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1 Een nulmeting 

Begin 2013 is het Woon- en Leefbaarheidplan Eemsdelta vastgesteld. In dit 

plan – en het bijbehorende uitvoeringsprogramma – geven de samenwerkende  

partijen in Eemsdelta (gemeenten, corporaties, zorg- en welzijnsinstellingen) 

hun ambities weer. Er is een monitor in het leven geroepen die de voortgang 

op output- en outcomeniveau inzichtelijk moet maken. In de monitor is ge-

streefd naar de optimale mix tussen objectieve gegevens (wat zien we feite-

lijk), de mening van de inwoners (waar het uiteindelijk om gaat) en de ve r-

wachting voor de toekomst.  

1.1 Het WLP en het uitvoeringsprogramma 

De regio Eemsdelta, concreet de gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Lo p-

persum, krijgt de komende decennia te maken met een daling van het inwoneraantal. 

‘Beter leven met minder mensen’ is de uitdaging waar de regio voor staat. Om dit te 

realiseren ontwikkelen de vier gemeenten samen met de provincie Groningen  en de 

regionale partners regionaal beleid om de leefkwaliteit op (hoog) niveau te houden. 

Hiertoe werd een bestuursakkoord regio Eemsdelta afgesloten (voorjaar 2008) en het 

Pact regio Eemsdelta opgesteld (september 2009).  

Om de gemaakte afspraken te implementeren is een regionaal Woon - en Leefbaarheid-

plan (WLP) opgesteld door de Stuurgroep Eemsdelta. De koers die in het Woon - en 

Leefbaarheidplan Eemsdelta wordt gevolgd bestaat uit vier hoofdkeuzes:  

 Mensen moeten zo lang mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen woning en 

woonomgeving. Woningen worden daarvoor geschikt gemaakt;  

 We investeren in vitale gemeenschappen in de dorpen en buurten en daarmee in 

de sociale samenhang;  

 Voorzieningen worden geconcentreerd om de kwaliteit te verhogen, de berei k-

baarheid wordt verbeterd;  

 De kwaliteit van wonen, woning en woonomgeving wordt versterkt. Een concentra-

tie van nieuwe woningen vindt plaats in de grotere dorpen en de regionale centra. 

De nieuwe woningen komen (grotendeels) in de plaats van elders gesloopte woni n-

gen en zijn geschikt voor bewoning door ouderen. 

Bij de uitvoering van het Woon- en Leefbaarheidplan is het zinvol dat beleid en praktijk 

zo dicht mogelijk bij elkaar blijven. Het is om deze reden van belang dat de voortgang 

op de vier doelstellingen en de vijf sectoren kan worden gemonitord.  
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1.2 Monitoring van de output en outcome 

Achtergronden 

CMO Groningen heeft met enkele partners in 2011 een Woon - en Leefbaarheidsmoni-

tor voor de Eemsdelta ontwikkeld. Een uitgebreide beschrijving van de voorgestelde 

monitor is te lezen in de rapportage De Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 

(CMO Groningen, 2011). Eind 2012 – op het moment dat het WLP gereed kwam - is 

RIGO Research en Advies gevraagd de monitor uit te voeren. Voorafgaand hieraan werd 

een toets noodzakelijk geacht met de vraag of de voorgestelde monitor de d oelberei-

king van het WLP goed inzichtelijk zou kunnen maken.  

De uitkomst van deze toets is negatief uitgevallen, omdat voor wat betreft de beoogde 

output het voorgestelde indicatorenstelsel niet volledig dekkend  is. Dit heeft mede te 

maken met het feit dat destijds het WLP nog niet gereed was en met de keuze om sub-

jectieve aspecten buiten beeld te laten.  Een nadere onderbouwing van deze uitkom-

sten is terug te lezen in het werkdocument ‘Woon- en leefbaarheidsmonitor Eemsdelta, 

herijking en constructie’  (RIGO en CMO Groningen, maart 2013).  

Monitoring van de output en outcome 

Bij monitoring is het zaak te focussen, anders worden monitoren  logge en kostbare 

instrumenten. Wel is erkend dat ook monitoring van het proces en de voortgang van 

projecten van belang is. Dit gebeurt echter niet in de voorliggende monitor, waarin 

gefocust wordt op de output en outcome, maar wel in het Uitvoeringsprogramma 

(UVP). 

Bij een inhoudelijke monitor op output - en outcomeniveau is het van belang ervoor te 

zorgen dat het indicatorenstelsel niet te veel uitdijt. Om dit te voorkomen is een held e-

re operationalisatie van de doelstellingen essentieel. In het eerder genoemde werkd o-

cument zijn de centrale doelstellingen uit het WLP geoperationaliseerd in de vorm van 

doelhiërarchieën. Deze hiërarchieën hebben als kader gediend bij de keuze van de in 

de monitor opgenomen indicatoren. Gedurende het opstellen van de monitor hebben 

lokale partijen de verleiding om nieuwe indicatoren toe te voegen niet geheel kunnen 

weerstaan. Naar de toekomst toe is het van belang kritisch te blijven, anders ontstaat 

een logge monitor, met veel bureaucratische en financiële lasten tot gevolg.  

De belangrijkste outcome doelstelling is uiteraard dat de bewoners tevreden zijn over 

de woon- en leefomgeving. Vandaar dat een bewonersenquête een essentieel onder-

deel uitmaakt van de monitor. In 2013 hebben in totaal 1.620 inwoners de moeite ge-

nomen om een vragenlijst in te vullen. Met deze respons kan op regionaal niveau en 

gemeentelijk niveau een betrouwbaar beeld worden gegeven en zijn uitsplitsingen naar 

wijken, kernen en buurten mogelijk.  

Een nulmeting, met terugblik 

In de voorliggende rapportage worden resultaten van de eerste meting van de monitor 

weergegeven. Het is de intentie de komende jaren de meting deels jaarlijk s en deels 

tweejaarlijks (voor wat betreft de bewonersenquête) te herhalen. Door herhaling on t-
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staat inzicht in de voortgang van de doelbereiking en kan worden gekeken of de pla n-

nen aangepast of geïntensiveerd moeten worden.  

Voorafgaand aan het opstellen van het WLP is in 2011 een gebiedsatlas opgesteld, met 

veel informatie over het wonen en leven in de regio Eemsdelta. Waar mogelijk wordt in 

deze rapportage teruggekeken naar deze atlas, zodat inzicht kan worden geboden in de 

trends in de afgelopen periode. Want het WLP betekent geen start van de aanpak van 

de problemen in de Eemsdelta, maar een nieuwe fase, dus er zijn al resultaten g e-

boekt. 

1.3 Leeswijzer 

In het uitvoeringsprogramma (UVP) van het WLP zijn de doelstellingen nader uitg e-

werkt aan de hand van vier programma’s. In deze rapportage is op deze indeling aange-

sloten. Na een algemeen hoofdstuk over de demografische ontwikkelingen wordt in 

hoofdstuk 3 stilgestaan bij de leefbaarheid, de sociale infrastructuur en de ontwikke-

ling op het terrein van zorg en welzijn. In hoofdstuk 4 staan de ontwikkelingen op de 

woningmarkt centraal. In hoofdstuk 5 wordt stilgestaan bij de centrumontwikkeling en 

de structuurveranderingen in het (basis)onderwijs. In het afsluitende hoofdstuk 6 

wordt stilgestaan bij de thema’s bereikbaarheid en economie.  
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2 Demografie 

Jongeren verlaten de regio Eemsdelta om elders te gaan studeren of werken. 

Dit verhuispatroon is van alle dagen en zien we terug in elke landelijke regio. 

Kenmerkend voor Eemsdelta is echter dat de jongeren in de gezinsfase nau-

welijks zijn teruggekeerd. Hierdoor blijft verjonging achterwegen en wonen 

er relatief veel ouderen in de regio en sterven er meer mensen dan er kinderen 

geboren worden. Deze trend leidt onomkeerbaar tot bevolkingskrimp. Deze 

bevolkingskrimp is de afgelopen vijf jaar wat lager geweest dan enkele jaren 

geleden verwacht. Daarbij spelen uiteenlopende factoren een rol, zoals de 

economische crisis, (tijdelijke) werkgelegenheid in de regio en administrati e-

ve correcties. De fluctuaties in de bevolkingsontwikkeling maken duidelijk 

dat flexibiliteit in de planvorming gewenst is, maar de voorspelde lange te r-

mijntrend blijft een gegeven.  

2.1 Inleiding 

Met het WLP willen de samenwerkende partijen de leefbaarheid bevorderen én komen 

tot een passend antwoord op de demografische ontwikkelingen in de regio. Deze laat-

ste kenmerken zich door krimp en vergrijzing. Net als in elke landelijke regio hebben 

jongeren de regio in het verleden verlaten om elders te gaan studeren of werken. Ec h-

ter, voor de regio Eemsdelta geldt dat relatief weinigen na hun studie, in de gezinsfase, 

terug zijn gekeerd. Ze zijn elders gesetteld en doordat de werkgelegenheid afnam ve r-

lieten meer mensen de regio. Het resultaat is een relatief vergrijsde bevolking. Sinds 

2007 kent de regio hierdoor een sterfteoverschot: er komen meer mensen te overlijden 

dan dat er kinderen geboren worden. Deze trend zal in de toekomst leiden tot blijvend 

afnemende bevolkingsaantallen, waarop met beleid moet worden ingespeeld.  

Terwijl deze ontwikkeling zeker is, geldt dat niet voor het verloop van de verhuisbewe-

gingen (van en naar binnen- en buitenland) en de huishoudensvorming. In bevolkings-

prognoses worden op deze terreinen aannamen gedaan, mede gebaseerd op basis van 

trends uit het (recente) verleden. Het WLP is gebaseerd op de – aangepaste – Primos-

prognose uit 2009. Deze prognose is al enkele jaren oud en het is relevant om te kijken 

of de gedane aannamen werkelijkheid zijn geworden.  

2.2 Demografische ontwikkelingen 

Andere tijden 

Sinds het gereed komen van de Primosprognose 2009 is het nodige gebeurd in de we-

reld. De bankencrisis werd een financiële crisis en uiteindelijk raakte de economie in 

het slob. Deze ontwikkelingen hebben ook effect gehad op de woningmarkt en demo-

grafie. Door onder andere prijsdalingen en strengere hypotheekvoorwaarden werd het 
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moeilijker te verhuizen en liepen nieuwbouwaantallen over het hele land terug. Daa r-

naast vonden mensen minder vaak een baan, ook in traditionele werkgelegenheidsce n-

tra als de Randstad, waardoor minder om deze reden werd verhuisd. 

