooral in het stedelijk gebied en in sommige 

centrumdorpen) appartementen. 

- In woondorpen hoeven niet per se méér sociale 

huurwoningen gebouwd te worden, maar er is wel 

een kwalitatieve behoefte: beter, nieuwer, 

duurzamer. Dat vraagt om investeringen. 

- Er is vraag naar netto 70 woningen in de 

middenhuur, vooral in stedelijk gebied, liefst op A-

locaties bij voorzieningen. 

- In de koopsector is behoefte aan een mix van 

types. Het gaat om zo’n 810 woningen tot 2030. Er 

moet speciale aandacht zijn voor starters, senioren 

en huishoudens die landelijk willen wonen. Benut 

ook kansen voor unieke woonmilieus of -producten 

om nieuwe groepen aan te trekken. Parallel 

daaraan ligt er een grote opgave in de bestaande 

voorraad, vooral in het stedelijk gebied, maar op 

kleinere schaal ook in de dorpen (zie ook paragraaf 

4.4). 
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6.2  SOCIALE HUUR  WAT BEPAALT DE VRAAG?

Hoe bepaal je de vraag naar sociale huur?

Het is niet eenvoudig om precies te berekenen hoe 

groot de vraag naar sociale huurwoningen in Midden-

Groningen en kernen daarbinnen is. Dat komt doordat 

er veel factoren zijn die de vraag beïnvloeden. We 

hebben te maken met regels, we zien trends en er zijn 

toekomstige ontwikkelingen die soms redelijk goed te 

voorspellen zijn, maar vaak veel minder goed, zoals 

economische conjunctuur en situaties op de wereld. 

Regels die de vraag beïnvloeden

De sociale huursector is gebonden aan regelgeving. 

- Huishoudens met een inkomen tot de 

huurtoeslaggrens (€ 24.075 voor een- en € 32.675 

voor meerpersoonshuishoudens) moeten sinds 1 

januari 2016 in principe een woning toegewezen 

krijgen met een huur onder de aftoppingsgrenzen 

(€ 633 voor een- en tweepersoonshuishoudens en 

€ 679 voor drie- of meerpersoonshuishoudens). 

- Corporaties zijn verplicht om ‘passend toe te 

wijzen’ in ten minste 95% van de gevallen. Ze 

hebben een marge van 5% voor uitzonderingen. 

De regels gelden voor woningen met een huur tot 

€ 763 (liberalisatiegrens, prijspeil 2022). 

- Een deel van de huurders woont ‘scheef’: met een 

te hoog inkomen in een sociale huurwoning, 

bijvoorbeeld omdat de huurder meer is gaan 

verdienen. In Midden-Groningen woont nu 13,8% 

van de huurders scheef, waarvan 8,6% ‘goedkoop’ 

en 5,2% ‘duur’ scheefwoont.

Andere ontwikkelingen die de vraag beïnvloeden

Er zijn ook veel andere factoren die de vraag naar 

sociale huurwoningen beïnvloeden. Dat zijn o.a.: 

- Economische ontwikkeling: bij een groeiende 

koopkracht daalt de afhankelijkheid van sociale 

huur en hogere inkomens zorgen voor een kleinere 

- groep die aanspraak maakt op sociale huur. 

- Beschikbaarheid: een langdurig tekort aan sociale 

huur kan ervoor zorgen dat huurders naar 

buurgemeenten verhuizen waar wél aanbod is. 

- Woonmilieuvoorkeuren: we weten dat huishoudens 

met een laag inkomen bij verhuizing vaker dan 

gemiddeld kiezen voor een plek met voorzieningen, 

zoals een supermarkt of school.

- Toegankelijkheid van de koopmarkt: lage rentes of 

soepele hypotheekvoorwaarden zorgen voor meer 

vraag naar koopwoningen. 

- Extramuralisering van wonen met zorg: hoe sneller 

dat gebeurt, hoe meer ouderen zelfstandig 

(blijven) wonen.

- De mate waarin beleggershuur een alternatief 

vormt: hoe goedkoper, hoe groter de concurrentie 

met de sociale huurmarkt en dus hoe lager de 

vraag naar sociale huurwoningen. 
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Starters zitten het meest in de knel

Groninger Huis en Lefier houden beide cijfers bij over 

druk op de sociale huurmarkt. Omdat Lefier in april 

2020 is overgestapt op Thuiskompas is het niet 

mogelijk om trends te meten over een periode langer 

dan twee jaar. Toch zien we wel een rode draad in de 

cijfers. Het meest opvallend is de situatie van huur-

starters. Voor hen is het erg lastig om een sociale 

huurwoning te vinden. Ter illustratie: van de 889 actief 

woningzoekenden bij Lefier zijn op dit moment 334 

starter. Omgerekend is dat bijna 40%. De figuur 

rechtsboven laat dat zien. In Midden-Groningen bestaat 

dus een verborgen netto woonbehoefte van minimaal 

334 huishoudens die wel een zelfstandige woning 

zoeken, maar er geen kunnen vinden. 

Bij Groninger Huis weten we niet hoe hoog dat aantal 

ligt. We zien wel dat de zoekduur voor 23- tot 35-

jarigen daar relatief hoog ligt: ca. 20 maanden. De 

slaagkansen van deze groep zijn tegelijk het laagst. Wil

je jongeren aan de gemeente binden, dan is het dus 

wel zaak om meer woningen voor (jonge) starters te 

bouwen. 

Bij Groninger Huis valt verder op dat gezinnen een vrij 

lange zoektijd hebben: ruim twee jaar. Een verklaring 

kan zijn dat gezinnen vrijwel altijd naar grondgebonden 

woningen zoeken. De mutatiegraad ligt bij die 

woningen lager dan bij appartementen, waardoor de 

beschikbaarheid van die woningen dus lager is. 

Andere bijzonderheden uit de cijfers: 

- De helft van de actief woningzoekenden bij Lefier

bestaat uit 28- tot 54-jarigen. Zij willen vaak 

doorstromen naar een andere sociale huurwoning. 

Slechts 10% van de actief zoekenden is 55-plusser.

- Bij beide corporaties geldt voor appartementen een 

aanmerkelijk kortere zoekduur dan voor 

eengezinswoningen. 

6.2  SOCIALE HUUR  VRAAGDRUK
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Thuiskompas. Bron: Thuiskompas (2022).
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leeftijdsgroep. Bron: Groninger Huis (2022). 



Relatief veel goedkope scheefheid

Het schema rechts laat voor Midden-Groningen en 

wijken daarbinnen zien hoe groot de doelgroep voor 

toewijzing aan sociale huur is, hoe groot het aandeel 

sociale huur op dit moment is en hoe groot de 

scheefheid is. De cijfers zijn afkomstig uit de Lokale 

Monitor Wonen uit 2020, omgerekend naar de situatie 

in 2022. Over de omvang van de doelgroep voor 

sociale huur zijn op wijkniveau geen gegevens bekend. 

Dat er krapte op de sociale huurmarkt in Midden-

Groningen wordt gevoeld is niet verrassend. De 

omvang van de doelgroep voor sociale huur is iets 

groter dan de voorraad sociale huurwoningen, en daar 

komt bij dat er relatief veel goedkope scheefheid is*. 

Omgekeerd is er wel wat dure scheefheid* omdat 

koopwoningen in Midden-Groningen relatief betaalbaar 

zijn, maar dat heft de goedkope scheefheid niet op. 

Enige toevoeging van sociale huur is dus op zijn plaats. 

De scheefheid verschilt wel per CBS-wijk. Zo woont in 

Zuidbroek, Siddeburen, Sappemeer en Muntendam 

meer dan 10% van de sociale huurders goedkoop 

scheef. In Meeden is dat juist andersom: daar woont 

17% van de doelgroep voor sociale huur in een koop-

of particuliere huurwoning. Er zijn ook CBS-wijken waar 

geen scheefheid is en iedereen dus passend is 

gehuisvest. 

0

6.2  SOCIALE HUUR  DOELGROEP EN SCHEEFHEID
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CBS-WIJK
OMVANG 

DOELGROEP 
SH

% 
SH IN 

VOORRAAD

% 
GOEDKOPE 

SCHEEFHEID

% DURE 
SCHEEFHEID

Foxham en Hoogezand-N. 6,4% 5,3%

Hoogezand-Zuid 7,2% 3,8%

Kalkwijk 9,5% 9,5%

Sappemeer 10,1% 7,7%

Kiel-Windeweer - -

Kropswolde 0,0% 0,0%

Foxhol 8,3% 7,7%

Westerbroek e.o. 0,0% 0,0%

Harkstede e.o. 7,5% 7,0%

Kolham 8,7% 0,0%

Froombosch 0,0% 0,0%

Slochteren 5,8% 0,0%

Schildwolde 0,0% 0,0%

Hellum 0,0% 0,0%

Siddeburen 10,2% 0,0%

Eemskanaal-Zuid - -

Tjuchem-Steendam - -

Muntendam 10,1% 7,2%

Noordbroek 8,1% 5,1%

Zuidbroek 13,0% 5,7%

Meeden 6,9% 17,2%

MIDDEN-GRONINGEN 29% 28% 8,6% 5,2%

 Omvang van de doelgroep voor toewijzing aan sociale huur, het 

aandeel sociale huur binnen de totale voorraad en de goedkope en dure 

scheefheid in Midden-Groningen in 2020. N.B.: De Lokale Monitor Wonen 

werkt met CBS-wijken. Die komen grotendeels overeen met onze clusters, 

maar niet altijd. Bron: Lokale Monitor Wonen (2020), bewerking KAW.

* Er zijn twee soorten scheefheid: 

(1) goedkope scheefheid: met een te hoog inkomen in een sociale 

huurwoning, bijvoorbeeld doordat het huishoudinkomen van iemand 

door de jaren heen is gestegen. Iemand woont dan niet meer 

‘passend’ volgens de regels rond passend toewijzen. 

(2) dure scheefheid: met een laag inkomen in een te dure sociale 

huurwoning (boven de aftoppingsgrenzen).



360 sociale huurwoningen erbij tot 2030

De verwachting is dat het aantal huishoudens in 

Midden-Groningen tot 2030 met ongeveer 1.250 

toeneemt (zie paragraaf 3.5). Die groei bestaat voor 

een deel uit huishoudens die tot de doelgroep voor 

sociale huur horen. In Midden-Groningen is dat op dit 

moment 29% van alle huishoudens (zie het schema op 

de vorige pagina). We gaan ervan uit dat de omvang 

van de doelgroep voor sociale huur de komende jaren 

meebeweegt met de huishoudensgroei, maar dat het 

aandeel binnen het totaal niet verandert. Het blijft dus 

29%. Dat betekent dat we in het middenscenario 

uitgaan van een netto behoefte van +360 sociale 

huurwoningen tot 2030, oftewel +45 per jaar. 

Onze aanname hierbij is dat er de komende jaren een 

zekere mate van scheefheid blijft bestaan: passend 

toewijzen zorgt er weliswaar voor dat nieuwe huurders 

bij toewijzing niet scheefwonen, maar tegelijk zal een 

deel van de bestaande huurders meer of minder gaan 

verdienen, waardoor bij hen juist scheefwonen

ontstaat. 

De behoefte van +360 sociale huurwoningen tot 2030 

is gebaseerd op het middenscenario. Dat scenario past 

het best bij de situatie van Midden-Groningen. We 

berekenden ook wat de behoefte aan sociale huur is 

volgens het lage en hoge scenario. Hieronder vatten 

we de behoefte aan sociale huur in één overzicht 

samen: 

Blijf monitoren en buig zo nodig je strategie bij

De netto toevoeging van +360 sociale huurwoningen 

tot 2030 is geen keihard gegeven. We lieten al zien dat 

er tal van onzekerheden zijn die ervoor kunnen zorgen 

dat dit getal de komende tijd weer verandert, waarvan 

het aantal te huisvesten statushouders de meest 

actuele is. Het programmeren van sociale huur blijft 

daarom hoe dan ook ‘management van onzekerheden’, 

waarbij monitoring (niet alleen in cijfers, maar juist ook 

op basis van signalen uit gesprekken) strategische 

keuzes moet voeden: volgen we nog de juiste koers, of 

is op sommige plekken meer of minder nodig? Zorg 

daarbij steeds voor goede afstemming tussen 

corporaties, gemeente én huurdersorganisaties en 

benut elkaars kennis en signalen. 

6.2  SOCIALE HUUR  VERWACHTE BEHOEFTE
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SCENARIO BANDBREEDTE MIDDEN PER JAAR

laag +245 tot +335 +290 +35

midden +305 tot +415 +360 +45

hoog +360 tot +490 +425 +55

 Verwachte netto behoefte aan sociale huurwoningen in Midden-

Groningen, in drie scenario’s: laag, midden en hoog. We rekenen met het 

middenscenario (in geel), omdat dat het best past bij de situatie in de 

gemeente. Bron: IPB-prognose provincie Groningen (2022), Lokale Monitor 

Wonen (cijfers uit 2020 omgerekend naar situatie 2022), bewerking KAW. 