Deze trends hebben ook de migratie van en naar de regio Eemsdelta beïnvloed. Ze 

hebben de bevolkingskrimp waar deze het gevolg is van verhuisbewegingen iets afg e-

remd. Het aantal inwoners is wel afgenomen, maar met 580 minder personen dan ve r-

wacht (2.240 in plaats van 2.820). Het aantal huishoudens is bij gevolg niet afgenomen 

met 430, maar min of meer gestabiliseerd (een kleine toename van 40 huishoudens).  

tabel  2 -1  V erge l i j k ing  we r kel i jke  be vo lk ingson twikk el ing  en  P r imosprognose  

Eemsdel ta  ov er  de  pe r iode  20 08 –  2 01 3  

 

Bron: CBS, 2013 

f iguur  2- 1  D e  be vo lk ingso ntwikke l ing  in  Eemsde lta  over  de  pe r iode  2 003  -  20 12  

 

Bron: CBS, 2013 

 

werkelijk 2008 prognose 2013 werkelijk 2013 verwacht verschil  

2008-2013 o.b.v. 

prognose 2013

%  t.o.v 

werkelijk 

2008

werkelijk 

verschil 

2008-2013

%  t.o.v 

werkelijk 

2008

inwoners Appingedam 12.130               12.470               12.050                340                         2,8% -80                -0,7%

Delfzijl 27.310               25.090               26.030                -2.220                    -8,1% -1.280          -4,7%

Eemsmond 16.540               16.220               16.080                -320                       -1,9% -460              -2,8%

Loppersum 10.700               10.090               10.290                -610                       -5,7% -410              -3,8%

totaal 66.690               63.870               64.450                -2.820                    -4,2% -2.240          -3,4%

huishoudens Appingedam 5.420                 5.700                 5.530                  280                         5,2% 110               2,0%

Delfzijl 11.930               11.300               11.850                -630                       -5,3% -80                -0,7%

Eemsmond 6.890                 6.990                 6.910                  100                         1,5% 20                 0,3%

Loppersum 4.400                 4.230                 4.390                  -170                       -3,9% -10                -0,2%

totaal 28.640               28.210               28.680                -430                       -1,5% 40                 0,1%
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Zowel de buitenlandse als de binnenlandse migratie heeft er aan bijgedragen dat de 

daadwerkelijke krimp minder is dan vooraf verwacht (zie ook figuur 2-1). Het buiten-

landse migratiesaldo kende een positieve opleving in vooral de jaren 2009, 2010 en 

2011. Inmiddels is dit saldo weer gedaald tot rond de nul. De reden voor de opleving 

moet vooral worden gezocht in arbeidsmigranten. Deze werkten echter in de Eemsdelta 

op basis van een tijdelijk contract waardoor de opleving nu weer ten einde is. Ook het 

asielzoekerscentrum heeft hier een rol in gespeeld. Opgemerkt moet worden dat zeker 

bij buitenlandse migratie en asielzoekers geldt dat de registratie – de GBA – niet altijd 

optimaal is. Lang niet iedere arbeider of asielzoeker schrijft zich bijvoorbeeld in bij de 

gemeente, of schrijft zich uit bij vertrek. 

Ook het binnenlands migratiesaldo kent vanaf 2008 een opleving. In 2008 was het n e-

gatieve saldo nog om en nabij de 650 personen, terwijl dit in 2012 rond de 400 lag. 

Deze opleving is vooral een gevolg van relatief beperkt vertrek naar werkgelegenheids-

centra. Daarnaast geldt dat naarmate ouderen dominanter worden onder de inwoners, 

het vertrek zal worden geremd omdat ouderen slechts beperkt verhuizen.  

In  figuur 2-1 is ook te zien dat de natuurlijke ontwikkeling (het saldo van geboorte en 

sterfte) sinds 2007 negatief is. In figuur 2-2 staat de ontwikkeling van het aantal sterf-

gevallen en geboorten nog eens afzonderlijk weergegeven.  Daar waar de ontwikkeling 

van het aantal verhuizingen onzeker is, is het wel zeker dat het aantal sterfgevallen als 

gevolg van vergrijzing zal toenemen en dat het aantal levend geborenen in ieder geval 

voorlopig niet zal toenemen. In andere woorden: als gevolg van de natuurlijke ontwi k-

keling zal de bevolking blijven krimpen.  

f iguur  2- 2  On tw ikke l ing  v an  het  aanta l  geboor ten  e n  s terf ge va l len  in  Eemsde lta  

over  de  pe r iode  1 996 -20 1 3  (d r ie jaa r l i jks  gem idde ld en)  

 

Bron: CBS, 2013 
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Spreiding 

Binnen de regio zijn de ontwikkelingen ook wat minder snel gegaan dan verwacht (zie 

tabel 2-1). De verwachting was dat in het bijzonder in Delfzijl de krimp relatief snel zou 

doorzetten. Omdat ook binnen de regio minder verhuisd is, zijn de verschillen binnen 

de regio veel minder snel toegenomen dan verwacht. Naast de crisis en de algemene 

stagnatie op de markt speelt hierbij ook een rol dat er weinig gesloopt is en dus  rela-

tief weinig gedwongen verhuizingen hebben plaatsgevonden. In elke gemeente is het 

aantal huishoudens ongeveer gelijk gebleven, volgens de gebruikte registraties.  

Overigens geldt voor de gemeente Delfzijl dat het aantal huishoudens veel hoger ligt 

dan het aantal bewoonde woningen.
1
 Dit betekent volgens de gehanteerde bronnen en 

definities (CBS-definitie van particuliere huishoudens, op basis van de GBA) dat veel 

huishoudens buiten de reguliere woningvoorraad wonen (of dat er meerdere huishou-

dens in een woning wonen). Vermoedelijk speelt daarbij het asielzoekerscentrum een 

rol. Ook de registratie van binnen- en buitenlandse migratiestromen is in het verleden 

niet altijd even betrouwbaar gebleken. Voor de onderhavige monitor is het van belang 

oog te hebben voor administratie correcties en/of wijzigingen in de administratiewijze 

en/of gehanteerde definities. In de afgelopen periode zijn op dit vlak geen wijzigingen 

doorgevoerd, waardoor er vanuit mag worden gegaan dat de gesignaleerde trends ook 

daadwerkelijk hebben plaatsgevonden.  

tabel  2 -2  H et  aanta l  ve rh u isbeweg ingen  ( in  aanta l  personen)  b innen ,  van  en  naar  

de  gemeen ten  in  Ee msdel t a  in  2 00 8 en  201 2  

 

Bron: CBS, 2013 

 

Ten tijden van het opstellen van de Primosprognose 2008 werd een groot deel van de 

huishoudensgroei toegerekend aan Appingedam. Dit omdat uit woningmarktonderzoek 

bleek dat deze gemeente relatief populair was onder potentiele verhuizers. Door ui t-

eenlopende omstandigheden is deze verhuisstroom niet tot stand gekomen. Daarbij 

speelt de crisis een rol (waardoor minder mensen verhuisden), de beperkte nieu w-

bouw in Appingedam (in combinatie met beperktere sloop elders in de regio) en daa r-

naast zijn woningzoekenden honkvaster geweest dan destijds verondersteld. Voor een 

belangrijk deel gaat het om gemeentelijke woningmarkten (zie ook tabel 2-2), maar ze 

 

1
  Ook in andere gemeenten loopt het aantal huishoudens en woningen uiteen, vanwege uitlo-

pende redenen. In Delfzijl is het verschil echter uitzonderlijk.  
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Appingedam 660         570         590         650         520         490         630         510         500         -20         30           10           

Delfzijl 1.480     890         1.380     940         840         1.140     1.170     870         1.220     -490       -300       -350       

Eemsmond 840         570         650         690         410         570         730         470         570         -80         -160       -100       

Loppersum 400         420         600         330         420         440         310         390         490         -180       -20         -100       

totaal Eemsdelta 3.380     2.450     3.220     2.610     2.190     2.640     2.840     2.240     2.780     -770       -450       -540       
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hangen wel met elkaar samen. Regionale afstemming is en bli jft dan ook van belang. 

Hierbij geldt overigens dat ook de ontwikkelingen buiten de grenzen van de regio rel e-

vant zijn. In figuur 2-3 is te zien dat de verhuisintensiteit tussen de gemeenten in de 

Eemdelta groot is, maar dat er ook duidelijke banden zijn met nabijgelegen gemee n-

ten. Voor Appingedam en Delfzijl zijn vooral de ontwikkelingen in Slochteren en Ol-

dambt van belang, voor Loppersum en Eemsmond de ontwikkelingen in Ten Boer, Win-

sum, Bedum en De Marne.  

f iguur  2- 3  D e  v erhu is inte ns ite it  tussen  de  ge meent en  in  de  Eemsde lta  en  de  o m-

l iggende ge meenten  ( mee rja r ig  ge midde lde  ove r  de  per iode  200 8 -2 012 )  

 

 

Bron: CBS, 2013 
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Assen ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 0% ### ### ### ### ### ### 9%

Ooststellingwerf ### ### ### ### ### 7% ### ### ### 6% ### ### ### ### 9% ### ### ### 7% 9% ### ### ### ### 0% ### ### ### ### ### ### ###

Noordenveld ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Menterwolde ### ### ### 3% 8% ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 0% ### ### ### ### ### ### ### ### ### 6% 0%

Haren ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 4% ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 4% ### ### ### 3%

Vlagtwedde ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 0% ### ### 0% ### ### ### ### 5% 0% ###

Stadskanaal ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 8% ### ### 5% ###

Tynaarlo ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 0% ### ### 2% ### ### ### ###

Veendam ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 0% ### ### 9% 8%

Pekela ### ### ### ### ### ### 5% ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 0% ### ### ### 9% ### ### ###

Bellingwedde ### ### ### 0% 5% ### 7% ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 6% 8% ### 0% ### ### 6% ### 0% 0% ###

Hoogezand-Sappemeer ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 0% ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 7% 9%

Oldambt ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 8% 8%

Slochteren ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 0% ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 9% ### ### ### ###

Delfzijl ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 0% ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 6% 3% ### 6% 3%

Appingedam ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 0% ### ### ### ### ### ### ### 0% ### ### ### ### ### 0% 0%

Loppersum ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 0% ### ### ### ### ### ### 0% ### ### 0% ### ### 3% 5%

Eemsmond ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 4% ### ### ### ### ### ### ### 0% ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 9%

Ten Boer ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 0% ### 0% ### ###

Winsum ### ### ### ### ### 8% ### 3% ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 9% ###

Bedum ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 0%

De Marne 4% ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Groningen ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Schiermonnikoog 0% ### ### 0% ### 0% ### 0% 0% ### ### 0% 0% 0% ### ### ### 0% ### ### ### ### ### ### ### 0% ### ### 0% 0% ### ###

Zuidhorn 7% ### ### ### ### ### ### 6% ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 0% ### ### ### ### ###

Leek ### ### ### ### ### ### ### ### 8% ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 0% ### ### ### ### ###

Kollumerland en Nieuwkruisland ### ### ### ### ### ### 0% ### ### ### ### ### 7% 8% ### ### 6% ### ### ### 7% ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Marum ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 5% 0% ### ### ### 3% 0% ### ### ### ### ### ### ### 0% ### ### ### ### ### ###

Grootegast ### 9% ### ### ### ### ### 9% ### ### 8% ### ### ### ### 7% ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Achtkarspelen 2% 7% 9% ### ### 0% 5% 3% 1% ### 1% ### ### 6% 3% 2% 2% 0% ### 3% ### 8% ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Dongeradeel 3% ### 9% ### ### 4% 5% ### 8% ### 4% ### ### 9% ### 6% ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 0%

Aantal verhuizingen tussen gemeenten, relatief

weinig minder dan gemiddeld meer dan gemiddeld veel
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Nieuwe vooruitzichten 

Prognosemodellen baseren zich op trends uit het (vooral het recente) verleden. Mede 

daardoor zou een actuele prognose wat hoger uitvallen dan de prognose die ten 

grondslag ligt aan het WLP (de Pearlprognose van het CBS/PBL doet dat over igens 

ook
2
). Van belang is te beseffen dat prognoses altijd met bandbreedten zijn omgeven. 