6.2  SOCIALE HUUR  VERWACHTE BEHOEFTE

Meeste behoefte dicht bij voorzieningen

Niet elke kern profiteert in even grote mate van de 

vraag naar extra sociale huurwoningen. Trends over de 

afgelopen jaren laten zien dat de vraag zich steeds 

meer concentreert in kernen met een goed 

voorzieningenpakket. Dat is logisch, gelet op de 

samenstelling van de doelgroep, die steeds meer uit 

ouderen en lage-inkomensgroepen bestaat. Zij wonen 

het liefst dicht bij voorzieningen en op plekken die 

goed bereikbaar zijn, óók met het openbaar vervoer. 

De bovenste figuur rechts laat schematisch zien hoe de 

netto behoefte aan sociale huurwoningen zich verhoudt 

tot de totale woonbehoefte in Midden-Groningen, met 

een onzekerheidsmarge die in de loop der jaren groter 

wordt (voor redenen: zie paragraaf 6.2). De figuur 

daaronder laat de verwachte netto behoefte per soort 

kern zien, met in stippellijnen de behoefte aan sociale 

huur. In kernen met veel voorzieningen is de komende 

jaren de meeste netto toevoeging te verwachten, 

terwijl in woonkernen juist sprake is van stabilisatie of 

lokaal lichte krimp, wél met ruimte voor maatwerk en 

vernieuwing. Bijvoorbeeld: verdunnen én vernieuwen. 

Daardoor beweeg je mee met de vraag, maar voeg je 

tegelijk kwaliteit aan het dorp toe. 

Wat gebeurt er na 2030?

Het is nu nog onzeker wanneer de 0-lijn doorkruist 

wordt. Dat moet o.a. uit monitoring blijken. We gaan er 

nu van uit dat dat op gemeenteniveau pas rond 2030 / 

2035 is, als het aantal babyboomhuishoudens af gaat 

nemen. Lokaal is dat soms eerder. Dat is geen reden 

om te stoppen met het bouwen van extra sociale 

huurwoningen. Doe je dat wel, dan werk je uitstroom 

in de hand en zal de 0-lijn dus eerder doorkruist 

worden. Belangrijk is om je portefeuillebeleid vorm te 

geven volgens het principe van de ‘rollende voorraad’ 

(zie de pagina hierna). 
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 Boven: netto behoefte aan sociale huurwoningen binnen de totale woonbehoefte 

in Midden-Groningen, inclusief onzekerheidsmarge op de middellange en lange termijn. 

Onder: verwachte ontwikkeling per soort kern. Stippellijn = sociale huur, 

doorgetrokken lijn = totale behoefte. Let op: het gaat om een schematische weergave. 



6.2  SOCIALE HUUR  OMGAAN MET ONZEKERHEDEN

Risicobeperking: denk in een ‘rollende voorraad’

Grote investeringen vragen om een afschrijving over 

tientallen jaren, terwijl in sommige kleine kernen dus 

de zekerheid ontbreekt of er over enkele decennia nog 

voldoende vraag is. Corporaties kunnen hun risico’s op 

overschotten op langere termijn beperken door te 

denken in een ‘rollende voorraad’ (zie de figuur 

rechts): met nieuwbouw kwaliteit aan een kern 

toevoegen (“het tapijt uitrollen”), om vervolgens 

incourante woningen af te breken (“het tapijt weer 

oprollen”). 

In kernen met voldoende voorzieningen, een goede 

marktpositie en perspectief op blijvende groei moet het 

resultaat van nieuwbouw of herbestemming groter zijn 

dan sloop en verkoop. In kernen waar de marktpositie 

zwakker is, zijn óók investeringen nodig, maar mag dat 

gepaard gaan met verdunning, zoals: acht incourante 

woningen afbreken, zes kwalitatief goede woningen 

terugbouwen. We zien namelijk dat overal een lokale 

vraag naar sociale huur is, ook in de kleinste kernen. 

Inzet van corporaties bestaat uit (een combinatie van): 

- goed onderhoud van bestaande woningen;

- toevoeging door nieuwbouw of herbestemming van 

bestaande panden (zoals een oude school); 

- sloop van woningen waar geen vraag naar is of te 

hoge investeringen nodig zijn (al dan niet gevolgd 

door vervangende nieuwbouw); 

- verkoop (waarbij je oog moet houden voor wat dat 

betekent voor de particuliere markt op die plek); 

- dit gebeurt steeds binnen een totale afweging met 

oog voor betaalbaarheid, duurzaamheid en 

financiële haalbaarheid van de corporaties. 

Zonder investeringen in de kwaliteit van bestaande 

woningen lopen corporaties het risico om in een 

negatieve spiraal terecht te komen, waarin matige 

kwaliteit overgaat in afname van de woningvraag. 
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 Denken in een rollende voorraad: het tapijt uitrollen (nieuwbouw) 

betekent aan de achterkant het tapijt weer oprollen (sloop van oude, 

incourante woningen). Zo vernieuw je de voorraad en houd je een kern 

gewild. 



1. Jonge starters zitten in de knel: geen aanbod

Beide corporaties merken dat vooral jonge starters het 

moeilijk hebben: er zijn veel actief zoekenden, maar 

het aanbod dat ertegenover staat, is beperkt. Signalen 

van de huurdersorganisaties ondersteunen dat beeld. 

Zij zien een verborgen vraag: jongeren willen wel het 

huis uit, maar doen dat niet, omdat er in hun eigen 

dorp geen passend aanbod is óf omdat er überhaupt 

geen woning beschikbaar is. De concurrentie is groter 

geworden door het prijsniveau op de koopmarkt. Het 

lukt een deel van de starters niet meer om een 

koophuis te financieren, waardoor de sociale huur een 

alternatief is geworden. Huurdersorganisaties roepen 

op om kleiner te bouwen, maar dan wel ‘alleskunners’ 

die geschikt zijn voor meerdere doelgroepen. Behalve 

met nieuwbouw kunnen ook aanpassingen in 

toewijzingsbeleid slaagkansen van jongeren verhogen. 

2. Verduurzamen slokt veel budget op

Corporaties richten zich nu vooral op verduurzamen, 

omdat daar geld voor beschikbaar is vanuit Bestuurlijke 

Afspraken rondom de versterking, maar ook omdat de 

urgentie hoog is vanwege de hoge energieprijzen. Ze 

maken vaak meteen de sprong naar energielabel A (of 

beter) en doen geen kleine verbeteringen. Hierdoor is 

er weinig ruimte voor extra nieuwbouw. Beleid is 

gericht op ‘saldo nul’. Zo ligt de focus volgens de 

bestuurders op kwaliteit, en niet op kwantiteit. 

Huurderorganisaties geven aan dat het saldo vaak zelfs 

negatief is omdat sociale huur verkocht wordt. 

3. Huisvesting spoedzoekers grote opgave

Volgens corporaties is de groep spoedzoekers 

toegenomen, wat effect heeft op de woonbehoefte. 

Veel spoedzoekers wonen nu in de particuliere huur. 

Niet alle verhuurders hebben voldoende aandacht voor 

de kwaliteit van woningen, waardoor spoedzoekers 

soms onder slechte omstandigheden gehuisvest 

worden (zie ook het kader op pagina 96). Daar moet 

de gemeente strikter op handhaven volgens 

corporatiebestuurders. Nieuw is dat veel particulieren 

sinds kort hun portefeuille langzamerhand verkopen 

vanwege de duurzaamheidseisen die binnenkort aan 

particuliere huurwoningen gesteld worden (vanaf 2030 

geen E-, F- of G-labels meer) en vanwege de gunstige 

marktsituatie. Tijdelijke huisvesting voor spoedzoekers 

is volgens corporaties een oplossing. 

4. Behoefte aan meer grondgebonden woningen

Corporaties en huurdersorganisaties zien een grote 

onvervulde behoefte aan grondgebonden wonen in, 

zowel in de koop- als huursector. Voor de sociale huur 

betekent dat: bouw ook nog steeds reguliere 

gezinswoningen, bij vernieuwing, maar ook in netto 

uitbreiding. 

5. Werkdruk bij gemeente en corporaties is hoog

Er zijn zorgen over of gemeente en corporaties de 

grote opgave die op hen afkomt wel aankan. Ze zijn 

bang dat taken blijven liggen door gebrek aan 

mankracht. De samenwerking tussen gemeente en 

corporaties is overigens goed. 

KADER: WAT ZIEN CORPORATIES EN HUURDERSORGANISATIES?
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6.2  SOCIALE HUUR  PROGRAMMALEIDRAAD

Programma-indicatie per kern

Hierna geven we per kern of cluster van kernen aan 

wat het gewenste ontwikkelprogramma voor de sociale 

huurmarkt is. We kijken daarbij ook naar informatie 

over de bestaande voorraad uit hoofdstuk 4. 

KWALITATIEVE AANWIJZINGEN VOOR ELKE KERN

1. Blijf overal vernieuwen. In sommige kernen staan 

vrij veel oude sociale huurwoningen en is de 

laatste decennia niet of nauwelijks nieuw 

gebouwd. Cijfers laten in zulke kernen soms een 

dalende vraag zien, maar de oorzaak is dan vaak 

kwalitatief. In elke kern is een vraag, niet altijd 

per se naar meer, maar wel naar beter. Blijf 

daarom overal op kleine schaal vernieuwen, zodat 

lokale woningzoekenden ook keuze hebben uit 

nieuw, modern aanbod. Zeker in kernen waar 

corporaties de komende tijd nog geen plannen 

hebben, vraagt dit om aandacht. Doe je niets, dan 

versnel je de uitstroom uit dorpen. 

2. Vergroot het aanbod voor starters. De cijfers zijn 

helder: er is onvoldoende aanbod voor starters op 

de sociale huurmarkt, met name in de leeftijd tot 

35 jaar. Een groot deel richt zich weliswaar op 

grotere kernen als Hoogezand, maar zien dat ook 

in de kleinere kernen vraag is naar betaalbare 

sociale huur, voor jongeren die in hun eigen dorp 

een huis zoeken. Opnieuw geldt: bouw je niet 

voor (jonge) starters, dan verlies je jongeren aan 

gemeenten waar wél aanbod is, en bovendien 

rem je huishoudensvorming omdat jongeren 

langer thuis moeten wonen dan ze wilden. 

3. Bouw alleskunners. Door de vergrijzing stijgt de 

vraag naar gelijkvloers wonen. Het is een 

vergissing dat ouderen massaal in appartementen 

willen wonen. Juist in Midden-Groningen zijn 

ouderen gewend om een huis ‘aan de grond’ te 

hebben. De meesten zoeken een woning met 

bad- en slaapkamer beneden en een kleine tuin. 

4. Bouw daarom woningen met een plattegrond die 

voor meerdere doelgroepen bruikbaar is. Neemt 

de vergrijzing af, dan kun je de woningen ook 

verhuren aan bijvoorbeeld (kleine) gezinnen. 

ACCENTEN PER KERN

- Hoogezand en Sappemeer: hier ligt de grootste 

netto opgave. Bij voorzieningen is stapelen 

denkbaar, daaromheen vooral grondgebonden, óók 

gelijkvloers. Specifiek in Gorecht en Noorderpark: 

bij herstructureren aandeel sociale huur verlagen. 

- Centrumdorpen in Woldstreek: ruimte voor zo’n 20 

extra woningen. In Harkstede en Schildwolde naast 

alleskunners óók reguliere gezinswoningen. 

- Zuidbroek en Muntendam: ruimte voor zo’n 30 

extra woningen. Bij voorzieningen is stapelen 

denkbaar. In Muntendam: óók regulier gezins.

- Woonkernen: vernieuwen, soms verdund. 

Toevoegen is maatwerk. Verkopen in combinatie 

met nieuwbouw is denkbaar. 
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6.2  SOCIALE HUUR  PROGRAMMALEIDRAAD

Programma sociale huur in één overzicht

In het schema hiernaast staat het gewenste 

ontwikkelprogramma voor de sociale huur in één 

overzicht, met aantallen per kern of cluster van kernen, 

en in Hoogezand en Sappemeer ook indicatief naar 

wijken. De accenten naar type woning drukken we uit 

in plussen en minnen. 

p
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WONINGTYPE

CLUSTER
HUIDIGE 

VOORRAAD
BEHOEFTE 
TOT 2030

EGZ APP GGB 0-TR

Hoogezand 4.195 120 - 145 + ++ ++

- Centrum 185 + ++ ++

- Gorecht e.o. 1.605 - - +

- Woldwijck 940 - 0 +

- Noorderpark e.o. 1.400 + - - ++

- Hoogezand-Zuid 65 + 0 ++

Sappemeer 895 50 - 60 + + ++

- Margrietpark 495 0 / + - +

- Boswijck e.o. 400 + - +

- De Vosholen 0 + 0 +

Dorpen z. en w. Hoogezand 195 20 - 25 0 0 +**

Harkstede 200 25 - 30 + 0 +**

Dorpen tussen Harkst.-Slochteren 195 tot 10 0 0 +

Slochteren 290 20 - 25 0 0 ++*

Schildwolde 115 15 - 20 + 0 +

Siddeburen 360 20 - 25 0 0 / + ++

Dorpen rond het Schildmeer 35 maatwerk - 0 +*/**

Muntendam 780 25 - 30 + 0 / + ++

Zuidbroek 360 30 - 35 0 0 / + ++

Noordbroek 205 tot 10 0 0 +

Meeden 145 tot 10 0 0 +*

MIDDEN-GRONINGEN 7.965 360 60 65 230

 Gewenste programma voor de sociale huurmarkt in Midden-Groningen 

voor de periode 2022 tot 2030, onderverdeeld naar kernen of clusters van 

kernen en woningtypen, uitgedrukt in een bandbreedte. De bandbreedtes 

zijn communicerende vaten: als je in de ene kern de bovenkant opzoekt, 

zul je in de andere kern meer naar de onderkant moeten bewegen. 

Opgeteld moeten het ca. 360 woningen zijn. Aantallen zijn inclusief 

zorggeschikte sociale huurwoningen (zie hoofdstuk 8). Gebaseerd op 

analyses eerder in dit woningmarktonderzoek en trends op basis van 

woonvoorkeuren. 

* = bestaand aanbod is verouderd, dus vernieuwen, ** = nauwelijks 

bestaand aanbod. En verder: - = aanbod is groter dan de vraag, 0 = vraag 

en aanbod zijn in balans, + of ++ = vraag is (veel) groter dan het aanbod. 



6.3  MIDDENHUUR  VERWACHTE BEHOEFTE

Nichemarkt: 70 woningen erbij tot 2030

In Midden-Groningen is afgerond 6% van de voorraad 

in handen van particulieren of beleggers die hun 

woningen op de vrije markt verhuren. We weten dat de 

particuliere huurmarkt in Midden-Groningen twee 

gezichten heeft: sommige woningen zijn kwalitatief 

goed en worden gehuurd door reguliere huishoudens, 

terwijl andere slecht onderhouden worden en vaak 

puur vanuit financieel oogpunt worden verhuurd aan 

allerlei (kwetsbare) doelgroepen (zie ook pagina 96). 

We zien dat er in Midden-Groningen ruimte is voor een 

kleine netto toevoeging van middenhuurwoningen door 

nieuwbouw: zo’n 70 woningen tot 2030. Dat zijn dus 

enkele complexen en/of enkele rijen (liefst 

gelijkvloers). Het gaat om middenhuur, met een 

huurprijs tussen € 763 en ca. € 1.000 per maand, voor 

reguliere bewoning. Het gaat dus niet om 

kamerverhuur of zelfstandige woningen met een 

matige kwaliteit (bijna altijd goedkoper dan € 763). 

Doelgroep vaker ‘tussen-wal-en-schippers’

De doelgroep voor middenhuur bestaat in de huidige 

markt grofweg uit drie groepen: 

- Gepensioneerden die van koop naar huur willen, 

maar te veel verdienen om voor sociale huur in 

aanmerking te komen. Zij zijn kritisch en zetten pas 

de stap als het complete plaatje klopt. De woning 

moet modern, comfortabel en ruim zijn, liefst op A-

locaties dicht bij voorzieningen, niet alleen voor 

dagelijkse boodschappen, maar ook voor vermaak. 

- Huishoudens die met enige urgentie een koophuis 

zoeken, maar geen passend of betaalbaar aanbod 

kunnen vinden. Deze groep zoekt vaak een woning 

in een ‘normale’ wijk, dus niet per se dicht bij 

voorzieningen. 

- Actueel: starters die willen kopen, maar zo veel 

moeten overbieden dat ze geen kans van slagen 

hebben. Zij zijn in de middenhuur vaak veel 

duurder uit dan wanneer ze een hypotheek hadden 

gehad. 

Meer betaalbare koop = minder middenhuur

De vraag naar middenhuur en het aanbod aan 

betaalbare koop zijn in de huidige markt meer dan ooit 

communicerende vaten geworden: schaarste aan 

betaalbare koop drijft de vraag naar middenhuur op, 

zoals we de afgelopen tijd zagen. Omgekeerd: bouw je 

meer betaalbare koop, dan zie je dat met name 

starters weer passender gehuisvest worden, in de 

koopsector. De aanspraak op middenhuur daalt dan 

weer. Het getal van 70 woningen gaat ervan uit dat er 

meer betaalbare koop wordt toegevoegd (zie de 

volgende paragraaf). Lukt dat niet of onvoldoende, dan 

is een toevoeging van 70 woningen wellicht wat aan de 

lage kant. Blijf ontwikkelingen daarom monitoren. 

Benut daarvoor ook cijfers en signalen van makelaars 

en ontwikkelaars. 
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6.3  MIDDENHUUR  PROGRAMMALEIDRAAD

Programma middenhuur in één overzicht

In het schema hiernaast staat het gewenste 

ontwikkelprogramma voor de middenhuur in één 

overzicht, met aantallen per kern of cluster van kernen, 

en in Hoogezand en Sappemeer ook indicatief naar 

wijken. De accenten naar type woning drukken we uit 

in plussen en minnen. 
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 Gewenste programma voor de middenhuur in Midden-Groningen voor 

de periode 2022 tot 2030, onderverdeeld naar kernen of clusters van 

kernen en woningtypen. De bandbreedtes per kern of cluster van kernen 

zijn communicerende vaten: als je in de ene kern de bovenkant opzoekt, 

zul je in de andere kern meer naar de onderkant moeten bewegen. 

Opgeteld moeten het ca. 70 woningen zijn. Aantallen zijn inclusief 

zorggeschikte woningen. Gebaseerd op analyses eerder in dit 

woningmarktonderzoek en trends op basis van woonvoorkeuren. 

* = bestaand aanbod is verouderd, ** = nauwelijks bestaand aanbod. En 

verder: - = aanbod is groter dan de vraag, 0 = vraag en aanbod zijn in 

balans, + of ++ = vraag is (veel) groter dan het aanbod. Het gaat hier om 

middenhuur en niet over kamerverhuur of andere zelfstandige woningen 

met een matige kwaliteit. 

In de tweede kolom staat het totaal aan particuliere huurwoningen. De 

huurprijzen van particuliere huurwoningen kennen we niet, dus het is 

denkbaar dat daar veel woningen tussen zitten die worden verhuurd 

beneden de liberalisatiegrens van € 763,47. 

WONINGTYPE

CLUSTER
HUIDIGE 

VOORRAAD
BEHOEFTE 
TOT 2030

EGZ APP GGB 0-TR

Hoogezand 795 20 - 25 0 + +**

- Centrum 120 0 ++ +

- Gorecht e.o. 160 0 0 0

- Woldwijck 95 0 0 0

- Noorderpark e.o. 380 0 0 0

- Hoogezand-Zuid 35 0 0 0

Sappemeer 215 ca. 10 0 + +**

- Margrietpark 60 0 0 0

- Boswijck e.o. 155 0 0 / + +

- De Vosholen 0 0 0 0

Dorpen z. en w. Hoogezand 105 tot 10 0 0 0 / +**

Harkstede 35 tot 10 0 0 / + 0 / +**

Dorpen tussen Harkst.-Slochteren 45 maatwerk 0 0 0**

Slochteren 60 tot 10 0 0 0 / +**

Schildwolde 30 tot 10 0 0 0 / +**

Siddeburen 65 tot 10 0 0 0 / +**

Dorpen rond het Schildmeer 75 maatwerk 0 0 0**

Muntendam 60 tot 10 0 0 0 / +*/**

Zuidbroek 60 tot 10 0 0 0 / +**

Noordbroek 35 maatwerk 0 0 0**

Meeden 30 maatwerk 0 0 0**

MIDDEN-GRONINGEN 1.610 70 0 20 50



KADER: ONDERZOEK PARTICULIERE HUUR

Een ‘tussenmarkt’ waar we weinig over weten

Samen met gemeenten in Noord- en Oost-Groningen 

deed Midden-Groningen in 2021-2022 onderzoek naar 

het functioneren van de particuliere huurmarkt. Daaruit 

bleek o.a. dat de groep die particulier huurt heel divers 

is: arbeidsmigranten die snel, maar voor korte duur 

onderdak zoeken, allerlei kwetsbare groepen, mensen 

in een verhuizing, maar ook bijvoorbeeld jongeren die 

net niet genoeg verdienen om een huis te kopen. 

Er is ook veel ‘illegale bewoning’ door mensen die niet 

bij de gemeente ingeschreven staan. Dat zorgt voor 

blinde vlekken: we weten niet wie er wonen, er is vaak 

geen contact met de verhuurder en er is ook (nog) 

geen beleid voor dit deel van de markt. Tegelijk zien 

we ook dat de particuliere huurmarkt een functie 

vervult: mensen onderdak bieden die om diverse 

redenen via gangbare wegen niet snel een woning 

kunnen vinden. 

Samenhang met lagere leefbaarheid

Het onderzoek bevestigde vermoedens, maar gaf ook 

nieuwe inzichten. Een aantal belangrijke conclusies: 

- Particuliere huur zorgt vaak voor problemen, zoals 

overlast, verloedering, een slechte en onveilige 

woonkwaliteit en een negatieve impact op 

woningen daaromheen (waarde, woongenot). 

- Overlast en verloedering spelen op kleine schaal, 

maar het effect op het woongenot van mensen die 

er direct omheen wonen is groot. Ter illustratie: de 

buren ervaren soms heel veel overlast, maar een 

paar huizen verderop nauwelijks. 

- In buurten met veel particuliere huur is de 

leefbaarheid gemiddeld lager en daar blijven 

woningwaarden vaak ook achter. 

- Er is een verschil tussen feiten en beleving van het 

‘probleem’. Dat bleek in Midden-Groningen ook: in 

werkelijkheid is maar 6% van de voorraad 

particuliere huur, maar doordat problemen zich 

concentreren op een paar plekken, wordt het 

‘probleem’ als veel groter ervaren. 

Behoefte aan instrumenten voor sturing

Midden-Groningen heeft beperkte instrumenten en 

mankracht om op het juiste moment in te grijpen. De 

wens bestaat om de opkoop van panden voor (vooral 

kamergewijze) verhuur aan banden te leggen. Dat kan 

o.a. met een opkoopbescherming in de 

huisvestingsverordening. Dat vraagt tegelijk om het 

besef dat de particuliere huurmarkt een rol vervult, 

namelijk mensen huisvesten die eigenlijk bij de 

doelgroep voor sociale huur horen, maar daar door 

lange wachtlijsten niet snel genoeg terecht kunnen. 

Het oplossen van het probleem op plek x creëert dus 

een nieuw probleem op plek y. De provincie gaat 

samen met gemeenten nadenken over een passende 

beleidsstrategie met doordachte oplossingen. 
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 Illustratie: relatief veel particuliere verhuur in Spoorstraat-

Kieldiep in Hoogezand (geel = kleine verhuurder, rood = 

grotere verhuurder). Bron: Kadaster (2021).



6.4  KOOP  VRAAGDRUK

Steeds meer krapte op de koopmarkt

Uit verkoopinformatie van de NVM zijn signalen te 

herleiden die iets zeggen over de vraagdruk op de 

koopmarkt in Midden-Groningen. De cijfers gaan over 

de periode tussen het eerste kwartaal van 2017 en het 

eerste kwartaal van 2021. Voor sommige drukmaten 

hebben we ook informatie tot en met het derde 

kwartaal van 2022. 

Rechts staat hoe het aantal transacties en de 

verkooptijd zich in Midden-Groningen ontwikkelden, 

met in de tabellen eronder een uitsplitsing naar type 

woning. Het meest opvallend is de trendbreuk die in de 

loop van 2020 ontstond: het aantal transacties daalde 

iets en vooral de verkooptijd werd flink korter, vooral 

bij rijen en tweekappers. Daarmee ligt Midden-

Groningen op hetzelfde niveau als Groningen. In de 

nieuwste cijfers over 2022 zien we dat de verkooptijd 

weer iets is opgelopen, van gemiddeld 22 dagen in 

2021 naar 31 dagen in 2022. 
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WONINGTYPE '17-'18 '19-'21 VERSCHIL

tussenwoning 154 107 -31%

hoekwoning 97 65 -33%

2-onder-1-kap 317 217 -32%

vrijstaand 439 327 -26%

appartement 120 61 -49%

TOTAAL 1.127 777 -31%

WONINGTYPE '17-'18 '19-'21 VERSCHIL

tussenwoning 95 24 -75%

hoekwoning 85 29 -66%

2-onder-1-kap 94 34 -64%

vrijstaand 129 58 -55%

appartement 160 182 14%

TOTAAL 113 65 -42%

 Ontwikkeling van het aantal transacties bij NVM-makelaars tussen 2017 

en begin 2021. In de tabel: aantal transacties per woningtype en het verschil 

tussen de afgelopen twee jaar en de twee jaar daarvoor. Bron: NVM (2021).