In figuur 2-4 is te zien dat de Primos prognose uit het WLP weliswaar in de afgelopen 

jaren niet exact uit is gekomen, maar dat de voorspelde trend op hoofdlijnen op regi o-

naal niveau wel correct is. Als prognoses rechtstreeks vertaald zouden worden naar 

een woningbouwprogramma, dan zijn de eerder geconstateerde verschillen met de 

werkelijke ontwikkelingen groot, omdat met 1.000 meer of minder woningen uit de 

markt nemen of nieuw bouwen forse geldbedragen gemoeid zijn. Bekeken vanuit het 

oogpunt van een toekomstvoorspelling liggen ze echter dicht bij elkaar (binnen de 

bandbreedten van de onzekerheden die nu eenmaal gelden bij prognoses) en komt de 

trend overeen. De trend is duidelijk: het aantal inwoners daal t en het aantal huishou-

dens stabiliseert mogelijk op de korte termijn, maar zal op de wat langere termijn (naar 

huidige inzichten) ook afnemen.  

f iguur  2- 4  P r imosp rognose  Eemsde lta  o ve r  de  per io de  201 3 –  2 040   

 

Bron: Prognose WLP 

 

 

2
  Deze is bewust niet in deze rapportage opgenomen. Al in het uitgangsjaar zijn er onverklaa r-

bare verschillen met de werkelijkheid. Indien er in de toekomst nieuwe realistische prognoses 

voor de Eemsdelta beschikbaar komen zullen deze wel in de monitor worden opgenomen.  

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

2
0

0
0

2
0

0
3

2
0

0
6

2
0

0
9

2
0

1
2

2
0

1
5

2
0

1
8

2
0

2
1

2
0

2
4

2
0

2
7

2
0

3
0

2
0

3
3

2
0

3
6

2
0

3
9

huishoudens max

huishoudens min

inwoners max

inwoners min

huishoudens werkelijk

huishoudens primos

inwoners werkelijk

inwoners primos



 10 

Ook is duidelijk dat de samenstelling van de bevolking zal veranderen: verdergaan de 

vergrijzing is een onomkeerbare ontwikkeling (zie ook figuur 2-5 en tabel 2-3). In 2010 

was nog 19% van de inwoners 65 jaar of ouder, in 2020 zal dit aandeel zijn toeg enomen 

naar 25% en in 2030 zal bijna één derde van de inwoners ouder zijn dat 65 jaar. De 

vergrijzing zal in elk van de gemeenten optreden. In Eemsmond neemt het aantal  – 

volgens de Primos-prognose van het WLP – wat sterker toe dan het regionaal gemid-

delde, in Appingedam wat minder sterk. De andere gemeenten nemen een tussenpos i-

tie in.  

tabel  2 -3  De  ontw ikke l ing  van  de  s amenste l l ing  van  de  b evo lk ing  naa r  leef t i jd  

per  ge meent e  

 

Bron: Prognose WLP 

 

 

2010 2020 2030 2010-2020 2010-2030

Delfzijl 0-19 22% 20% 19% -23% -36%

20-39 20% 19% 19% -20% -30%

40-64 37% 35% 31% -20% -39%

65-75 11% 14% 15% 6% -3%

75+ 9% 12% 16% 10% 27%

totaal 26.400 22.500 19.500 -15% -26%

Eemsmond 0-19 25% 20% 17% -23% -38%

20-39 20% 18% 17% -15% -24%

40-64 38% 35% 30% -11% -30%

65-75 9% 15% 17% 57% 61%

75+ 8% 12% 20% 43% 131%

totaal 16.400 15.700 14.800 -4% -10%

Loppersum 0-19 24% 21% 19% -19% -35%

20-39 21% 19% 18% -15% -26%

40-64 40% 37% 32% -15% -33%

65-75 8% 14% 16% 50% 59%

75+ 7% 9% 15% 18% 81%

totaal 10.400 9.500 8.700 -8% -16%

Appingedam 0-19 21% 20% 19% -4% -5%

20-39 22% 21% 21% 1% 7%

40-64 37% 34% 32% -3% -6%

65-75 10% 14% 14% 45% 51%

75+ 9% 12% 15% 29% 70%

totaal 12.300 12.900 13.500 5% 10%

Eemsdelta 0-19 23% 20% 18% -19% -31%

20-39 21% 19% 19% -14% -21%

40-64 38% 35% 31% -14% -30%

65-75 10% 14% 15% 31% 30%

75+ 9% 11% 17% 22% 66%

totaal 65.400 60.600 56.400 -7% -14%

samenstelling ontwikkeling
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f iguur  2- 5  D e  ontw ik ke l in g  van  de  be vo lk ingssamen ste l l ing  naar  le ef t i jd  in  d e  

Eemsdel ta  

 

Bron: Prognose WLP 

 

2.3 Migratie naar huishoudenskenmerken 

Ten behoeve van deze monitor zijn gegevens over de huishoudenssamenstelling van de 

verhuisbewegingen aangekocht bij het CBS. Doel hiervan is meer inzicht te krijgen in de 

samenstelling van de verhuisstromen. Zo kan onder meer voor het eerst op basis van 

registraties inzicht worden geboden in het – veronderstelde – koopkrachtverlies als 

gevolg van de verhuizingen. De bestanden zijn aangekocht voor de jaargangen 2010, 

2011 en 2012. Omdat het aantal huishoudens dat jaarlijks verhuist beperkt is, is het 

vooralsnog lastig trends te herkennen. Vandaar dat gefocust wordt op de verdieping 

die met de cijfers mogelijk is.  

Leeftijden 

Als we kijken naar de huishoudens naar leeftijd, dan wordt het beeld bevestigd dat het 

vooral de jongeren zijn die vertrekken. In aantal huishoudens vertrekken jaarlijks 230 

meer huishoudens dan dat er zich vestigen. Hierbij moet overigens wel opgemerkt 

worden dat zij over het algemeen geen woning leeg achter laten, vaak zijn het jongeren 

die het ouderlijk huis verlaten. Op latere leeftijd komt men slechts in beperkte mate 

terug: het migratiesaldo in aantal huishoudens boven de 25 jaar is met -100 nog altijd 

negatief. 
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f iguur  2- 6  Mig rat iesa ldo  hu ishoudens  naar  leef t i jd  hoofdbewoner  ( jaa r l i jks  g e-

midde lde  ove r  de  per iode  2010 -20 12 )  

 

Bron: CBS, 2013 

f iguur  2- 7  m ig rat iesa ldo  naar  hu ishoudenst ypen  ( j aar l i jks  ge m iddelde  ove r  de  

per iode  2 010 -20 13 )  

 

Bron: CBS, 2013 

 

Huishoudenstypen 

Het beeld naar leeftijd vertekent enigszins vanwege verschillen in huishoudenssamen-

stelling. De uitstroom bestaat voor een belangrijk deel uit alleenstaande huishoudens 

of stellen, terwijl de instroom vooral gezinnen betreft. Het migratiesaldo voor gezinnen 
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met kinderen is ongeveer in evenwicht en zelfs licht positief. Va n een belangrijk deel 

van de vertrekkers is de toekomstige huishoudensamenstelling onbekend (zie figuur 

2-7). Dit komt omdat van alle huishoudens die naar het buitenland vertrekken het CBS 

geen zicht heet op deze samenstelling.  

Inkomen 

Vaak wordt bij krimpgebieden gesproken over een zekere ‘braindrain’. Hiermee wordt 

een proces aangeduid dat hoogopgeleiden het gebied verlaten en de sociaalecono-

misch zwakkere bevolking achter blijft. Door het hiermee gepaard gaande koopkracht-

verlies zou de regio vervolgens verder verzwakken. Het opleidingsniveau wordt in N e-

derland pas vanaf de jaren ’70 geregistreerd. Hierdoor én door de veranderingen in het 

onderwijs, is het lastig goede informatie over het opleidingsniveau te vergaren (dit los 

van de kosten die het CBS ervoor rekent). Wel zijn de – geregistreerde – inkomens ach-

terhaald.  

tabel  2 -4  m ig rat iest rom e n naar  ge midde ld  b esteed baar  in komen  naar  type  h u i s -

houden  2010  

 

Bron: CBS, 2013 

 

x1000 euro
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Eenpersoons-
huishouden Delfzijl 11,1 11,5 -0,4

Eemsmond 13,0 12,6 0,4

Appingedam 19,5 14,5 5,0

Loppersum 19,4 12,6 6,8

Eemsdelta totaal 14,8 12,5 2,3

Paar zonder kinderen Delfzijl 30,2 30,1 0,1

Eemsmond 30,5 32,5 -2,0

Appingedam 29,0 28,9 0,1

Loppersum 31,2 28,3 2,9

Eemsdelta totaal 30,1 30,2 -0,1

Paar met kinderen Delfzijl 31,3 32,8 -1,5

Eemsmond 31,8 31,1 0,7

Appingedam 32,7 36,3 -3,6

Loppersum 35,6 33,2 2,4

Eemsdelta totaal 32,5 33,3 -0,8

Overige huishoudens Delfzijl 13,9 18,6 -4,7

Eemsmond 19,4 21,4 -2,0

Appingedam 18,6 19,6 -1,0

Loppersum 24,8 18,7 6,1

Eemsdelta totaal 17,4 19,5 -2,1

Totaal Delfzijl 18,6 19,3 -0,7

Eemsmond 21,6 21,8 -0,2

Appingedam 23,3 22,1 1,2

Loppersum 25,4 19,9 5,5

Eemsdelta totaal 21,3 20,5 0,8
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Als de gemiddelde besteedbare inkomens van vertrokken en gevestigde huishoudens 

worden vergeleken, dan blijkt het koopkrachtverlies beperkt (zie ook tabel 2-4). Voor 

Loppersum geldt zelfs dat er aanmerkelijk meer welvarende huishoudens worden aa n-

getrokken, dan dat er vertrekken. Voor Delfzijl en in mindere mate Eemsmond, geldt 

dat er wel sprake is van enig koopkrachtverlies als gevolg van selectieve migratie. Ove-

rigens maakt de selectiviteit in de migratie naar leeftijd dat het koopkrachtverlies op 

de langere termijn hoger is. Het zijn immers vooral jongeren die de regio verlaten en zij 

gaan er na vertrek qua inkomen vaak op vooruit. De instroom bestaat vooral uit hui s-

houdens die al rond de top van hun maatschappelijke carrière zitten en waarvan de 

inkomens nauwelijks of niet nog zullen stijgen.  

Bestemmingen 

Eerder is al aangegeven dat in Primosprognose 2008 er vanuit werd gegaan dat Appin-

gedam huishoudens uit de omgeving zou aantrekken. Hoewel in mindere mate dan 

destijds verwacht, is dat feitelijk ook wel gebeurd. In tabel 2-5 en tabel 2-6 is te zien 

dat Appingedam binnen de regio een positief migratiesaldo heeft. Vanuit Delfzijl ver-

trekken er jaarlijks 35 huishoudens meer naar Appingedam dan er de omgekeerde weg 

bewandelen. 