 Ontwikkeling van de gemiddelde verkooptijd van woningen (in dagen) 

tussen 2017 en begin 2021. In de tabel: gemiddeld per woningtype en het 

verschil tussen de afgelopen twee jaar en de twee jaar daarvoor. De 

verkooptijd is het aantal dagen tussen het moment dat een woning op Funda

wordt aangeboden en dat de koopovereenkomst is ondertekend. Bron: NVM 

(2021).



6.4  KOOP  VRAAGDRUK

Opdrogend aanbod stuwt prijs omhoog

Gemiddeld zijn koopwoningen in Midden-Groningen 

tussen 2017 en 2021 met ongeveer een kwart in prijs 

gestegen. Daarbinnen steeg de prijs van 

appartementen en tussenwoningen het sterkst. Als je 

de transactieprijzen met die in andere gemeenten 

vergelijkt, dan is Midden-Groningen een middenmoter: 

in de gemeente Groningen betaal je gemiddeld € 1.500 

per m² meer, terwijl je in Oost-Groningen juist iets 

goedkoper uit bent. De prijsstijging is een direct gevolg 

van opdrogend aanbod. In 2017-2018 kon één 

woningzoekende op de koopmarkt in Midden-

Groningen nog kiezen uit gemiddeld acht te koop 

staande woningen. In 2019-2021 waren dat er nog 

maar drie. In de nieuwste cijfers zien we dat de markt 

sinds de hypotheekrentestijging weer iets ontspant, 

maar de verkoopprijs per m² ligt desondanks nog 

steeds hoger dan precies een jaar geleden. Tegelijk 

wordt er ook meer verkocht, maar dat komt deels 

doordat meer mensen hun huis te koop zetten.
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WONINGTYPE '17-'18 '19-'21 VERSCHIL

tussenwoning 6,9 2,0 -71%

hoekwoning 5,1 1,7 -67%

2-onder-1-kap 6,8 2,1 -70%

vrijstaand 11,3 4,9 -56%

appartement 8,2 3,8 -54%

TOTAAL 7,7 2,9 -62%

WONINGTYPE '17-'18 '19-'21 VERSCHIL

tussenwoning € 1.150 € 1.438 25%

hoekwoning € 1.320 € 1.607 22%

2-onder-1-kap € 1.488 € 1.755 18%

vrijstaand € 1.687 € 2.008 19%

appartement € 1.524 € 2.040 34%

TOTAAL € 1.434 € 1.770 23%

 Ontwikkeling van het aantal woningen waaruit een koper kan kiezen 

tussen 2017 en begin 2021. In de tabel: gemiddeld per woningtype en het 

verschil tussen de afgelopen twee jaar en de twee jaar daarvoor. Bron: NVM 

(2021).

 Ontwikkeling van de gemiddelde transactieprijs per m² van woningen 

tussen 2017 en begin 2021. In de tabel: gemiddeld per woningtype en het 

verschil tussen de afgelopen twee jaar en de twee jaar daarvoor. Bron: NVM 

(2021).



6.4  KOOP  VRAAGDRUK
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Overdruk pas recentelijk terug te zien in overbieden

De figuren rechts laten de gemiddelde vraag- en transactieprijs 

zien per type woning voor Midden-Groningen tussen het eerste 

kwartaal van 2017 en het eerste kwartaal van 2021. Opvallend 

is dat het verschil tussen vraag- en transactieprijs tot ver in 

2020 negatief was. Dat betekent dat woningen gemiddeld voor 

minder dan de vraagprijs verkocht werden. Pas vanaf eind 2020 

sloeg dat om: er werd vaak overboden, waardoor de 

verkoopprijs gemiddeld hoger lag dan de originele vraagprijs. 

Het verschil is het grootst bij vrijstaande woningen (aanname: 

want meest gewilde type) en appartementen (aanname: 

aanbod relatief schaars, dus gevoeliger voor prijsschommeling). 

Tussenwoningen stegen het minst (sterk) in prijs. Een 

mogelijke verklaring is dat deze woningen vaak minder van 

kwaliteit zijn en er veel geld in gestoken moet worden. 

 Gemiddelde transactieprijs van woningen in Midden-Groningen per kwartaal. Bron: NVM (2021)

 Gemiddelde vraagprijs van woningen in Midden-Groningen per kwartaal. Bron: NVM (2021)

 Gemiddelde vraag- en transactieprijs per woningtype tussen 2017 en begin 2021. 

Bron: NVM (2021).



6.4  KOOP  VRAAGDRUK
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Koopmarkt Midden-Groningen in perspectief

In de figuur rechts staat de gemiddelde transactieprijs per 

m² van alle Groninger gemeenten per kwartaal tussen 2017 

en eind 2021. Deze relatieve maat zegt doorgaans veel over 

hoe gewild plekken zijn. In sommige gemeenten staan 

namelijk grotere woningen dan in andere, waardoor de 

gemiddelde transactieprijs in absolute zin weinig zegt. 

Duidelijk is dat de afstand tot Groningen van grote invloed 

is op de betaalbaarheid van plekken. Daarnaast spelen de 

kwaliteit van de woningvoorraad en aantrekkelijkheid van 

de woonomgeving een grote rol. Midden-Groningen is ook 

hierin een middenmoter: de transactieprijzen per m² liggen 

hoger dan in Zuidoost-Groningen, maar lager dan in 

aantrekkelijke gemeenten zoals Westerkwartier en 

(voormalig) Appingedam. De stijging volgt wel hetzelfde 

patroon als in andere gemeenten: een stijgende lijn vanaf 

2017, met een versnelling vanaf 2020. 

 Gemiddelde transactieprijs per m² per gemeente tussen 2017 en eind 2021. N.B.: in de NVM-database staat de gemeente Eemsdelta nog als (de oude) 

drie losse gemeenten. Bron: NVM (2021).
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Midden-Groningen op grens van ‘overdruk-corridor’

Hiernaast plaatsen we Midden-Groningen in een breder 

perspectief. De kaart laat de gemiddelde transactieprijs van 

bestaande koopwoningen in Noord-Nederlandse gemeenten 

zien in 2019 en 2021. Zo ontstaat er een beter beeld van 

hoe de druk op de woningmarkt zich verspreidt over het 

gebied. 

Het meest opvallend dat de hoogte en ontwikkeling van 

transactieprijzen de contouren van de A28 en A7/A6 volgt, 

met Tynaarlo als duurste ‘hotspot’. Aan de ‘Zwolle-kant’ van 

de snelwegen liggen de transactieprijzen relatief hoog, 

maar aan de andere kant juist fors lager. Midden-Groningen 

hoort daar ook bij. Deze olievlek van stijgende 

transactieprijzen trekt vanuit het zuiden de regio in en trekt 

zich bij een ontspannende markt waarschijnlijk ook op 

dezelfde manier terug. Mensen verhuizen nu vaak naar 

gemeenten die nog betaalbare woningen hebben, maar dan 

wel het liefst nog zo dicht mogelijk bij waar ze vandaan 

kwamen. 

2019

2021

 Gemiddelde transactieprijs van bestaande koopwoningen in gemeenten in Noord-Nederland in 2019 en 2021. Bron: CBS (2019, 2021), bewerking KAW. 



1. Grote behoefte aan landelijk wonen

Makelaars geven aan dat er een grote onvervulde 

behoefte is aan landelijk wonen dicht bij de stad 

Groningen. Het gaat om wonen in het buitengebied (zie 

ook het kader op pagina 77) maar ook mogelijkheden 

om door te stromen in de kleinste dorpen, zoals ruimer 

wonen aan de rand van het dorp. Dat kan bijvoorbeeld 

ingevuld worden door open plekken in linten in te 

vullen. Deze behoefte wordt niet alleen gezien door 

makelaars, maar hij bleek ook al uit het onderzoek 

voor de regio Groningen-Assen uit 2019. 

2. Meer betaalbaar aanbod voor jonge starters

Ondanks dat overal vraag is naar betaalbaar 

koopaanbod voor starters speelt dit volgens makelaars 

het sterkst in Hoogezand en Sappemeer. Zij zien daar 

steeds meer ‘betaalbaarheidsspeurders’ die een 

compacte starterswoning zoeken voor een schappelijke 

prijs. Makelaars geven aan dat nieuwbouw niet altijd dé 

oplossing is, omdat betaalbaarheid en de gewenste 

kwaliteit en oppervlakte van starters in de huidige 

markt niet altijd meer te verenigen zijn. De gemeente 

moet daarom inzetten op doorstroming om starters 

tegemoet te komen. Dat leidt tegelijk tot een nieuw 

probleem: zie het volgende punt. 

3. Veel opknapwoningen verkocht in Hoogezand

Makelaars zien namelijk dat veel ouderen hun woning 

te koop zetten, omdat woningen nu goed verkoopbaar 

zijn. Het probleem is dat aan veel van die woningen 

jarenlang niks is gedaan: er is niet of nauwelijks 

verduurzaamd, het interieur is verouderd en met een 

beetje pech is aan de buitenkant ook sprake van 

achterstallig onderhoud. De komende tijd komen 

steeds meer van zulke woningen op de markt, omdat 

ouderen vaker (moeten) verhuizen. Dat is voor 

makelaars een punt van zorg, zeker omdat deze 

woningen vaak terechtkomen bij groepen die de 

woning net kunnen betalen en weinig geld over houden 

om in de woning te investeren. Denk aan starters. 

4. Weinig vraag naar middenhuur

Volgens makelaars is er weinig vraag naar middenhuur 

in Midden-Groningen. Mensen kopen liever dan dat ze 

huren. De vraag die er is, is vooral het gevolg van te 

weinig aanbod aan betaalbare koopwoningen. 

5. Ga vaker in gesprek met makelaars

Bij makelaars is behoefte aan periodiek overleg met de 

gemeente over ontwikkelingen op de markt. Dat 

gebeurde voor corona al regelmatig en moet nu weer 

opgepakt worden. Het overleg kan ook breder gevoerd 

worden, zoals met ontwikkelaars erbij. 

KADER: WAT ZIEN MAKELAARS?
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810 koopwoningen erbij tot 2030

Het grootste deel van de extra woonbehoefte in 

Midden-Groningen komt terecht in de koopsector. We 

rekenen op een behoefte van zo’n 810 koopwoningen 

tot 2030. Dat zijn ongeveer 100 per jaar. We gaan 

daarbij weer uit van het middenscenario. Het schema 

hieronder laat ook zien wat de verwachte behoefte is in 

het lage en hoge scenario. 

Accent op betaalbaar en middelduur

Het Socrates-model (uit 2020, gebaseerd op het 

landelijke WoON uit 2018) geeft handvatten voor de 

prijssegmenten waarin koopwoningen gebouwd 

moeten worden. Dat gebeurt op het niveau van 

woningmarktregio’s. Midden-Groningen ligt op de grens 

van de woningmarktregio’s Groningen en Emmen. Een 

belangrijk verschil tussen beide regio’s is dat in de 

regio Groningen het zwaartepunt van de vraag ligt op 

het middeldure segment, terwijl in de regio Emmen 

vooral vraag is naar het betaalbare segment. Gelet op 

de situatie in Midden-Groningen (meetbaar vraag naar 

betaalbaar wonen, met als ‘plus’ overloop uit de stad 

Groningen) kiezen we ervoor om de uitkomsten voor 

de regio Emmen zwaarder te laten wegen. Dat 

resulteert in de verdeling naar segmenten in het 

schema rechts. 

Het grootste deel van de vraag richt zich op betaalbaar 

en middelduur wonen, waarbij de lokale behoefte 

vooral uitgaat naar betaalbaar wonen en instromers 

vaker vragen om huizen in het middeldure segment. 

Het dure segment is meer een nichemarkt. Opmerking: 

de cijfers zijn gebaseerd op de situatie in 2021. Nu de 

hypotheekrente stijgt, neemt de vraag naar betaalbaar 

wonen naar verwachting toe. De 41% in het schema 

hieronder zal daardoor in de praktijk hoger uitvallen, 

ten koste van de duurdere segmenten. Hoe hoog 

precies is nu nog lastig aan te geven. 
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SCENARIO BANDBREEDTE MIDDEN PER JAAR

laag +555 tot +750 +650 +80

midden +735 tot +895 +810 +100

hoog +805 tot +1.095 +950 +120

 Verwachte netto behoefte aan koopwoningen in Midden-Groningen, in 

drie scenario’s: laag, midden en hoog. We rekenen met het middenscenario 

(in geel), omdat dat het best past bij de situatie in de gemeente. Bron: 

IPB-prognose provincie Groningen (2022), Lokale Monitor Wonen (cijfers 

uit 2020 omgerekend naar situatie 2022), bewerking KAW. 

PRIJSSEGMENT
% VOLGENS 
SOCRATES

BANDBREEDTE

betaalbaar (tot € 320.000) 41% 280 tot 380

middelduur (€ 320.000 tot € 500.000) 48% 330 tot 445

duur (boven € 500.000) 11% 75 tot 100

MIDDEN-GRONINGEN 810

 Vraag naar koopwoningen per prijssegment en een vertaling naar 

bandbreedtes voor Midden-Groningen. Bron: Socrates (2020, gebaseerd op 

WoON2018, doorgerekend naar prijsverdeling 2021), bewerking KAW. 



6.4  KOOP  PROGRAMMALEIDRAAD

Programma-indicatie per kern

Hierna geven we per kern of cluster van kernen aan 

wat het gewenste ontwikkelprogramma voor de 

koopmarkt is. We kijken daarbij ook naar informatie 

over de bestaande voorraad uit hoofdstuk 4. 

KWALITATIEVE AANWIJZINGEN VOOR ELKE KERN

1. Bouw meer betaalbare woningen voor starters.

Diverse signalen wijzen erop dat starters het 

moeilijk hebben op de koopmarkt. Tot medio 

2022 zorgden hoge vraagprijzen en de noodzaak 

tot veel overbieden ervoor dat het voor jonge 

alleenstaanden en stellen bijna onmogelijk was 

om een woning te kopen. De laatste tijd hoeft er 

weliswaar iets minder overboden te worden, maar 

het aanbod voor starters is nog steeds minimaal 

(zie ook pagina 65). Betaalbaar aanbod dat wél 

beschikbaar is, is vaak kwalitatief onder de maat, 

vraagt om grote investeringen en is daardoor 

2. vaak alsnog te duur voor starters. Het is daarom 

zaak om via nieuwbouw woningen voor lokale 

starters toe te voegen. Er moet ook aanbod in de 

bestaande voorraad vrijgespeeld worden (via 

doorstroming, zie ook het punt hierna), waarbij 

aandacht moet zijn voor de financiering van 

woningverbetering. 

2. Bouw meer koop-nultreden. De vraag naar 

compacte grondgebonden nultredenwoningen 

neemt de komende jaren toe. Dat komt door 

vergrijzing, maar ook doordat ouderen steeds 

langer zelfstandig in een koopwoning (moeten) 

wonen. De moderne oudere zoekt een 

comfortabele woning met een bad- en slaapkamer 

beneden, op een kleinere kavel. Houd hier in je 

nieuwbouwprogramma rekening mee. Door het 

juiste product voor de juiste prijs te bouwen, 

stimuleer je bovendien de doorstroming en 

3. ontstaat er meer (betaalbaar) aanbod aan de 

onderkant van de markt voor starters (hierbij 

geldt dus wel: heb aandacht voor financiering van 

woningverbetering). Houd er in je plannen 

rekening mee dat een deel van de nultreden-

woningen bij voorkeur dicht bij voorzieningen 

staat. 

3. Bied ruimte aan landelijk wonen. We zien in 

cijfers terug dat Midden-Groningen gewild is bij 

huishoudens die op zoek zijn naar rustig, landelijk 

wonen. Makelaars bevestigen dat. Dat kan wonen 

in het buitengebied zijn, maar ook vrijstaand 

wonen aan de rand van een kern. Het is 

belangrijk om hier ruimte voor op te nemen in je 

programmering. Omdat de doelgroep voor 

landelijk wonen vaak van buiten de gemeente 

komt, vraagt dit wel om een marketingcampagne.
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4. Onderscheid je met nieuwe woonmilieus. Er 

liggen kansen om met unieke, kleinschalige 

woonmilieus nieuwe groepen aan de gemeente te 

binden. Belangrijk is om daarbij het karakter van 

plekken te benutten. Dat kan zijn: wonen in 

relatie tot het water (zoals rondom Harkstede, 

Meerwijck), zelfvoorzienend wonen in de natuur 

(zoals bij ‘t Roegwold), wonen in een meer 

industriële omgeving (zoals Hoogezand) of een 

gebied waar je welstandsvrij kunt bouwen. Het 

gaat om nicheproducten in het hogere segment 

die je niet overal vindt. Opnieuw geldt: zorg voor 

een goede marketing, wellicht breder dan alleen 

de provincie Groningen. 

5. Maar: investeer in de bestaande voorraad. Naast 

toevoegingen via nieuwbouw zijn ook 

investeringen in de bestaande koopvoorraad 

onmisbaar om Midden-Groningen aantrekkelijk te 

houden. Dat geldt in grote mate voor het stedelijk 

gebied, maar ook op kleinere schaal in kernen is 

daar aandacht voor nodig. Denk aan rotte kiezen 

6. of buurtjes met overwegend vroeg-naoorlogs 

bezit. Achterstallig onderhoud heeft ook effect op 

de leefbaarheid en uitstraling van een buurt in het 

algemeen. 

ACCENTEN PER KERN

- Hoogezand: hier ligt de grootste netto opgave: ca. 

250 tot 300 koopwoningen erbij tot 2030. Dat kan 

ook door transformatie van bestaand vastgoed 

(bijvoorbeeld in het lint). Mix van types, met ruimte 

voor appartementen rondom De Hooge Meeren. 

Grote herstructureringsopgave in bestaande 

wijken, vooral Gorecht, Spoorstraat-Kieldiep en 

Noorderpark. Aandeel koop verhogen, óók 

aandacht voor gelijkvloers wonen. 

- Sappemeer: tot 2030 ruimte voor netto 100 tot 

125 koopwoningen erbij. De Vosholen: mix aan 

woningtypen (ook sociale huur). Verspreide 

kleinere locaties: maatwerk, passend bij structuur 

van die plek. Ook hier is in het lint transformatie 

- van bestaand vastgoed denkbaar. 

- Harkstede: inspelen op overloop stad met ruimte 

voor nieuwe woonvormen of woonmilieus. 

Verwachte vraag van 60 tot 70 woningen, maar 

met een pakkend product mogelijk meer. Lokale 

vraag: mix met óók grondgebonden nultreden. 

- Centrumdorpen in de Woldstreek: per kern ruimte 

voor zo’n 40 extra woningen. In Siddeburen is op 

kleine schaal stapelen rond (zorg)voorzieningen 

denkbaar, in Schildwolde iets zwaarder accent op 

rij-koop voor starters. Meer aanbod aan 

grondgebonden nultreden. 

- Zuidbroek en Muntendam: grootste aantallen in 

Zuidbroek (60 tot 70) vanwege gunstige ligging. 

Beide dorpen een mix, met in Muntendam accent 

op betaalbaar en grondgebonden, met óók 

grondgebonden nultreden. 

- Woonkernen: op kleine schaal ruimte voor rij-

starterswoningen. Verder nadruk op tweekappers, 

vrijstaand en grondgebonden nultreden. 
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Programma koop in één overzicht

In het schema hiernaast staat het gewenste 

ontwikkelprogramma voor de koopmarkt in één 

overzicht, met aantallen per kern of cluster van kernen, 

en in Hoogezand en Sappemeer ook indicatief naar 

wijken. De accenten naar type woning drukken we uit 

in plussen en minnen. 
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 Gewenste programma voor de koopmarkt in Midden-Groningen voor de 

periode 2022 tot 2030, onderverdeeld naar kernen of clusters van kernen, 

woningtypen en prijssegmenten, uitgedrukt in een bandbreedte. De 

bandbreedtes per kern of cluster van kernen zijn communicerende vaten: 

als je in de ene kern de bovenkant opzoekt, zul je in de andere kern meer 

naar de onderkant moeten bewegen. Opgeteld moeten het ca. 810 

woningen zijn. Aantallen zijn inclusief zorggeschikte koopwoningen (zie 

hoofdstuk 8). Gebaseerd op analyses eerder in dit woningmarktonderzoek 

en trends op basis van woonvoorkeuren. 

* = bij meer instroom van buiten: ++, ** = nauwelijks bestaand aanbod. 

En verder: 0 = vraag en aanbod zijn in balans, + of ++ = vraag is (veel) 

groter dan het aanbod. 

WONINGTYPE SEGMENT

CLUSTER
HUIDIGE 

VOORRAAD
BEHOEFTE 
TOT 2030

RIJ 2^1 VRIJ / KAVEL APP GGB 0-TR
BETAALBAAR
< € 320.000

MIDDELDUUR
< € 500.000

DUUR
> € 500.000

Hoogezand 4.195 245 - 295 ++ ++ ++ + ++** ++ ++ + / ++*

- Centrum 295 + 0 0 ++ + + ++ 0

- Gorecht e.o. 1.345 ++ ++ 0 0 ++ ++ + 0

- Woldwijck 1.235 + + 0 0 ++ ++ + 0

- Noorderpark e.o. 1.825 ++ ++ 0 0 / + ++ ++ + 0

- Hoogezand-Zuid 1.190 ++ ++ ++ 0 ++ ++ ++ + / ++*

Sappemeer 895 100 - 125 + ++ ++ + ++ ++ ++ + / ++*

- Margrietpark 415 ++ ++ 0 0 / + ++ ++ + 0

- Boswijck e.o. 2.055 + + + + ++ ++ + 0

- De Vosholen 160 ++ ++ ++ 0 + ++ ++ + / ++*

Dorpen z. en w. Hoogezand 195 40 - 50 + + ++ 0 +** + ++ +

Harkstede 200 60 - 70 + + ++ + ++ + ++ + / ++*

Dorpen tuss. Harkst.-Slocht. 195 25 - 30 0 / + + + 0 + ++ ++ 0 / +

Slochteren 290 40 - 45 + ++ ++ 0 ++** ++ ++ 0

Schildwolde 115 30 - 40 ++ ++ + 0 ++** ++ ++ 0 / +

Siddeburen 360 45 - 55 + ++ ++ 0 / + ++** + ++ 0

Dorpen rond het Schildmeer 35 15 - 20 0 0 / + + 0 +** + ++ +

Muntendam 780 45 - 55 + ++ + 0 + ++ + 0

Zuidbroek 360 60 - 70 + ++ ++ 0 / + ++ + ++ 0 / +

Noordbroek 205 15 - 20 0 / + + + 0 + + + / ++ 0

Meeden 145 15 - 20 0 / + + + 0 +** + + / ++ 0

MIDDEN-GRONINGEN 7.965 810 130 205 220 40 210 225 445 130



7 VERGELIJKING MET 
DE PLANNEN



7.1  IN HET KORT

Dit hoofdstuk

In het vorige hoofdstuk lieten we zien wat de vraag 

naar woningen is. Hier zetten we het aanbod 

ertegenover: welke plannen voor woningbouw zijn er? 

- We laten eerst per cluster zien hoeveel plannen en 

potentiële locaties er zijn en of de aantallen passen 

bij de kwantitatieve behoefte (paragraaf 7.2); 

- Daarna kijken we of de plannen kwalitatief 

aansluiten bij de wens zoals in beeld is gebracht in 

dit woningmarktonderzoek: zijn ze van het juiste 

type en eigendom? Daar waar dat niet zo is, doen 

we suggesties voor het bijstellen (of beter: 

vraaggerichter maken) van de planvoorraad 

(paragraaf 7.3). 

Uitkomsten in het kort

- In Midden-Groningen zijn 430 harde plannen voor 

woningbouw, met daarbovenop nog eens ruimte 

voor 1.150 woningen in de vorm van zachte 

plannen of potentiële ontwikkellocaties. Daarvan is 

niet zeker of ze doorgaan. Daar waar relatief veel 

van zulke plannen zijn, is het zaak om te kijken of 

je zachte plannen in hard kunt omzetten. In andere 

dorpen zijn geen of heel weinig plannen, zoals in 

Zuidbroek, Meeden, Schildwolde en de dorpen 

tussen Harkstede en Slochteren. Daar moet 

sowieso naar plancapaciteit worden gezocht. 

- In Hoogezand moeten keuzes gemaakt worden. Er 

zijn relatief veel harde plannen (maar nog niet 

genoeg voor de vraag), maar aanvullend liggen er 

ook veel zachte plannen of ideeën voor potentiële 

locaties. Het is denkbaar dat je sommige zachte 

plannen realiseert in plaats van harde, bijvoorbeeld 

als die plannen van grotere meerwaarde zijn voor 

Hoogezand (ze passen beter bij de vraag, vullen 

een lege plek in een wijk op, etc.). Weeg dat tegen 

elkaar af, bijvoorbeeld door plannen te beoordelen 

op een aantal criteria. 

- Op sommige plekken zijn plannen nog niet 

‘ingekleurd’ naar type en eigendom. Daardoor kun 

je het programma nog bijstellen naar waar vraag 

naar is. In het algemeen geldt dat er vooral meer 

plannen voor betaalbare koop- en grondgebonden 

nultredenwoningen nodig zijn. Met name in 

Hoogezand, Sappemeer en Siddeburen is er nog 

vrijheid om koop-plannen bij te stellen. In 

Hoogezand en Siddeburen geldt dat ook voor de 

sociale huur. 
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Op veel plekken extra plannen nodig

Het schema rechts laat zien hoe groot de plancapaciteit 

per kern of cluster van kernen is en hoe die zich 

verhoudt tot de verwachte behoefte. De aantallen zijn 

gebaseerd op de lijst met plannen zoals die eind 2022 

bij de gemeente bekend was. We maken onderscheid 

tussen harde en zachte plannen: 

- Harde plannen zijn al in het bestemmingsplan 

opgenomen en kunnen in principe op korte termijn 

uitgevoerd worden. 