Ook blijkt net als eerder bij de verhuizingen in aantal personen, dat een belangrijk deel 

van de verhuizingen binnen de gemeente plaats vindt. Met uitzondering van Loppe r-

sum is meer dan de helft van de huishoudens die een woning in de gemeente betrok-

ken afkomstig uit de eigen gemeente. Loppersum – en in mindere mate Delfzijl – kent 

een relatief open woningmarkt.  

tabel  2 -5  H et  aanta l  ve rh u isbeweg inge n  van  en  na ar  Ee msdel ta  ( in  aanta l  h u i s -

houdens)  jaa r l i jks  ge m iddelde  o ve r  de  pe r iode  201 0 -201 2  

 

Bron: CBS, 2013 
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bestemming Delfzijl 465 15 55 15 545 125 250 920
Eemsmond 10 275 5 25 305 65 75 445

Appingedam 90 5 300 15 415 50 65 530
Loppersum 10 15 10 125 160 65 60 285

Totaal Eemsdelta 570 310 370 175 1.425 310 450 2.185
Overig Provincie Groningen 210 130 75 115 530

Buiten Provincie Groningen 315 90 75 85 565
Totaal 1.095 530 520 375 2.520
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tabel  2 -6  H et  m igrat iesa ldo  van  en  naa r  Ee msdel ta  ( in  aanta l  hu ishoudens)  j aa r-

l i jks  gem idde lde  o ve r  de  per iode  2 010 -20 12  

 

Bron: CBS, 2013 
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bestemming Delfzijl - 5 -35 5 -25 -85 -65 -175 

Eemsmond -5 - 0 10 -5 -65 -15 -85 

Appingedam 35 0 - 5 45 -25 -10 10

Loppersum -5 -10 -5 - -15 -50 -25 -90 

Totaal Eemsdelta 25 5 -45 15 - -220 -115 -335 

Overig Provincie Groningen 85 65 25 50 220

Buiten Provincie Groningen 65 15 10 25 115

Totaal 175 85 -10 90 335
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3 De leefbaarheid, sociale cohesie, zorg en 

welzijn 

De bewoners van Eemsdelta zijn minder tevreden over de leefbaarheid en 

woonomgeving in de Eemsdelta dan op basis van objectieve kenmerken zou 

mogen worden verwacht. De intredende vergijzing, bevolkingskrimp en be-

perkte werkgelegenheid is de bewoners niet ontgaan. Het vertrouwen heeft 

hieronder te leiden gehad en dat klinkt door in het oordeel over de omgeving. 

Hoewel de inwoners goede banden met hun buren hebben, heeft ook de socia-

le cohesie mogelijk te leiden gehad onder het ontbreken van een helder pe r-

spectief. Toch is er een goede basis om op voort te bouwen. De bewoners zi jn 

(zeer) tevreden over de eerstelijnszorg. Om het voor ouderen mogelijk te ma-

ken langer zelfstandig te blijven wonen, zijn ook goede thuiszorg en een ge-

schikte woningvoorraad een  vereiste. Deze zaken blijven  een aandachtsveld.  

3.1 Inleiding 

Zoals de naam al aangeeft richt het WLP zich op de woon- en leefomgeving van men-

sen, ofwel de leefbaarheid in de regio. Leefbaarheid is een veelomvattend begrip en 

wat voor de één als leefbaar wordt ervaren hoeft dat voor de ander niet te zijn. In het 

oordeel over de woon- en leefomgeving komen vele zaken samen. In paragraaf 3.2 

wordt dit overall oordeel besproken. In paragraaf 3.3 wordt ingegaan op het thema 

sociale cohesie. Dit thema is van belang omdat prettige omgang met buren en buur t-

bewoners mede bepalend is voor het woongenot én omdat bij het realiseren van de 

doelstellingen uit het WLP ook de inzet van bewoners zelfs een vereiste is. Een van de 

zekerheden voor de toekomst is dat de bevolking in de Eemsdelta sterk zal vergrijzen. 

Deze ouderen zullen steeds vaker in de reguliere woningvoorraad (huidige woning) 

blijven wonen. Enerzijds is dit de wens van deze ouderen, anderzijds is het beleid g e-

richt op extramuralisering (afbouw van het aanbod aan verzorgingshuizen). Om dit 

proces in goede banen te leiden is het van belang dat er een goed aanbod aan voorzie-

ningen en diensten wordt geboden en dat de woningen in fysieke zin geschikt zijn, ook 

als ouderdomsgebreken hun intrede doen. In paragraaf 3.4 staat dit thema centraal.  

3.2 Leefbaarheid 

De leefbaarheid is in beeld gebracht aan de hand van twee bronnen. Ten eerste de 

landelijke monitor ‘Leefbaarometer’. Deze voorspelt op een laag schaalniveau het oo r-

deel van bewoners. Het betreft hier een combinatie van de waardering zoals die tot 

uiting komt in feitelijk gedrag (‘revealed preference’) en de uitgesproken waardering 

(‘prevealed preference’).  
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De Leefbaarometer levert op een zeer laag schaalniveau een inschatting van de tevre-

denheid, op basis van objectieve gegevens uit beschikbare registraties. Hierdoor is 

deze met name geschikt om geografische verschillen in leefbaarheid inzichtelijk te ma-

ken. De inwoners zijn echter niet zelf aan het woord. Dit is wel het geval in de groo t-

schalige enquête die in oktober 2013 is uitgezet onder de inwoners van de Eemsdelta. 

Het betreft hier een eerste meting, dus ontwikkelingen zijn nog niet zichtbaar te ma-

ken. Dat komt bij vervolgmetingen van deze monitor.  

3.2.1 Leefbaarheid 

Een goede leefbaarheid 

Afgelopen jaar zijn de nieuwe scores van de Leefbaarometer voor het jaar 2012 gep u-

bliceerd. De regio Eemsdelta kleurt hier over het algemeen groen, wat betekent dat de 

leefbaarheid door de inwoners positief wordt beoordeeld. Uiteraard zijn er wel ve r-

schillen binnen de regio, tussen gemeenten, kernen en buurten binnen gemeenten. 

Met name in Delfzijl zijn enkele buurten waar de leefbaarheid minder is of onder druk 

staat. Het gaat dan met name om twee locaties in Delfzijl -Noord (omgeving Finsestraat 

en omgeving Schuitenzand).  

kaart  3 - 1  O ve rz icht  er var en  lee fbaarhe id  De lfz i j l  e n  App ingedam in  201 2  
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Bron: Leefbaarometer, 2013 

 

De verschillen binnen de regio worden enigszins vertroebeld door de landelijke meetlat 

die is gehanteerd. Vandaar dat in de bijlage ook een kaart is opgenomen met een regi-

onale meetlat. Hierdoor komt de variatie in de regio beter tot zijn recht. Overigens 

geldt dat hier ook de kracht van de Leefbaarometer ligt: op een laag schaalniveau wo r-

den niveauverschillen qua leefbaarheid in beeld gebracht.  

Ontwikkelingen over de periode 1998-2012 

Het WLP schetst een vergezicht tot 2030. Hiermee wordt erkend dat het verbeteren 

van de leefbaarheid vaak een zaak is van de lange adem. Binnen een periode van één 

of twee jaar kunnen slechts beperkte resultaten worden geboekt. Vandaar dat we in 

deze monitor eerst even wat verder terugkijken, over de periode 1998 tot 2012. Ver-

volgens komen de ontwikkelingen in de afgelopen periode aan bod.  

Bekeken over de genoemde periode van 14 jaar is de leefbaarheid in de Eemsdelta er 

in objectieve zin op vooruit gegaan. De verbetering is sterker geweest dan landelijk en 

ook sterker dan in de overige Nederlandse krimpregio’s (zie figuur 3-1 ). De oorzaak 

moet met name worden gezocht in de veranderende bevolkingssamen stelling, in sa-

menhang met de aanpak van de woningvoorraad. Daarnaast geldt dat de veiligheid in 

Eemsdelta op peil is gebleven, terwijl deze elders onder druk is komen te staan.   

f iguur  3- 1  On tw ikke l ing  L eefb aarhe id  naar  the ma in  de  Eemsde lta  en  ande re  

kr imp reg io ’s  ove r  de  pe r iode  199 8 -2 012  

 

Bron: Leefbaarometer BZK 
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In elk van de gemeenten is de leefbaarheid vooruit gegaan (zie ook figuur 3-2). Met 

name in Delfzijl en Appingedam is de verbetering boven het landelijk gemiddelde g e-

weest. Ook de voorheen slecht scorende buurten in deze gemeenten zijn vooruit g e-

gaan. De veranderde bevolkingssamenstelling heeft vooral bijgedragen aan de verbete-

ring, maar ook de veranderingen in de woningvoorraad hebben een wezenlijke bijdrage 

geleverd. Terwijl de aanpak van de woningvoorraad de afgelopen jaren wat is gesta g-

neerd, zijn er over een langere periode dus aantoonbare resultaten geboekt.  In figuur 

3-2 staat de ontwikkeling aangegeven, alsmede de mate waarin indicatoren op verschi l-

lende ‘dimensies’ hieraan hebben bijgedragen. Bij de dimensie bevolkingssamenstelling 

gaat het om de bevolkingssamenstelling naar leeftijd, huishoudentype, opleiding en 

etniciteit. Bij de dimensie sociale samenhang gaat het om het aantal eigenaar bew o-

ners en de mutatiegraad. Bij publieke ruimte gaat om indicatoren als geluidsoverlast, 

uitzicht, groenvoorzieningen en woningwaarde. Bij veiligheid om het voorkomen van 

vernielingen, overlast en misdrijven. Bij voorzieningen om de aanwezigheid van een 

supermarkt, bank en natuur. Bij woningvoorraad om de samenstelling, dichtheid, ei-

gendomsverhouding en het bouwjaar van de woningvoorraad.
3
 

f iguur  3- 2  On tw ikke l ing  L eefbaarhe id  naar  the ma p er  ge meen te  in  Ee msdel ta  ove r  

de  per iode  199 8 -2 012  

 

Bron: Leefbaarometer BZK 

 

3
  Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het rapport over de instrumentontwikkeling 

van de Leefbaarometer die is te downloaden van de site www.leefbaarometer.nl. 
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In gemeente Loppersum is de leefbaarheid wel verbeterd, maar minder dan in de rest 

van het land. Met name de scores op de dimensies voorzieningen en veiligheid zijn 

verslechterd. De ontwikkeling in Eemsmond is ongeveer gelijk aan de  landelijke trend.  

Ontwikkelingen over de periode 2010-2012 

Ook in de afgelopen periode is de leefbaarheid in Appingedam en Delfzijl vooruit g e-

gaan. Maar zoals gezegd zijn de veranderingen over een dergelijk korte periode b e-

perkt (zie ook figuur 3-3). Wel kan worden gesteld dat de leefbaarheid in Appingedam 

en Delfzijl boven het landelijk gemiddelde is blijven toenemen. In Eemsmond is er 

sprake van een licht negatieve trend. In Loppersum is de ontwikkeling positief, maar 

deze blijft achter bij de landelijke trend en vooral ook de trend in de andere Groningse 

gemeenten. 

f iguur  3- 3  On tw ikke l ing  L eefbaarhe id  naar  the ma p er  ge meen te  in  Ee msdel ta  ove r  

de  per iode  201 0 -2 012  

 

Bron: Leefbaarometer BZK  

 

3.2.2 De bewoners aan het woord 

De Leefbaarometer biedt inzicht in de ontwikkelingen op een zeer laag schaalniveau. 

Op basis van ruim 50 indicatoren wordt het bewonersoordeel op zeer betrouwbare 

wijze voorspeld. Het blijft echter een voorspelling: de bewoners zijn niet zelf aan het 

woord. Dat is wel het geval in de enquête die in het kader van deze monitor is opgezet. 
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Het gaat hier om een eerste meting in de toekomst kan de ontwikkeling van het oor-

deel inzichtelijk worden gemaakt.  

Naast vragen over wonen, sociale cohesie en voorzieningen - thema's die in de komen-

de hoofdstukken aan de orde komen - zijn in de vragenlijst ook vragen gesteld over de 

woonomgeving en regio in algemene zin. Het grootste deel van de inwoners is tevreden 

of zeer tevreden over de woonomgeving én de regio Eemsdelta . Echter, ook 29% 

spreekt uit niet tevreden te zijn over de woonomgeving. Landelijk ligt dit percentage 

veel lager op 16% en in de provincie Groningen als geheel op 14%. Van de inwoners is 

35% niet tevreden over de regio. Het gaat hier om een derde van alle huishoudens en 

dat is een extra stimulans om de ambities uit het WLP in de praktijk te brengen.  

tabel  3 -1  Pe rcentag e te v r eden  bewoners  in  de  reg io  Eemsde lta  

 

Bron: Bewonersenquête Eemsdelta 

 

De tevredenheid varieert uiteraard per gemeente en type kern. Met name Delfzijl heeft 

veel ontevreden bewoners. In de woondorpen rondom Delfzijl is zelfs minder dan de 

helft van de inwoners tevreden over de regio, terwijl men overigens de directe woo n-

omgeving wel waardeert. Bij de opzet van de vragenlijst was het de intentie het oor-

deel op verschillende geografische schaalniveaus inzichtelijk te maken: de woning 

(waarover later meer), de (directe) woonomgeving en de regio. Dit vanuit de wete n-

schap dat er op verschillende schaalniveaus verschillende elementen van belang zijn 

voor bewoners. De lagere tevredenheid over de regio kan te maken hebben met de 

krimp, de afname van voorzieningen, onzekere economie, waardedaling woningen en 

aardbevingen. 

perc. (zeer) tevreden 

over woonomgeving

perc. (zeer) tevreden 

over regio Eemsdelta

Appingendam regionaal centrum 74% 77%

Delfzijl regionaal centrum 62% 58%

woondorpen 70% 49%

totaal 65% 55%

Eemsmond regionaal centrum 68% 67%

centrumdorpen 80% 59%

woondorpen 74% 78%

totaal 73% 70%

Loppersum centrumdorpen 74% 69%

woondorpen 78% 68%

totaal 76% 68%

regionale centra 67% 66%

centrumdorpen 77% 65%

woondorpen 73% 62%

totaal 71% 65%

provincie Groningen* 84%

Nederland* 86%

* obv WoON 2012
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f iguur  3- 4  D e  te v redenhe id  ove r  de  woono mgev ing  in  Ee msdel ta  en  de  r est  v an  het  

land  

 

Bron: Bewonersenquête Eemsdelta 

 

Op de achtergrond speelt – naast het oordeel over de leefbaarheid op regionaal niveau  

- ook het oordeel over het bestuur een rol. In de vraagstelling is de regio Eemsdelta 

gedefinieerd als “de gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum”. Het 

kan zijn dat een deel van de respondenten de (samenwerkende) gemeenten heeft b e-

oordeeld. In de enquête is aan bewoners de vrijheid gegeven aanvullende opmerkingen 

te plaatsen. Een opvallend groot aandeel van de respondenten (760 van de 1.620) 

heeft van deze optie gebruik gemaakt, over het algemeen om een extra negatief punt 

te benoemen. Daarbij ging het dan vaak om zaken als overlast van jongeren en/of 

drugs, slecht onderhoud aan de openbare ruimte (met name groen en wegdek), leeg-

staande winkelpanden in dorpscentra en – in Loppersum – aardbevingen (zie ook figuur 

B-6). De meeste opmerkingen hadden echter te maken met een gebrek aan vertrouwen 

in het bestuur (met name gemeenten, maar ook corporaties). Ruim een vijfde van  alle 

opmerkingen had hiermee te maken. Het gaat dan om opmerkingen als “ Hier in deze 

gemeente komt niets tot stand. Wat goed was wordt afgebroken komt niets voor in de 

plaats ben zeer ontevreden.” en “Alsof mijn mening van belang is bij Gemeente Del f-

zijl.” in de gemeente Delfzijl. In Eemsmond: “Het is jammer, dat er van alles wordt be-

loofd, maar niet wordt nagekomen vanuit de gemeente Eemsmond.” en “De buurt la-

ten ze verpauperen. De woningstichting doet er niets. De gemeente laat alles toe.”. In 

Loppersum: “Graag zie ik op het gemeentehuis van Loppersum personeel dat meer 

kennis van zaken heeft en eens wat vriendelijker naar de mensen zijn.” en “De gemeen-

te Loppersum heeft de laatste jaren veel beloofd aan Oosterwijtwerd, herbestrating, 

nieuwe lantarenpalen, enz. maar er gebeurt niets.”. En ten slotte in Appingedam: “Als 

bestuurder zou ik eens goed nadenken of de krimp niet aan het eigen beleid te danken 

is.” 
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Het vergroten van het vertrouwen in het bestuur is geen specifieke doelstelling van het 

WLP. Echter, van belang is wel te beseffen dat bewoners in hun oordeel over het wonen 

en leven in de regio klaarblijkelijk dit vertrouwen wel laten meewegen.  

3.3 Sociale cohesie en eenzaamheid 

Sociale cohesie 

De veerkracht van en gemeenschapszin onder lokale gemeenschappen is vaak groter 

dan verwacht. Het is een landelijke trend om een groter beroep te doen op de zelfre d-

zaamheid van inwoners, door het kabinet aangeduid als de ‘participatie maatschappij’. 

Ook voor het WLP is investeren in vitale gemeenschappen één van de hoofdkeuzen. 

f iguur  3- 5  H et  aandee l  hu ishoudens  dat  het  eens  is  met  d e  s te l l ing  dat  men in  de  

hu id ige  buurt  pr ett ig  met  e lkaar  o mgaan in  Ee msde lta  en  de  rest  van  he t  land  

 

Bron: Bewonersenquête Eemsdelta 

 

In de enquête is de sociale cohesie in beeld gebracht aan de hand van vijf stellingen. 

De sociale cohesie in Eemsdelta blijkt vrij beperkt (zie ook tabel 3-2). Van de inwoners 

geeft 54% aan veel contact te hebben met de directe buren. Dit aandeel ligt boven het 

landelijke en provinciale gemiddelde (bron: WoON 2012). Echter, op alle andere stelli n-

gen scoort Eemsdelta wat onder het landelijke en provinciale gemiddelde.  
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tabel  3 -2  Het  aandee l  hu ishoudens  dat  het  (he lemaa l )  eens  is  met  d ive rse  s t e l -

l ingen  ove r  soc ia le  cohes ie  

 

Bron: Bewonersenquête Eemsdelta 

 

In Eemsdelta geeft 47% aan het eens te zijn met de stelling in een gezellige buurt met 

veel saamhorigheid te wonen, landelijk ligt dit op 50% en in de provincie op 53%. In 

Eemsdelta heeft 72% aan dat mensen in de buurt op een prettige manier met elkaar 

omgaan, landelijk en in de provincie geeft 82% dit aan. Ruim driekwart  van de inwo-

ners voelt zich thuis in de buurt, landelijk en in de provincie ligt dit percentage op 83%. 

En ten slotte geeft 7% van de inwoners van Eemsdelta aan dat het vervelend is om de 

buurt te wonen, een percentage dat landelijk en in de provincie op 3 % ligt. Er zijn flin-

ke verschillen tussen de gemeenten en type kernen. Met name de regionale centra 

Delfzijl en Uithuizen. In Loppersum is de sociale cohesie veruit het grootst.  

In tabel 3-3 staat het aandeel huishoudens dat zich (heel) sterk verantwoordelijk voelt 

voor de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Dit levert een soortgelijk beeld als de 

stellingen rondom sociale cohesie.  

Eenzaamheid 

‘Eenzaamheid’ zou als negatieve tegenhanger van sociale cohesie kunnen worden ge-

zien. Eenzaamheid kan met name in combinatie met vergrijzing voor problemen zorgen 

en dient voorkomen te worden. Met ‘Coalitie Erbij’ maken landelijke organisaties in de 

zorg- en welzijnssector zich er hard voor eenzaamheid te voorkomen. TNS NIPO moni-

tort in opdracht van de coalitie landelijke de eenzaamheid en in deze monitor is aang e-

sloten op door hen gebruikte vraagstelling.  

Uit de komende paragraaf zal blijken dat de huishoudens beperkt tevreden zijn over 

het aantal (of de kwaliteit van) ontmoetingsplekken. Vooralsnog leidt dit slechts in 

beperkte mate tot gevoelens van eenzaamheid. In totaal beantwoordt 77% van de re s-

pondenten de stelling ’ik voel me wel eens eenzaam’ met een ‘nee’ (landelij k ligt dit 

percentage op 64%, zie ook tabel 3-4). Op de stelling ‘de afgelopen weken voelde in me 

ik heb veel contact 

met mijn directe 

buren

mensen gaan op een 

prettige manier met 

elkaar om

ik woon in een 

gezellige buurt met 

veel saamhorigheid

ik voel mij thuis in 

deze buurt

het is vervelend 

om in deze buurt 

te wonen

Appingedam regionaal centrum 59% 78% 56% 85% 7%

Delfzijl regionaal centrum 49% 65% 38% 66% 12%

woondorpen 60% 74% 51% 79% 3%

totaal 53% 68% 43% 71% 9%

Eemsmond regionaal centrum 47% 58% 35% 67% 9%

centrumdorpen 50% 78% 48% 78% 6%

woondorpen 54% 76% 47% 78% 6%

totaal 51% 70% 43% 74% 7%

Loppersum centrumdorpen 52% 80% 56% 76% 4%

woondorpen 63% 78% 57% 82% 4%

totaal 58% 79% 57% 79% 4%

regionale centra 52% 68% 44% 73% 10%

centrumdorpen 51% 79% 52% 77% 5%

woondorpen 59% 76% 51% 79% 4%

totaal 54% 72% 47% 76% 7%

provincie Groningen* 50% 82% 52% 83% 3%

Nederland* 50% 82% 50% 83% 3%

* obv WoON 2012
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eenzaam’ antwoorde 78% ‘zelden of nooit’ (landelijk ligt dit percenta ge op 77%). In de 

regionale centra – met name in Eemsmond en Delfzijl – komt eenzaamheid vaker voor 

dan in de centrumdorpen en woondorpen.  