- Zachte plannen moeten nog uitgewerkt worden of 

zijn locaties die potentieel geschikt zijn voor 

woningbouw, maar waar nu nog geen concrete 

plannen voor zijn. 

Opgeteld zijn er in Midden-Groningen plannen voor 

1.580 woningen. Daarvan zijn er 430 hard en 1.150 

zacht. Van de zachte plannen is nog allerminst zeker of 

ze doorgaan. De verwachting is dat er tot 2030 netto 

zo’n 1.235 woningen nodig zijn (zie paragraaf 3.5). Dat 

betekent dat een groot aantal zachte plannen de 

komende tijd in hard omgezet moet worden, om in de 

verwachte vraag te voorzien. 

In alle kernen is de optelsom van harde plannen lager 

dan de verwachte behoefte tot 2030. Er zijn ook 

kernen waar (bijna) helemaal geen harde plannen zijn. 

Daar is het zaak om snel zachte plannen om te zetten 

in hard. Dat geldt o.a. voor Zuidbroek, Meeden, 

Schildwolde en de dorpen tussen Harkstede en 

Slochteren en rond het Schildmeer. Hoogezand is de 

enige kern waar de optelsom van harde én zachte 

plannen hoger is dan de verwachte behoefte. Niet alle 

plannen zullen daar nodig zijn. Of alle harde plannen 

nodig zijn, hangt af van de kwaliteit ervan. Het is 

denkbaar dat sommige harde plannen niet ontwikkeld 

hoeven worden (als er bijvoorbeeld te veel van 

hetzelfde type zijn) en dat sommige zachte plannen in 

plaats daarvan wel ontwikkeld worden, omdat die 

kwalitatief meer toevoegen.
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PLANNEN

CLUSTER BEHOEFTE HARD ZACHT MATCH?

Hoogezand 350 - 475 250 1.055

Sappemeer 150 - 200 40 30

Dorpen z. en w. Hoogezand 60 - 80 15 15

Harkstede 85 - 110 20 0

Dorpen tuss. Harkst.-Slocht. 35 - 45 0 0

Slochteren 55 - 75 15 5

Schildwolde 45 - 60 5 0

Siddeburen 65 - 90 45 0

Dorpen rond het Schildmeer 20 - 30 0 25

Muntendam 65 - 90 30 15

Zuidbroek 85 - 115 0 0

Noordbroek 25 - 30 10 0

Meeden 20 - 30 0 0

MIDDEN-GRONINGEN 1.235 430 1.150

 Plancapaciteit per cluster, onderverdeeld naar harde en zachte plannen, en de mate 

waarin dat matcht met de vraag. Hijskraan = meer plannen maken, vinkje = match, 

klokje = temporiseren / uitsmeren over langere periode. Afgerond op 5-tallen. Bron: 

gemeente Midden-Groningen (december 2022).



7.3  WELKE BIJSTELLINGEN ZIJN NODIG?

Voldoende vrijheidsgraden voor bijstelling

Het schema hieronder laat zien hoeveel plannen er 

netto per product zijn. In de ideale situatie komt dit 

schema overeen met de programmaleidraden uit 

hoofdstuk 6. 

In de praktijk gebeurt dat zelden. Daarom geven we op 

de pagina’s hierna per cluster aan welke bijstellingen 

wenselijk zijn. Daar is nog ruimte voor, gelet op de 

vele plannen waarvan type en eigendom nog 

‘onbekend’ zijn. 
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SOCIALE HUUR MIDDENHUUR KOOP ONBEKEND

GEMEENTE EGZ APP GGB 0-TR ONB. EGZ APP GGB 0-TR ONB. RIJ 2^1 VRIJ/KAVEL APP GGB 0-TR ONB.

Hoogezand 135 -105 10 20 50 135 55 60 55 885

Sappemeer 5 5 10 10 20 15 5

Dorpen zuid en west van Hoogezand 5 5 10 10

Harkstede 20

Dorpen tussen Harkst.-Slochteren

Slochteren 5 15 5

Schildwolde 5 0

Siddeburen 15 10 10 10

Dorpen rond het Schildmeer 20 5

Muntendam 40 10

Zuidbroek

Noordbroek 10

Meeden

MIDDEN-GRONINGEN 135 -105 10 40 0 50 5 5 190 80 155 20 0 80 915

 Plancapaciteit per product, onderverdeeld naar sociale huur, middenhuur, koop en onbekende plannen, afgerond op 5-tallen. Het gaat om de optelsom van harde en zachte plannen. Bron: gemeente Midden-Groningen (december 2022).
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HOOGEZAND

Er zijn veel plannen in de sociale huur, vooral als 

onderdeel van sloop-nieuwbouw in de Zeeheldenbuurt 

(Noorderpark), met als resultaat een beperkte netto 

toename. Sociale huurappartementen maken plaats 

voor grondgebonden wonen, deels regulier, deels 

nultreden. Langs het Winschoterdiep is ruimte voor 

groei, ook in sociale huur, maar plannen zijn nog niet 

concreet. Daar is ook grondgebonden nultreden nodig. 

In het centrum mag het aandeel sociale huur ook wat 

groeien. Er zijn genoeg plannen voor appartementen in 

de vrije huur, maar niet op A-locaties. Er zijn ook 

genoeg koop-plannen, deels hard, deels zacht. Veel 

plannen zijn nog ‘onbekend’. Vul die in met betaalbare 

rijen, tweekappers en grondgebonden nultreden. Soms 

zijn er al ideeën voor seniorenwoningen op voormalige 

schoollocaties. De meeste vrijheden zitten nog in het 

centrum, in Noorderpark (langs het Winschoterdiep) en 

in De Vosholen. Probeer plannen voor gezinnen en 

senioren met tempo te ontwikkelen, met bij voorkeur 

combinatie van in- en uitbreiding. In het historisch lint 

ligt een transformatieopgave. 

SAPPEMEER

Het totale aantal plannen is relatief beperkt. Er zijn 

maar enkele zachte plannen voor sociale huur. Maak 

hier extra plannen, óók grondgebonden nultreden. Er 

zijn geen plannen voor middenhuur. Bij nieuwe 

plannen: realiseer ze in het lint dicht bij het centrum. 

In de koopsector staan de meeste plannen vast. De 

typologieën passen bij de vraag, maar er is nog wel 

vraag naar grondgebonden nultreden. Benut daar 

plannen voor waarvan het type nog onbekend is. Net 

als in Hoogezand ligt er een transformatieopgave in het 

historisch lint. 

DORPEN ZUID EN WEST VAN HOOGEZAND

In Foxhol en Kiel-Windeweer ligt harde capaciteit voor 

opgeteld 15 woningen. Er zijn ook nog 15 zachte 

plannen, waarvan 12 in Westerbroek. Daar geldt: maak 

die hard. Er is verspreid over de dorpen ruimte voor 

meer plannen. Dat moet een mix van typen zijn, vooral 

grondgebonden en grotendeels in het betaalbare 

segment. Iets bijzonders zou hier ook kunnen. 

HARKSTEDE

Er zijn 20 harde plannen voor koopwoningen, allemaal 

vrijstaand. Maak aanvullend plannen voor andere 

typen, waaronder ook grondgebonden nultreden, in 

koop en huur. Er zijn geen plannen voor sociale huur, 

terwijl daar wel vraag naar is. Denk in brede zin na 

over extra plannen, want de optelsom van hard en 

zacht is lager dan de behoefte. Dat kunnen ook ‘unieke’ 

plannen zijn voor een bijzonder woonmilieu in het 

hogere segment. 
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DORPEN TUSSEN HARKSTEDE EN SLOCHTEREN

Hier zijn helemaal geen plannen. Maak nieuwe plannen. 

Kijk of er makkelijke locaties te vinden zijn, zoals gaten 

in het lint of plekken tegen de dorpen aan, mede om 

de vraag naar landelijk wonen in te vullen. Het kunnen 

ook kavels in het buitengebied zijn. Het zwaartepunt 

moet in dit cluster in de koopsector liggen, met ook 

ruimte voor betaalbare koop voor lokale starters. 

SLOCHTEREN

Er zijn harde plannen voor zo’n 15 vrijstaande 

koopwoningen aan de Verlengde Veenlaan. Er zijn ook 

nog enkele zachte plannen, deels rij, deels nog 

onbekend. Opgeteld zijn er te weinig plannen om in de 

verwachte vraag te voorzien. Er is behoefte aan extra 

betaalbare woningen en grondgebonden nultreden. In 

de sociale huur wordt vernieuwd vanuit de 

versterkingsopgave. Aantallen worden een-op-een 

teruggebouwd. Er is ruimte voor netto toevoeging, 

vooral ‘alleskunners’. 

SCHILDWOLDE

Er zijn nauwelijks plannen. Er liggen nog acht kavels op 

Schatterswold, deels hard, deels zacht. In de sociale 

huur wordt vernieuwd vanwege de versterkingsopgave. 

Dezelfde aantallen worden teruggebouwd. Er moet 

naar nieuwe locaties gezocht worden, o.a. om 

betaalbare woningen voor starters toe te voegen. 

Aanvullend is er een mix van types nodig, met ook 

ruimte voor grondgebonden nultreden. 

SIDDEBUREN

Er is harde plancapaciteit voor ongeveer 45 woningen. 

Deels gaat het om sociale huur op De Weerterij, deels 

om inbreidingen langs de Hoofdweg. Aan de noordkant 

van Siddeburen ligt één grote kavel van de gemeente, 

waar in theorie ruimte is voor zo’n 30 woningen. Dat 

plan is boterzacht. De optelsom van hard en zacht is 

nog niet voldoende voor de vraag, maar het advies is 

om eerst aan de slag te gaan met de plannen die er 

liggen. 

DORPEN ROND HET SCHILDMEER

Er zijn plannen voor ongeveer 30 woningen, bijna 

allemaal zacht, vooral in Steendam. De vraag is in deze 

dorpen relatief beperkt. Er moet vooral sprake zijn van 

inbreiding, zoals gaten in het lint opvullen, rotte kiezen 

aanpakken, of er moet sprake zijn van bijzondere 

producten die je elders niet aanbiedt. Wanneer je alle 

zachte plannen hard maakt, heb je in theorie de vraag 

ingevuld, los van de kwaliteit van die plannen. 

MUNTENDAM

Er zijn harde plannen voor zo’n 40 rij-koopwoningen en 

10 tweekappers, vooral in het betaalbare segment dus. 

Het programma speelt in op de behoefte. Aanvullend is 

er vraag naar grondgebonden nultreden en wat 

vrijstaand. In de sociale huur zijn geen plannen. Gelet 

op de behoefte zijn er nog wat meer plannen nodig, 

zowel huur als koop. Zorg ervoor dat de zachte 

plannen voor 15 rijwoningen hard worden; dat product 

past goed bij de vraag naar betaalbare koop. 
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7.3  WELKE BIJSTELLINGEN ZIJN NODIG?

ZUIDBROEK

Hier zijn helemaal geen plannen. Ga op zoek naar 

locaties en maak nieuwe plannen. Denk aan locaties 

waar vastgoed vrijkomt of aan voormalige 

schoollocaties. Er is ruimte voor een mix van sociale 

huur en koop, met ook aandacht voor het betaalbare 

segment en grondgebonden nultreden. 

NOORDBROEK

Er ligt harde plancapaciteit aan de Dreeslaan, met 

ruimte voor 12 koopwoningen. In de sociale huur gaat 

(op termijn) vernieuwd worden, waarbij een-op-een 

teruggebouwd wordt. Er is ruimte voor meer plannen, 

vooral in de koop. Er wordt nagedacht over 

herbestemming van de voormalige NAM-locatie aan de 

rand van het dorp, maar dat plan is nog boterzacht. 

MEEDEN

Hier zijn geen plannen meer. De laatste kavels aan de 

Burgemeester Venemastraat zijn opgeleverd. Meer 

plannen zijn er niet, terwijl we wel extra behoefte 

verwachten. Kijk of er makkelijke locaties te vinden 

zijn, zoals gaten in het lint of plekken tegen het dorp 

aan. 
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8 WONEN EN ZORG



8.1  IN HET KORT

Dit hoofdstuk

We gaan hier specifiek in op het thema wonen en zorg. 

- We schetsen allereerst welke vormen van wonen 

en zorg voor ouderen er zijn (paragraaf 8.2); 

- Daarna laten we zien hoe de verschillende groepen 

zorgvragers zich in de komende jaren ontwikkelen 

(paragraaf 8.3). We kijken daarbij ook naar o.a. de 

zorggeschiktheid van woningen, het beroep dat 

huishoudens nu en in de toekomst op de Wmo 

doen en de ontwikkeling van andere groepen 

zorgvragers. 

Uitkomsten in het kort

- Het aantal ouderen neemt de komende jaren toe. 