tabel  3 -3  Het  aandee l  inwone rs  dat  z ich  (he el )  s t er k  veran tw oordel i jk  voor  de  

leefbaa rhe id  en  ve i l ighe id  in  de  buurt  

 

Bron: Bewonersenquête Eemsdelta 

tabel  3 -4  Het  aandee l  hu ishoudens  dat  z i ch  n iet ,  ze lden  of  no o it  e enzaam voe lt  

 

Bron: Bewonersenquête Eemsdelta 

leefbaarheid in 

de buurt

veiligheid in de 

buurt

Appingedam regionaal centrum 50% 61%

Delfzijl regionaal centrum 39% 46%

woondorpen 47% 60%

totaal 42% 51%

Eemsmond regionaal centrum 45% 53%

centrumdorpen 61% 63%

woondorpen 48% 64%

totaal 50% 60%

Loppersum centrumdorpen 48% 61%

woondorpen 57% 62%

totaal 53% 61%

regionale centra 44% 53%

centrumdorpen 53% 62%

woondorpen 50% 62%

totaal 47% 57%

voelt zich niet 

eenzaam

voelde zich de 

afgelopen weken 

zelden of nooit 

eenzaam

Appingendam regionaal centrum 73% 79%

Delfzijl regionaal centrum 77% 73%

woondorpen 81% 81%

totaal 79% 76%

Eemsmond regionaal centrum 63% 67%

centrumdorpen 80% 76%

woondorpen 84% 85%

totaal 76% 77%

Loppersum centrumdorpen 81% 84%

woondorpen 84% 84%

totaal 83% 84%

regionale centra 74% 74%

centrumdorpen 81% 81%

woondorpen 82% 83%

totaal 77% 78%
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3.4 Wonen en zorg 

3.4.1 Inleiding 

De Nederlandse zorgsector is volop in transitie. De verzorgingshuiscapaciteit wordt 

afgebouwd, vanwege verouderd vastgoed, het wegvallen van de vraag en het 

(Rijks)beleid van extramuralisering. De omwenteling gaat niet vanzelf en vergt van veel 

partijen energie. Zorginstellingen moeten hun organisatie (en vastgoed) anders inric h-

ten, gemeenten krijgen meer verantwoordelijkheden, de woningvoorraad –waaronder 

die van corporaties – moet deels geschikt worden gemaakt voor bewoning met beper-

kingen, inwoners zullen elkaar meer moeten helpen etc.  

In dit hoofdstuk wordt eerst gefocust op de ontwikkelingen binnen de intramurale c a-

paciteit. Vervolgens wordt ingezoomd op het toenemend aantal ouderen met bepe r-

kingen die in de reguliere voorraad worden gehuisvest (en de mate waarin deze voor-

raad geschikt is). Ten slotte worden de eerstelijns zorgvoorzieningen en het oordeel 

van bewoners in beeld gebracht.  

3.4.2 Extramuralisering 

Afbouw van intramuraal aanbod 

De extramuralisering is deels een antwoord op ontwikkelingen  in de maatschappij: de 

toekomstige generatie ouderen is meer zelfredzaam dan de vorige, waardoor men la n-

ger zelfstandig kan en ook wil blijven wonen. Tegelijkertijd geldt dat het ook deels door 

beleid gedwongen is, de groepen met een ZZP 1 t/m de helft van 4 krijgen binnenkort 

allemaal geen indicatie meer voor verblijf. Zij kunnen dus ook simpelweg niet meer 

naar een intramuraal verblijf, al zouden ze dat willen.  

Dit betekent voor de instellingen een opgave, in die zin dat de verzorgingshuiscapac i-

teit zal moeten worden afgebouwd. De huidige groep ZZP 1 t/m 4 die in instellingen 

woont, hoeft uiteraard niet opnieuw zelfstandig te gaan wonen. Dus het aanbod zal 

geleidelijk worden afgebouwd en wellicht deels getransformeerd naar verpleeghuisc a-

paciteit. In figuur 3-6 staat weergegeven in welk tempo dit naar verwachting zal mo e-

ten gebeuren (de basis voor deze figuur zijn het aantal afgegeven indicaties een deel 

van groep met een verblijfindicatie woont echter nog altijd zelfstandig). De categorie 

zorg op afroep staat is hier uitgesplitst in drie categorieën, die gestapeld in vlakken zijn 

weergegeven. In het roze staat de groep die nu al in de reguliere woningvoorraad 

woont. In het donkergroen de groep die nu een indicatie voor verblijf heeft en in het 

lichtgroen de groep die tot voor kort een indicatie voor verblijf kon krijgen, maar in de 

toekomst in de reguliere woningvoorraad gehuisvest zal zijn.  
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f iguur  3- 6  Ra m ing  van  h et  aanta l  oude ren  met  bepe rk ingen  in  de  Ee msde lta  o ver  

de  per iode  201 3 -2 031  

 

Bron: Aantal indicaties 2013: CIZ, Prognose: RIGO op basis van CBS/PBL en instroomgegevens van de nat i-

onale zorgautoriteit 

 

Intramuraal wonen 

In de figuur is ook te zien dat de behoefte aan verpleeghuiscapaciteit de komende ja-

ren toeneemt (deze staat met een lijn aangegeven). Het uiteraard gaat het in alle g e-

vallen om ramingen die met bandbreedten zijn omgeven, maar het is voor de woon - en 

leefbaarheid van belang oog te blijven hebben voor de ontwikkeling van het aanbod en 

de wijze waarop deze aansluit op de vraag. In tabel 3-6 staat het actuele aanbod weer-

gegeven. Dit beeld is opgesteld door Weusthuis & Partners, op basis van een inventar i-

satie onder zorgaanbieders. 

tabel  3 -5  Het  aan ta l  personen  met  beperk ingen  met  een  ind icat ie  voo r  verb l i j f  

 

Bron: Aantal indicaties 2013: CIZ; Prognose: RIGO op basis van CBS/PBL en instroomgegevens van de Nat i-

onale Zorgautoriteit 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

vv1 15 10 5 5 0 0 0 0 0

vv2 105 50 25 15 5 5 0 0 0

vv3 175 135 90 60 35 20 15 10 5

50% VV4 35 35 35 35 30 20 15 10 5

totaal t/m 50% VV4 330 230 155 110 75 45 30 20 10

totaal vanaf 50% VV4 505 525 535 550 555 565 580 600 610

totaal 835 755 690 660 630 610 610 620 620
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tabel  3 -6  Intra muraa l  aanbod ve rp leg ing  en  ve rzo rg ing  Ee ms delta  in  201 3  

 

Bron: Weusthuis & Partners, bewerking RIGO 

 

Bij deze inventarisatie zijn de volgende categorieen gehanteerd:  

 Beschermd wonen: onzelfstandig, verpleegplaatsen (50% van ZZP4 en hoger);  

 Verzorgd wonen intramuraal: onzelfstandig, verzorgingshuisplaatsen  (50% van ZZP4 

of lager); 

 Verzorgd wonen extramuraal: in- en aanleunwoningen: zelfstandig wonen, onder 

de hoede van een woonzorgcomplex/zorgaanbieder . 

Deze laatste categorie overlapt met de reguliere woningvoorraad. De eerste twee vo r-

men samen de intramurale capaciteit voor verpleging en verzorging. Het totale aanbod 

aan zorgplaatsen bedraagt anno 2013 910 plaatsen. Voor een deel gaat het hier om 

tijdelijke opvang, maar voor het merendeel om verblijf. Wat dit laatste betreft geldt 

dat er in 2013 835 indicaties voor verblijf zijn afgegeven. Er lijkt dus sprake van een 

overschot en een deel van de instellingen kampt dan ook met leegstand. De komende 

jaren neemt de behoefte aan intramuraal verblijf verder af, tot rond de 620 in 2020 (zie 

ook tabel 3-5). Dit betekent dat voor een deel van het intramurale vastgoed een and e-

re bestemming zal moeten worden gevonden en/of dat het zal moeten worden g e-

sloopt. Ook zal verzorgingshuiscapaciteit kunnen worden omgezet naar verpleeghuis-

capaciteit, om in de groeiende behoefte te voorzien.  

De inventarisatie van het aanbod in het kader van deze monitor, betreft een actualis a-

tie van een in 2012 uitgevoerde inventarisatie. In het afgelopen jaar is in Warffum een 

V&V voorziening gesloten met 52 zorgplaatsen (Warfheem Stichting De Hoven). Er is 

dus al sprake van een zekere afname van het intramurale aanbod, die de komende j a-

ren zal moeten worden voortgezet.  

Beschermd 

wonen

Verzorgd wonen 

intramuraal Totaal

Verzorgd wonen 

extramuraal totaal

Appingedam regionaal centrum 180 48 228 238 466

Delfzijl regionaal centrum 241 137 378 263 641

woondorpen 0 128 128 67 195

totaal 241 265 506 330 836

Eemsmond regionaal centrum 0 0 0 121 121

centrumdorpen 16 35 51 18 69

woondorpen 0 0 0 26 26

totaal 16 35 51 165 216

Loppersum centrumdorpen 0 125 125 149 274

woondorpen 0 0 0 0 0

totaal 0 125 125 149 274

regionale centra 421 185 606 622 1.228

centrumdorpen 16 160 176 167 343

woondorpen 0 128 128 93 221

totaal 437 473 910 882 1.792
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kaart  3- 1  H et  aan bod aan  int ra mura le  hu isves t ing  Ve rp leg ing  en  Ve rzo rg ing  (V &V ) 

anno  2013  

 

 

Extramuraal wonen 

In figuur 3-6 is ook te zien dat het aantal zorgbehoevenden dat in de reguliere voor-

raad woont toeneemt. Voor een belangrijk deel zal dit gewoon in de huidige woning 

plaatsvinden, alleen voor de zwaarste gevallen kunnen specifieke woonvormen ge-

wenst zijn. Dit laatste is vooral het geval voor die groepen die op d it moment tot ZZP 4 

of 3 behoren en tot voor kort aanspraak konden maken op een verblijfsindicatie. In 

2020 wonen er naar verwachting 30 personen in de reguliere voorraad die nu een ZZP 

4 verblijfsindicatie zouden krijgen en nog eens 200 met een ZZP 3.  
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tabel  5 -2  Ont wikke l ing  va n  het  aanta l  pe rsonen  dat  naar  hu id ige  maats taven  een  

ind icat ie  voor  ve rb l i j f  zou  kr i jgen  (per  1  januar i )  

 

Bron: Aantal indicaties 2013: CIZ; Prognose: RIGO op basis van CBS/PBL en instroomgegevens van de Nat i-

onale Zorgautoriteit 

 

Netwerk 

Zoals gezegd zal het merendeel van de ouderen met beperkingen zich kunnen en mo e-

ten redden in de reguliere woningvoorraad. Voor een deel zal men wel thuiszorg en/of 

zorg op afroep nodig hebben. De locaties met intramuraal verblijf kunnen voor deze 

groepen van belang zijn, omdat daar 24 uur per dag zorgverleners aanwezig zijn. In 

bijgaande kaart 5-1 staat de huidige spreiding van de intramurale capaciteit weergege-

ven. Overigens geldt dat dit ook geldt voor instellingen voor andere doelgroepen als 

mensen verstandelijke, lichamelijk of psychische beperkingen. Deze blijven in deze 

monitor buiten beschouwing, maar zijn bij de realisatie van de doelstellingen uit het 

WLP een belangrijke partner.  

3.4.3 Zelfstandig wonen 

In hoofdstuk 4 is al aangegeven dat de woningvoorraad in de woondorpen vooral be-

staat uit grondgebonden gezinswoningen. Vanzelfsprekend wonen hier dan ook vooral 

jongere huishoudens, terwijl in de regionale centra (met meer appartementen in de 

huur) het aandeel ouderen het hoogst is. In tabel 3-7 is per gemeente en type kern het 

aantal huishoudens naar leeftijd weergegeven. Het gaat hier alleen om de huishoudens 

die woonachtig zijn in de reguliere woningvoorraad.  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030

totaal VV01 15 15 15 15 15 15 15 20 20 20

VV02 105 110 110 115 115 120 120 125 145 155

VV03 175 180 185 190 195 200 200 205 240 260

50%  VV4 35 35 35 40 40 40 40 40 45 50

totaal 330 340 350 355 365 370 380 390 445 490

intramuraal VV01 15 10 5 5 0 0 0 0 0 0

VV02 105 50 25 15 5 5 0 0 0 0

VV03 175 135 90 60 35 20 15 10 0 0

50%  VV4 35 35 35 35 30 20 15 10 0 0

totaal 330 230 155 110 75 45 30 20 0 0

extramuraal VV01 0 5 10 15 15 15 15 15 20 20

VV02 0 60 85 100 110 115 120 125 145 155

VV03 0 50 95 130 155 175 190 200 235 260

50%  VV4 0 0 0 0 10 20 25 30 45 50

totaal 0 115 190 245 290 325 350 370 445 490
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tabel  3 -7  Het  aan ta l  hu ishoudens  n aar  leef t i jd  woonacht ig  in  de  r egu l ie re  w o -

n ingvoo rraad  

 

 

kaart  3- 2  Aandeel  75 -p lus sers  pe r  k ern  20 13 (b ron:  GBA,  be wer k ing  R IGO )  

 

 

< 35 jaar 35 - 45 45 - 55 55 - 65 65 - 75 75 - 85 > 85 jaar % 75-plus

Appingedam regionaal centrum 740                    820          1.200        1.050       890          610           250            16%

Delfzijl regionaal centrum 800                    980          1.520        1.310       1.260       930           300            17%

woondorpen 400                    670          1.060        900           720          330           110            11%

totaal 1.200                 1.640      2.580        2.220       1.980       1.260        410            15%

Eemsmond regionaal centrum 280                    360          540            520           450          320           170            19%

centrumdorpen 160                    260          300            230           210          110           70              14%

woondorpen 350                    460          800            680           500          220           70              9%

totaal 780                    1.080      1.630        1.440       1.150       650           300            14%

Loppersum centrumdorpen 250                    320          480            410           310          220           90              15%

woondorpen 260                    350          600            550           320          120           30              7%

totaal 510                    670          1.080        960           630          340           120            11%

regionale centra 1.820                 2.160      3.250        2.890       2.590       1.860        720            17%

centrumdorpen 410                    580          780            640           520          340           160            14%

woondorpen 1.000                 1.470      2.460        2.130       1.540       680           200            9%

totaal 3.230                 4.210      6.490        5.660       4.650       2.870        1.080        14%



 32 

Ongeschikte woningen 

Voor de ouderen die te maken krijgen met beperkingen is het  van belang dat men de 

benodigde zorg- en dienstverlening ontvangt én dat de woning (en woonomgeving) 

geschikt is (in fysieke zin). Voor wat betreft dit laatste zijn er in Nederland verschille n-

de afbakeningen in omloop. Veel gehoorde termen hierbij zijn ‘a anpasbaar’, ‘levens-

loopbestendig’, ‘sterrensysteem’ en ‘nultredenwoningen’. Bij al deze termen gaat het 

om pogingen die ‘geschikte’ woningvoorraad af te bakenen. In de praktijk blijken oud e-

ren met gebreken echter vaak prima te kunnen blijven wonen in wonin gen die binnen 

de categorie ‘geschikt’ vallen. Uiteraard is het zaak ook de groep die wel een specifieke 

beschermde woonvorm nodig is te bedienen, maar deze is beperkt in aantal (zie ook 

tabel 3-6). 

In deze monitor is om deze reden ervoor gekozen de niet geschikte woningvoorraad in 

beeld te brengen. Het gaat hier dan om rijwoningen met een smalle beukmaat en 

draaitrap, waardoor het plaatsen van een traplift vrijwel is uitgesloten. Ook gaat het 

om de portieketagewoningen zonder lift. In tabel 3-8 staan de aantallen ongeschikte 

woningen weergegeven. Het gaat hier om de totale woningvoorraad, dus inclusief de 

koopwoningen. In totaal is 13% van de woningen – in zowel de regionale centra als de 

centrumdorpen en woondorpen – ongeschikt. In de gemeenten Eemsmond en Appin-

gedam staan de meeste ongeschikte woningen, in Delfzijl is dit aandeel  het kleinste. 

Over het algemeen geldt dus dat de woningvoorraad geen belemmering hoeft te vo r-

men voor ouderen om zelfstandig te kunnen blijven wonen.  

tabel  3 -8  Het  aan ta l  en  aandee l  on gesch ik te  won ingen  naar  gemeente  en  t ype  

kern  

 

Bron: BAG en Integrale databestand Eemsdelta  

eg ongeschikt mg ongeschikt

mg onderste 

geschikt, daarboven 

ongeschikt geschikt % ongeschikt

Appingedam regionaal centrum 680                     170                       390                                 4.490            17%

Delfzijl regionaal centrum 160                     390                       260                                 6.550            9%

woondorpen 300                     90                         40                                    3.970            9%

totaal 460                     480                       290                                 10.520          9%

Eemsmond regionaal centrum 410                     70                         80                                    2.200            18%

centrumdorpen 120                     30                         20                                    1.240            11%

woondorpen 490                     60                         30                                    2.610            17%

totaal 1.020                 150                       140                                 6.050            17%

Loppersum centrumdorpen 240                     50                         30                                    1.830            14%

woondorpen 280                     40                         -                                  1.990            14%

totaal 520                     90                         30                                    3.820            14%

regionale centra 1.250                 630                       730                                 13.240          13%

centrumdorpen 360                     80                         50                                    3.070            13%

woondorpen 1.080                 190                       70                                    8.570            13%

totaal 2.680                 900                       840                                 24.890          13%
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kaart  3- 3  Aandeel  won ingen  dat  n iet  gesch ik t  is  o m  aan  te  passen  2 01 3 (b ron :  

BAG ,  be wer k ing  R IGO )  

 

 

In de sociale huursector is het aandeel niet geschikte woningen hoger dan in de rest 

van de voorraad (zie ook tabel 3-9). Bijna een kwart van dit deel van de voorraad is 

ongeschikt. Dat kan een probleem zijn indien deze woningen worden bewoond door 

ouderen die te maken krijgen met gebreken. Met name in de woondorpen staan rel a-

tief veel ongeschikte sociale huurwoningen (39%). Het gaat hier vooral om wat kleinere 

eengezinswoningen. 

Overigens is het aantal ongeschikte woningen volgens de hier gehanteerde definitie 

nog altijd lager dan volgens een strakke definitie die door de corporaties zelf wordt 

gehanteerd. Het aantal ‘niet nultredenwoningen’ ligt volgens de corporaties op 3.400 

(zie ook tabel 3-10). Een belangrijk deel van deze woningen kan waarschijnlijk door het 

plaatsen van een traplift worden opgewaardeerd tot nultredenwoning.  

  



 34 

tabel  3 -9  Het  aan ta l  en  aandee l  on gesch ik te  won ingen  naar  e igendom  en  t ype  

kern  

 

Bron: BAG en Integrale databestand Eemsdelta  

tabel  3 -1 0  Het  aandee l  nu lt reden woningen  in  het  b ez i t  van  co rpora t ies  ( tota le  

bez it )  

 

Bron: Woningcorporaties 

 

Woningvraag naar geschikte woningen 

Van de woningzoekenden zoekt een belangrijk deel een woning die geschikt is om met 

(ouderdoms)beperkingen in te blijven wonen. Voor de totale regio geldt dit voor 37% 

van de woningzoekenden. Het gaat hier overigens voor het grootste deel om huisho u-

dens beneden de 65 jaar, die nog geen beperkingen hebben, maar bij verhuizing daar 

wel op willen voorsorteren.  

nultreden

geen 

nultreden onbekend totaal

Appingedam regionaal centrum 780                   1.700               -                   2.470               

Delfzijl regionaal centrum 70                     -                   2.630               2.700               

woondorpen 140                   210                   370                   720                   

totaal 210                   210                   3.000               3.420               

Eemsmond regionaal centrum 170                   250                   -                   420                   

centrumdorpen 420                   10                     690                   1.120               

woondorpen 250                   450                   -                   700                   

totaal 840                   710                   690                   2.240               

Loppersum centrumdorpen 310                   460                   -                   770                   

woondorpen 110                   320                   -                   430                   

totaal 420                   780                   -                   1.200               

regionale centra 1.020               1.950               2.630               5.590               

centrumdorpen 730                   470                   690                   1.890               

woondorpen 500                   980                   370                   1.850               

totaal 2.250               3.400               3.690               9.330               
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tabel  3 -1 1  Het  aandeel  w oningzoekenden  dat  een  woning  zoek t  waa r  met  (o ud e-

rdoms )bepe rk ingen  kan  w orden  gewoond  

 

Bron: Bewonersenquête Eemsdelta 

 

3.4.4 Zorg in de omgeving en de beleving van de inwoners 

Het aanbod 

In tabel 3-12 staat het aanbod aan eerstelijns zorgvoorzieningen in 2013 weergegeven. 