Daardoor is er meer vraag naar woningen die 

geschikt zijn voor mensen met een zorgvraag. Dat 

zijn deels appartementen met een lift, vooral in het 

stedelijk gebied, maar een grote groep (pré-) 

senioren zoekt juist een compacte grondgebonden 

nultredenwoning met een bad- en minimaal één 

slaapkamer beneden en een kleine tuin of terras. 

Een deel wil dicht bij voorzieningen zoals een 

supermarkt of huisarts wonen, maar er zijn ook 

meer mobiele, vaak jongere ouderen die de stap 

naar een geschikte woning uit voorzorg maken en 

genoegen nemen met een woning verder van 

voorzieningen. Belangrijk: de woning moet niet als 

een ‘stap terug’ voelen, de uitstraling hebben van 

een ‘normale’ woning en betaalbaar zijn. Alleen dan 

verleid je ouderen om door te stromen van hun 

gezins(-koop)woning naar iets kleiners. 

- Een deel van de ouderen zoekt een beschutte 

woonvorm: een zelfstandige woning, met zorg 

dichtbij, op een plek waar men naar elkaar omkijkt, 

zoals in een hofje. In Midden-Groningen gaat het 

naar verwachting om zo’n 150 woningen tot 2030. 

Voorwaarde is dat in een kern al zorgaanbod 

aanwezig is, waar ouderen op kunnen leunen. 

- Het aanbod aan intramurale plekken blijft als 

gevolg van rijksbeleid waarschijnlijk stabiel, terwijl 

de groep ouderen met een zorgvraag juist 

toeneemt. Steeds meer ouderen met een Wlz-

indicatie ontvangen straks zorg thuis of in een 

kleinschalige woonvorm. Nu gebeurt dat nog maar 

in 16% van de gevallen. De grootste stijging 

verwachten we in de psychogeriatrische zorg. 

- Andere groepen zorgvragers, zoals verstandelijk en 

lichamelijk gehandicapten, blijven naar verwachting 

stabiel. 
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8.2  SOORTEN WONEN EN ZORG VOOR OUDEREN

Meer ouderen, met of zonder zorgbehoefte

Het aantal ouderen neemt de komende jaren toe. We 

onderscheiden drie groepen, variërend in hoe zwaar 

hun zorgbehoefte is (zie de figuur rechts): 

1. Ouderen die zelfstandig wonen, met of zonder 

Wmo-indicatie voor lichte (zorg)ondersteuning 

door bijvoorbeeld thuiszorg; 

2. Ouderen met behoefte aan een ‘beschutte’ 

woonvorm: zij komen niet (meer) in aanmerking 

voor intramuraal wonen, maar hebben wel 

behoefte aan een woonplek waar ze zelfstandig 

kunnen wonen, met zorg nabij en waar naar hen 

omgekeken wordt; 

3. Ouderen met een Wlz-indicatie die in aanmerking 

komen voor intramuraal wonen. Steeds vaker 

gebeurt dat in een kleinschalige setting. 

Huidig rijksbeleid is gericht op extramuralisering van de 

zorg. Zorgvragers wonen straks dus vaker in vorm 1 of 

2 en juist minder vaak in een klassiek verpleeghuis. 
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1. Zelfstandig thuis zonder zorg

Het merendeel van de inwoners in 
Midden-Groningen woont op deze manier. 

3. Beschut wonen zonder zorg

Waar mensen samen zelfstandig wonen. 
Bijvoorbeeld een hofje. 

6. Intramuraal met 24u zorg
Dit is het verpleeghuis, in traditionele of 

moderne vorm, waar mensen 
onzelfstandig wonen. Zorg is Wlz-

gefinancierd. 

2. Zelfstandig thuis, zorg op afroep

Qua woonsituatie als 1, maar dan met 
bijvoorbeeld thuiszorg.

4. Beschut wonen, zorg op afroep

Qua woonsituatie als 3, maar dan met 
bijvoorbeeld thuiszorg. Dit kan ook 

begeleid wonen zijn.

5. Beschut wonen, 24u zorg

Dit zijn vaak particuliere alternatieven 
voor het verpleeghuis. Zorg is Wlz-

gefinancierd.

Zelfstandig wonen Beschut wonen Intramuraal wonen
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 Vormen van wonen met meer of minder zorg voor ouderen. Bron: KAW (2022).



8.3  DOELGROEPEN

1. Ouderen die zelfstandig wonen

Verreweg het grootste deel van deze groep heeft nog 

geen zorgbehoefte en woont in een ‘normale’ woning, 

vaak een ruime gezins-koopwoning. Een deel van hen 

denkt erover na om kleiner te gaan wonen, maar stelt 

die stap uit omdat het nog niet dringend nodig is en 

omdat een passend alternatief vaak ontbreekt. Dat 

remt de doorstroming (zie ook het kader op pagina 

123). Om die te bevorderen, is het nodig om meer 

geschikte woningen te bouwen, om zo ouderen te 

verleiden de stap naar kleiner wonen te maken. In het 

stedelijk gebied zoekt een deel een appartement met 

lift, maar een grote groep (pré-) senioren zoekt juist 

een compacte grondgebonden woning met een 

badkamer en minimaal één slaapkamer beneden en 

een klein(e) tuin of terras. Dat geldt voor de dorpen 

maar óók voor het stedelijk gebied. Belangrijk is dat de 

woning niet als ‘een stap terug’ voelt, de prijs goed is 

en de woning de uitstraling heeft van een ‘normale’ 

woning. 

Corporaties bouwen zulke woningen al wel, maar in de 

particuliere sector gebeurt dat nog weinig. Rechts staat 

hoeveel nultredenwoningen er in de sociale huur per 

cluster zijn. We weten niet hoeveel van zulke woningen 

er in de particuliere sector zijn, omdat dat nergens 

wordt bijgehouden. Marktpartijen die wij spraken, 

geven wel aan dat het er veel te weinig zijn. 

Nu ouderen steeds langer zelfstandig thuis moeten 

wonen, is het des te belangrijker dat geschikte 

woningen op de juiste plek staan. Dat betekent: op 

loopafstand van dagelijkse voorzieningen of 

ontmoetingsplekken. Er is uiteraard ook vraag naar 

geschikte woningen op andere plekken, voor mobiele 

ouderen die een rustige buurt zoeken. Voor alle kernen 

maakten we een analyse van de afstand van geschikte 

woningen tot drie soorten voorzieningen die voor 

ouderen belangrijk zijn: supermarkt, huisarts, apotheek 

of gezondheidscentrum, en buurt- of dorpshuis (voor 

ontmoeting). Een afstand van 250 meter wordt 

doorgaans als maximale loopafstand voor senioren 

gezien. Zie de kaart op de pagina hierna. 
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 Aantal en percentage nultredenwoningen in de sociale huur per cluster. 

Bron: VHE-lijsten corporaties (2022).

CLUSTER AANTAL % VAN TOTAAL

Hoogezand 1.695 40%

Sappemeer 245 27%

Dorpen z. en w. Hoogezand 35 19%

Harkstede 65 33%

Dorpen tuss. Harkst.-Slocht. 30 17%

Slochteren 125 44%

Schildwolde 40 33%

Siddeburen 125 35%

Dorpen rond het Schildmeer 0 3%

Muntendam 305 39%

Zuidbroek 75 22%

Noordbroek 75 36%

Meeden 70 48%

MIDDEN-GRONINGEN 2.885 36%



8.3  DOELGROEPEN

DRIE SCENARIO’S

Er zijn drie scenario’s mogelijk: 

1. De geschikte woningen staan in de buurt van 

voorzieningen die voor ouderen relevant zijn (= 

match)

2. Er zijn wel voorzieningen, maar er staan geen 

geschikte woningen in de buurt (= kans)

3. Er zijn geen voorzieningen, maar er staan wel 

geschikte woningen (= mismatch). We spreken 

van een mismatch als het om grotere aantallen 

woningen gaat. 

Hiernaast lichten we een aantal voorbeelden eruit (voor 

andere plekken: zoom in op de kaart of bekijk de 

uitsneden in de kernenatlas). 
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 De ligging van geschikte woningen (in groen) ten opzichte van 

belangrijke voorzieningen voor ouderen. Een loopafstand van 250 meter 

tot voorzieningen is voor senioren die minder mobiel zijn acceptabel. 

Geschikte woningen staan dus idealiter binnen een straal van 250 meter 

van voorzieningen (op de kaart: binnen de cirkels). Bron: inventarisatie 

van voorzieningen via Google (zomer 2022), VHE-lijsten corporaties 

(2022). 

Siddeburen: Veel geschikte woningen 

staan dicht bij voorzieningen, dus match

Muntendam: Veel geschikte woningen 

staan op enige afstand van voorzieningen

1

2

1

2



Een meer vraaggerichte kijk nodig

Recent onderzoek van Platform31 bevestigt dat de 

doorstroming onder ouderen niet of nauwelijks op gang 

komt doordat er een wereld van verschil is tussen wat 

ouderen zoeken en het aanbod dat er is (of lees: het 

aanbod waarvan wij denken dat past bij de oudere 

anno 2022). Ouderen die een doorstroomwens hebben, 

geven dat ook aan, zo blijkt uit het WoON2021: er is 

überhaupt weinig aanbod, en aanbod dat er wél is, 

staat niet op de gewenste plek en heeft niet de 

gezochte kwaliteit. Er moet dus meer aanbod komen. 

Tegelijk wordt de groep ouderen steeds diverser. 

Dat vraagt om meer woonvariaties die passen bij wat 

ouderen écht zoeken. Platform31 heeft geprobeerd tien 

woonprofielen te schetsen, waarin een meer 

vraaggerichte kijk terugkomt, ook passend bij 

leefstijlen van ouderen (zie de figuur rechts). We 

noemen ze hierna, steeds met een aantal kenmerken 

die bij die groep passen. 

Tien ‘woonprofielen’

1. Eigen plek: vrij en sociaal (grijs). Vrijheid en 

binding binnen een gemengde samenleving. 

2. Privé-domein: privacy en rust (donkerblauw). 

Autonomie en homogeniteit, wonen met 

gelijkgestemden. 

3. Basis: functioneel en sociaal (lichtgroen). 

Functioneel, betaalbaar, met sociale binding. 

4. Woongebouw: comfortabel en vertrouwd 

(blauwgroen). Bij voorzieningen, hoog comfort, 

gemak, wonen met gelijkgestemden. 

5. Gezinshuis: vertrouwd en gehecht (geelgroen). 

Hechte buurt, ontmoeting, sterke sociale binding. 

6. Stadsappartement: dynamisch en op jezelf 

(paars). Stedelijk, divers, veel privacy. 

7. Buurtblok: sociaal en levendig (oranje). 

Levendig, divers, comfortabel wonen, hofje. 

8. Parkappartement: uitzicht en landschap (blauw). 

Goede ligging, wooncomfort, homogeen publiek. 

9. Woonhof: samen voor elkaar (groen). Sterke 

gemeenschap, zorg voor elkaar, in een groep. 

10. Seniorenappartement: zelfstandig ouder 

(donkergroen). Levensloopbestendig, 

gelijksoortige mensen, privacy. 

KADER: WOONVARIANTEN VOOR SENIOREN
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 Voor meer informatie: zie website Platform31 > Woonvarianten voor senioren: 

dertig praktijkvoorbeelden. 



8.3  DOELGROEPEN

2. Ouderen die een beschutte woonvorm zoeken

Het aanscherpen van indicatiestellingen leidt ertoe dat 

ouderen met een (lichte) zorgvraag steeds langer 

zelfstandig thuis blijven wonen. Deels gaat het om 

kwetsbare ouderen die een beschutte woonomgeving 

nodig hebben, met ruimte voor zorg en activiteiten, 

waar zorg binnen handbereik is (zoals: dicht bij een 

verpleeghuis) en waar naar hen wordt omgekeken. Zij 

kwamen voorheen in aanmerking voor intramuraal 

wonen, maar met de huidige regelgeving niet meer. 

Rechts laten we voor Midden-Groningen zien hoe deze 

groep zich tussen 2020 en 2030 naar verwachting 

ontwikkelt, met een doorkijk naar 2040. We 

verwachten dat de werkelijke aantallen ergens tussen 

de scenario’s ‘midden’ en ‘hoog’ uitkomen. Scenario 

‘laag’ gaat ervan uit dat de extramuralisering niet 

verder doorzet. Dat is niet realistisch gezien het 

rijksbeleid. 
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ONTWIKKELING VRAAG NAAR BESCHUT WONEN

BW S1 BW S2 BW S3

SCENARIO 2020 2022 2025 2030 2035 2040 Δ 2022-2030

laag 205 225 255 310 425 475 +85

midden 205 235 275 355 525 635 +120

hoog 205 245 305 435 660 755 +190

 Onder: verwachte ontwikkeling van de behoefte aan beschutte woonvormen voor Midden-Groningen, in drie scenario’s. 

De geel gemarkeerde scenario’s zijn het meest waarschijnlijk. Afrondingsverschillen in de optelling zijn mogelijk. Boven: 

grafische weergave hiervan. De aantallen zijn het gemiddelde van scenario’s ‘midden’ (M) en ‘hoog’ (H), afgerond op 5-tallen. 

Bron: CAK (2020), bewerking in woonzorgscan KAW (2022). 

± 695

± 395

± 240



8.3  DOELGROEPEN

VERTALING NAAR PLEKKEN

De zorgsituatie van deze groep vraagt om een veilig 

thuis waar zorg op afroep beschikbaar moet zijn. De 

woonvorm kan variëren van wonen in een hofje 

(zelfstandig, samen met andere ouderen bij elkaar) tot 

een meer georganiseerde vorm van wonen, 

bijvoorbeeld in een appartement nabij een bestaand 

verpleeghuis (de vroegere ‘aanleunwoning’). Bij 

hofjeswonen moet gedacht worden aan zo’n 15 

woningen bij elkaar (huur, koop of een mix daarvan), 

bij een gestapelde woonvorm gaat het vaak om zo’n 25 

à 30 woningen in één complex. 

Het schema rechts laat zien welke kernen zich hier in 

welke aantallen voor lenen. Of een kern hiervoor 

geschikt is, hangt samen met het zorgaanbod op die 

plek. Voorwaarde is dat er al zorg wordt aangeboden, 

zodat bewoners van een beschutte woonvorm daarop 

kunnen leunen. De meeste kleinste kernen zijn daarom 

minder geschikt voor beschutte woonvormen. Daar is 

wél ruimte voor extra nultredenwoningen, waarbij je je 

moet afvragen of zorg aan huis daar op termijn (snel 

genoeg) beschikbaar blijft, o.a. gelet op tekorten aan 

personeel, clustering van aanbod van zorg, etc. Voor 

het programma daar: zie ook hoofdstuk 6. 
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KERN AANTAL EN VORM

Hoogezand Minimaal twee locaties, bij voorkeur óók kleinschalig grondgebonden, opgeteld 50 tot 80 woningen

Sappemeer Minimaal twee locaties, bij voorkeur óók kleinschalig grondgebonden, opgeteld 35 tot 55 woningen

Harkstede -

Slochteren -

Schildwolde -

Siddeburen Kleinschalig grondgebonden, opgeteld 35 tot 55 woningen

Zuidbroek -

Muntendam -

Overige kernen Eventueel in Noordbroek: kleinschalig grondgebonden, één locatie, ca. 15 woningen*

 Verdeling van de behoefte aan beschut wonen over grotere kernen in Midden-Groningen, gebaseerd op (ongeveer) het gemiddelde 

van de scenario’s ‘midden’ en ‘hoog’. Het gaat om bruto aantallen, dus los van de sloop van bestaande woningen / complexen. De 

aantallen zijn onderdeel van de totale behoefte aan grondgebonden nultredenwoningen, zoals aangegeven in de programmaleidraden in 

hoofdstuk 6. 

* Dan vallen de aantallen voor Siddeburen iets lager uit. 



8.3  DOELGROEPEN

WONEN MET EEN WMO-ONDERSTEUNING

Nu ouderen vaker en langer zelfstandig thuis moeten 

wonen en minder ouderen in aanmerking komen voor 

een intramurale woonplek (en dus beschut moeten 

wonen) stijgt ook de behoefte aan wonen met Wmo-

ondersteuning. Het schema rechts laat zien hoe die 

behoefte zich naar verwachting tot 2030 ontwikkelt, 

met een doorkijk naar 2040. 

De grootste toename zit in de groep die zelfstandig 

thuis woont. Er zal vooral een groter beroep worden 

gedaan op huishoudelijke ondersteuning. Er is ook 

meer vraag naar hulpmiddelen zoals scootmobiels en 

rolstoelen. 
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SCENARIO 2020 2025 2030 2035 2040 Δ 2022-2030

ZELFSTANDIG WONEN MET WMO-INDICATIE

laag 2.220 2.480 2.715 2.915 3.020 +495

midden 2.220 2.445 2.630 2.760 2.830 +410

hoog 2.220 2.415 2.560 2.620 2.645 +340

BESCHUT WONEN MET WMO-INDICATIE

laag 150 170 185 200 205 +35

midden 150 205 275 350 395 +125

hoog 150 235 345 490 585 +195

 Verwachte ontwikkeling van de vraag naar Wmo-ondersteuning, in twee groepen, over de periode 2020-

2030 met een doorkijk naar 2040. Bron: CAK (2020), gemeente Midden-Groningen (2021), bewerking in 

woonzorgscan KAW (2022). 



8.3  DOELGROEPEN

3. Ouderen met een Wlz-indicatie

Het aantal ouderen neemt de komende jaren toe, en 

daardoor groeit ook de groep die zwaardere zorg nodig 

heeft, passend bij een Wlz-indicatie. De verwachting is 

echter dat de groep die een Wlz-indicatie krijgt de 

komende jaren kleiner wordt, als gevolg van verdere 

extramuralisering van de zorg. De vraag naar beschutte 

woonvormen neemt hierdoor toe (zie vorige pagina’s). 

Rechts staat per gemeente hoe de groep die in 

aanmerking komt voor een Wlz-indicatie zich tussen 

2020 en 2030 naar verwachting ontwikkelt, met een 

doorkijk naar 2040. We maken onderscheid tussen 

mensen met somatische aandoeningen (SOM) en 

mensen die psychogeriatrische zorg nodig hebben 

(PG). De werkelijke vraag zal waarschijnlijk uitkomen 

tussen de scenario’s ‘laag’ en ‘midden’. Zorgpartijen 

bieden deze intramurale plekken vrijwel uitsluitend aan 

in grotere kernen, omdat er een minimumomvang van 

het aantal plaatsen nodig is. Dat lukt daar het best. 

Noordbroek is de enige uitzondering. 
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ONTWIKKELING AANTAL PLEKKEN INTRAMURAAL WONEN

SOM S1 SOM S2 SOM S3
PG S1 PG S2 PG S3

SCENARIO 2020 2022 2025 2030 2035 2040 Δ 2022-2030

SOMATISCH (SOM)

laag 130 125 120 95 65 70 -30

midden 130 130 145 160 175 155 +25

hoog 130 145 160 190 230 250 +45

PSYCHOGERIATRISCH (PG)

laag 350 375 410 470 560 595 +95

midden 350 380 420 485 585 630 +110

hoog 350 380 425 505 630 690 +125

 Onder: verwachte ontwikkeling van het aantal benodigde plekken voor cliënten met somatische (SOM) en psychogeriatrische (PG) aandoeningen voor de 

gemeente Midden-Groningen, in drie scenario’s. De geel gemarkeerde scenario’s zijn het meest waarschijnlijk. Afrondingsverschillen in de optelling zijn mogelijk. 

Boven: grafische weergave hiervan. De aantallen zijn het gemiddelde van scenario’s ‘laag’ (L) en ‘midden’ (M), afgerond op 5-tallen. Bron: CAK (2020), bewerking in 

woonzorgscan KAW (2022). 

± 130
± 130

± 115

± 615

± 480

± 350



8.3  DOELGROEPEN

WLZ-INDICATIE BUITEN INTRAMURALE INSTELLING

Niet iedereen met een Wlz-indicatie gebruikt 

intramurale zorg. Steeds vaker ontvangen mensen zorg 

thuis of in een kleinschalige, particuliere woonvorm die 

gefinancierd wordt met een pgb, mpt of vpt (voor de 

betekenis: zie volgende pagina). Hieronder staat 

hoeveel cliënten in Midden-Groningen Wlz-zorg in een 

intramurale instelling ontvangen en hoeveel die thuis of 

in een kleinschalige woonvorm krijgen. 

4. Verstandelijk en lichamelijk gehandicapt

Extramuralisering van de zorg heeft ook gevolgen voor 

mensen met een verstandelijke beperking. Zij wonen 

steeds vaker in gewone woningen in bestaande 

buurten of in kleinschalige alternatieve woonvormen. 

Vaak stromen ze pas bij een hoger zorgprofiel door 

naar de intramurale gehandicaptenzorg. Rechts staat 

voor de gemeente Midden-Groningen hoeveel cliënten 

met een VG- en LG-indicatie er nu zijn en hoe dat 

aantal zich ontwikkelt. We verwachten dat beide 

groepen in Midden-Groningen nagenoeg stabiel blijven. 

5. Geestelijke gezondheidszorg

Landelijke trends laten zien dat de vraag naar 

geestelijke gezondheidszorg stijgt, terwijl er minder 

opvangplekken zijn. De wachttijden nemen toe, wat 

leidt tot meer verwarde mensen op straat, 

crisismeldingen en dwangopnames. Precieze cijfers 

voor deze gemeente hebben we niet. 
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ONTWIKKELING VG- EN LG-INDICATIES

VG LG

 Verwachte ontwikkeling van indicaties voor verstandelijk en lichamelijk 

gehandicapten in Midden-Groningen. De aantallen zijn afgerond op 5-tallen. 

Bron: CAK (2020), bewerking in woonzorgscan KAW (2022). 

84%

16%

VORM WAARIN WLZ-ZORG GELEVERD WORDT

Intramurale woonvorm Thuis of kleinschalige woonvorm

 Vorm waarin cliënten in Midden-Groningen Wlz-zorg ontvangen. Bron: CAK 

(2020), bewerking in woonzorgscan KAW (2022). 

± 50 ± 50 ± 50

± 885± 880± 880



KADER: BEGRIPPENLIJST WONEN EN ZORG
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Ouderen

Als we in dit rapport wordt spreken over ouderen, dan bedoelen we 

personen van 65 jaar en ouder. 

Intramuraal wonen

Bij intramuraal wonen verblijven cliënten permanent in een 

zorginstelling waar 24-uurs-zorg aanwezig is. Het gaat om zorg in 

een verpleeghuis of instelling voor gehandicapten of een instelling 

voor cliënten met langdurige psychische problemen. Hierbij betalen 

ze één bedrag voor het wonen en de zorg die geleverd wordt. De 

hoogte van de eigen bijdrage kan per cliënt en moment van de 

opname verschillen.

Extramuraal wonen

Bij extramuraal wonen woont de cliënt zelfstandig (en betaalt 

diegene dus zelf de huur of hypotheek) en wordt eventuele zorg thuis 

of bij een zorgaanbieder geleverd. 

Nultredenwoning

In een nultredenwoning zijn woonkamer, keuken, toilet en badkamer 

en minimaal één slaapkamer zonder traplopen bereikbaar.

Beschut wonen

Bij beschut wonen woont men zelfstandig maar wel met 

ondersteuning en de mogelijkheid tot ontmoeting in de nabijheid. Het 

gaat hierbij om mensen die net niet intramuraal kunnen gaan wonen, 

maar wel behoefte hebben aan begeleiding en ondersteuning bij het 

dagelijks leven en behoefte hebben aan ontmoeting. 

PG 

Psychogeriatrie. Ouderen met een psychische stoornis die verband 

houdt met het ouderdom, zoals dementie. 

SOM

Somatiek. Chronische lichamelijke klachten. 

VG

Mensen met een verstandelijke handicap.

LG

Mensen met een lichamelijke handicap.

Wlz

De Wet langdurige zorg regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare 

ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische 

aandoening. Met een Wlz-indicatie krijgt iemand alle begeleiding en 

zorg die hij nodig heeft, zoals verpleging en verzorging. Dit kan in 

een instelling zijn of thuis. 

Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning is een wet in het kader van 

hulp en ondersteuning. De wet wordt uitgevoerd door gemeenten en 

heeft als doel om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen om deel 

te nemen aan de samenleving. De Wmo is vooral bedoeld voor 

burgers die daarin problemen ondervinden, zoals ouderen, chronisch 

zieken en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. 

Vpt

Volledig pakket thuis. Mensen met een indicatie voor zorg met verblijf 

maar die niet binnen een instelling willen wonen, kunnen ervoor 

kiezen de indicatie in te zetten in de thuissituatie met behulp van een 

volledig pakket thuis. Mensen kiezen één zorginstelling die dezelfde 

zorg en begeleiding verleent die mensen zouden krijgen als ze 

intramuraal zouden wonen.  

Mpt

Modulair pakket thuis. Mensen met een indicatie voor zorg met 

verblijf maar die niet binnen een instelling willen wonen, kunnen 

ervoor kiezen de indicatie in te zetten in de thuissituatie met behulp 

van een modulair pakket thuis. Met een mpt kiezen mensen welke 

onderdelen van het zorgpakket ze willen ontvangen. Ze kunnen 

hierbij kiezen uit verschillende zorgaanbieders. Ze kunnen ook 

bepaalde zorg niet kiezen, bijvoorbeeld omdat mensen zorg zelf 

gedeeltelijk willen inkopen met een persoonsgebonden budget.

Pgb

Persoonsgebonden budget. Hiermee kunnen mensen die zorg nodig 

hebben zelf zorg inkopen. Het verschil met een vpt is dat een vpt

door een zorgaanbieder geleverd wordt, terwijl dit bij een pgb niet zo 

is. 
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