De aantallen zijn puur en alleen gebaseerd op de digitale gemeentegidsen, er heeft 

geen validatieslag plaatsgevonden. Hierdoor is het niet mogelijke de aantallen exact te 

vergelijken met de aantallen in de gebiedsatlas. In globale lijn geldt echter dat er niet 

veel veranderd is in de spreiding van deze voorzieningen. Voorzieningen die een groot 

gebied bedienen, zoals de apotheken en het ziekenhuis, zijn allen gelegen in de regio-

nale centra. Meer kleinschalige voorzieningen als huisartsen, tandartsen en fysiothera-

peuten zijn meer verspreid over de regio.  

tabel  3 -1 2  Zorgvoo rz ien ingen  pe r  ge meente  in  Eemsde lta  in  2 013  

 

Bron: CMO Groningen, bewerking RIGO 

geschikt

niet 

geschikt

% 

verhuisgeneigd

Appingedam 42% 58% 12%

Delfzijl 36% 64% 17%

Eemsmond 35% 65% 15%

Loppersum 35% 65% 7%

regionale centra 40% 60% 17%

centrum dorpen 15% 85% 11%

woondorpen 36% 64% 10%

totaal 37% 63% 14%
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Appingedam regionaal centrum 1 5 5 4 1 0 16

Delfzijl regionaal centrum 3 3 2 4 2 1 15

woondorpen 0 3 4 1 0 0 8

totaal 3 6 6 5 2 1 23

Eemsmond regionaal centrum 1 2 2 2 0 0 7

centrumdorpen 0 1 1 1 0 0 3

woondorpen 0 2 3 2 0 0 7

totaal 1 5 6 5 0 0 17

Loppersum centrumdorpen 0 2 4 2 0 0 8

woondorpen 0 1 2 0 0 0 3

totaal 0 3 6 2 0 0 11

regionale centra 5 10 9 10 3 1 38

centrumdorpen 0 3 5 3 0 0 11

woondorpen 0 6 9 3 0 0 18

totaal 5 19 23 16 3 1 67
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kaart  3- 4  Aanbod zorg voorz ien ingen  20 13 ,  Ee msdel t a  

 

 

Het bewonersoordeel 

De bewoners zijn over het algemeen (zeer) positief over de eerstelijnszorgvoorzienin-

gen. In de totale regio is 88% tevreden. Het laagst is de tevredenheid in de woondo r-

pen in gemeente Delfzijl, maar ook daar is nog altijd 78% tevreden. Over de thuiszorg 

is men iets minder tevreden. Van diegenen waarvoor thuiszorg relevant is, is 25% niet 

geheel tevreden met deze dienstverlening. Het laagst is de tevredenheid in de woo n-

dorpen in gemeente Loppersum.  

Voor ouderen is niet alleen de zorgverlening van belang, ook ruimten en locaties voor 

ontmoeting zijn van belang. Op dit vlak zijn de inwoners van de regio Eemsdelta aa n-

merkelijk minder tevreden. Slechts 56% geeft aan hierover tevreden te zijn. In het vo l-

gende hoofdstuk wordt hier onder de noemer sociale cohesie op teruggekomen.  
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tabel  3 -1 3  Het  aandee l  inwone rs  dat  (zee r )  tev reden  is  o ve r  d e  zorg voorz ien i n -

gen  (e xc lus ief  de  respond enten  waa rvoo r  de  voorz ien ing  n iet  re le vant  is )  

 

Bron: Bewonersenquête Eemsdelta 
 
 

Gezondheid 

De GGD’s in Nederland voeren eens de twee jaar een enquête uit om een beeld te krij-

gen van de gezondheidssituatie in Nederland. De resultaten hiervan zijn terug te vi n-

den in de Nationale Atlas Volksgezondheid (www.zorgatlas.nl) . In 2012 is de meest 

recente meting uitgevoerd. In figuur 3-7 staan de uitkomsten per regio weergegeven.  

f iguur  3- 7  D e  be leefde  ge zondheid  en  de  fe ite l i jk e  gezondheid  in  reg io ’s  met  g e-

meenten  behorende  to t  d e  Eemsde lta ,  P ro vinc ie  G r on ingen  en  Nede rland  (2 0 12)  

 

Bron: Nationale Atlas Volksgezondheid 

 

De gemeenten in Eemsdelta vormen in deze indeling de regio Noord -Oost Groningen, 

met uitzondering van Eemsmond dat onder Noord -West Groningen valt. De ervaren 

eerste lijnszorg thuiszorg ontmoeting

Appingedam regionaal centrum 90% 84% 53%

Delfzijl regionaal centrum 87% 69% 51%

woondorpen 78% 67% 54%

totaal 84% 68% 53%

Eemsmond regionaal centrum 98% 75% 58%

centrumdorpen 94% 93% 72%

woondorpen 87% 84% 50%

totaal 92% 82% 57%

Loppersum centrumdorpen 93% 82% 58%

woondorpen 85% 64% 70%

totaal 89% 73% 65%

regionale centra 90% 76% 53%

centrumdorpen 93% 87% 63%

woondorpen 83% 70% 57%

totaal 88% 75% 56%
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gezondheid lag in 2012 in regio Noord -Oost Groningen net iets onder het landelijk en 

provinciaal gemiddelde. Het aantal personen met langdurige aandoeningen lag boven 

het landelijk gemiddelde, in beide regio’s. De vergrijzing is hierbij een mogelijke verkl a-

ring. Het aandeel personen met lichamelijke beperkingen lag rond het provinciaal g e-

middelde. Dit gemiddelde ligt overigens ook onder het landelijk gemiddelde.  
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4 De woningmarkt 

Door veranderingen in administratiewijzen zijn geen exacte cijfers over de 

ontwikkeling van de woningvoorraad in de afgelopen vijf jaar voorhanden. 

Op basis van de sloop/nieuwbouw gegevens kan worden gesteld dat het aan-

tal woningen netto ongeveer gelijk is gebleven en dat de beoogde netto afna-

me dus nog niet gerealiseerd is. Wat de kwaliteit van de woningen geldt dat 

de bewoners uitermate tevreden zijn over de woningen (en dat is wellicht het 

belangrijkste). De woningvraag en het woningaanbod zijn nagenoeg in eve n-

wicht en er zijn geen grote tekorten of overschotten. Enkele specifieke gebie-

den of complexen daargelaten is er dan ook geen sprake van overmatige lee g-

stand. Op termijn kan er meer behoefte ontstaan aan specifiek voor ouderen 

geschikte woningen (appartementen), maar hoe omvangrijk deze behoefte is 

en wanneer deze zich exact zal manifesteren is onzeker.  De vraag naar grond-

gebonden koopwoningen neemt waarschijnlijk af (al kan aanbod mogelijk 

nieuwe vraag genereren).  

4.1 Inleiding 

Eén van de hoofdkeuzen in het WLP is: "Versterken van de kwaliteit van wonen, woning 

en woonomgeving". Een breed geformuleerde doelstelling, die op te splitsen is een 

kwantitatieve en kwalitatieve component. In kwantitatieve zin is het zaak leegstand te 

voorkomen, nieuwbouw wordt beperkt en als deze plaatsvindt bij voorkeur geconcen-

treerd in grotere dorpen en regionale centra. In kwalitatieve zin gaat het om een w o-

ningvoorraad en -omgeving die wat betreft samenstelling aansluit op de behoefte en 

van hoge kwaliteit is.  

De eerste doelstelling wordt in de monitor vooral in beeld gebracht aan de hand van 

een integraal databestand, waarbij gegevens van de corporatie, de gemeenten en la n-

delijke data op slimme wijze zijn gecombineerd. Omdat in de vorm van het BAG nieuwe 

landelijke data beschikbaar waren, zijn deze ‘stand gegevens’ over 2013 niet exact ge-

lijk aan die van de gebiedsatlas van enkele jaren geleden. Voor toekomstige metingen 

van de monitor is het uiteraard van belang dat een soortgelijke methode wordt geha n-

teerd om ontwikkelingen inzichtel ijk te maken. In bijgaand kader staat de gehanteerde 

methode nader omschreven. Waar het gaat om de kwalitatieve fricties op de wonin g-

markt wordt in de monitor vooral geput uit de enquête onder inwoners, waarmee de 

actuele verhuisgeneigdheid en woonwensen in beeld zijn gebracht. Dit bestand is her-

wogen op basis van de ‘database bewoonde woningvoorraad 2013’, waardoor de ran d-

totalen in het enquête bestand de werkelijke situatie exact weerspiegelen.  
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Database bewoonde en totale woningvoorraad 2013 

De basis voor de analyses in deze rapportage zijn registratiebestanden van de gemeenten en cor-

poraties met peildatum 1-1-2013: 

-  Basis Administratie Gebouwen (BAG) 

- Waardering Onroerende Zaken (WOZ)  

- Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) 

- Corporatiegegevens 

Om alles goed te kunnen monitoren zijn deze bestanden aan elkaar gekoppeld in één grote databa-

se, waarbij het BAG als uitgangspunt is genomen. Nu komen, door verschillende redenen, niet alle 

adressen in alle bestanden voor. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een adres uit de WOZ, niet in de GBA 

voorkomt. Dit houdt hoogstwaarschijnlijk in dat de woning leegstaat. In enkele gevallen kan ook de 

koppeling niet helemaal goed zijn gegaan doordat bijvoorbeeld een toevoeging op het huisnummer 

niet gelijk is genoteerd in de bestanden. Ook zijn er personen die wonen op een adres dat niet 

voorkomt in het WOZ (maar wel in de BAG). Zo wonen er circa 900 huishoudens in een 'niet-

woning', zoals een woonboot, winkel, etc. 

Als uitgangspunt hebben we alle adressen die in het BAG voorkomen (34.350) genomen. Hiervan 

hebben er 30.080 (88%) een woonfunctie (of dubbelfunctie)  en de rest een andere functie, win-

kels, kantoren, etc. Volgens de GBA wonen in totaal 64.330 personen in de regio Eemsdelta. Deze 

personen wonen op 28.100 verschillende adressen. Exclusief de adressen van instellingen en huis-

houdens in een niet-woning komt de bewoonde woningvoorraad hiermee op 27.880.  

De adressen met een woonfunctie en die voorkomen in de WOZ en BAG, maar waar niemand 

woont volgens de GBA zijn bestempeld als leegstaande woning. De bewoonde voorraad en de 

leegstaande voorraad vormen samen de totale woningvoorraad van 29.310 woningen. Hiervan zijn 

er 9.100 (31%) in het bezit van een corporatie en 20.220 zijn een koopwoning of in handen van een 

particuliere verhuurder. 

 

4.2 Kwantitatieve ontwikkelingen 

Het monitoren van de ontwikkelingen in de woningvoorraad is een essentieel onde r-

deel van de monitor. In deze nulmeting wordt hiertoe een stevige basis gelegd, door 

heldere overzichten van de omvang en samenstelling van de voorraad op verschillende 

schaalniveaus. Door in de toekomst gelijke overzichten op te stellen kunnen de ontwi k-

kelingen in de voorraad nauwkeurig in beeld worden gebracht.  

Samenstelling van de voorraad 

In de tabellen 4-1 t/m 4-6 is de samenstelling van de woningvoorraad weergegeven. 

Deze zijn opgesteld aan de hand van een combinatie van bronnen: het landelijk b e-

schikbare Basisbestand Adressen en Gebouwen (BAG), de WOZ bestanden van gemee n-

ten en de VHE-bestanden van corporaties. Het beeld dat hieruit naar voren komt is 

vooral dat de woningvoorraad in de regionale centra zich kenmerkt door (a) relatief 

veel sociale huur, (b) relatief veel appartementen en (c) een relatief jonge voorraad. 
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Dat laatste betekent dat de nieuwbouw zich in de afgelopen decennia inderdaad vooral 

in de deze centra geeft geconcentreerd. Op elk van de drie genoemde dimensies geldt 

dat de centrumdorpen – conform beleid en verwachting – een tussenpositie innemen 

tussen de regionale centra en woondorpen.  

tabel  4 -1  Won ingvoor raa d  naar  e igendom  1 - 1-2 013   

Bron: BAG, WOZ en corporaties Eemsdelta  

tabel  4 -2  Won ingvoor raa d  naar  t ype  woning  1 -1- 2 013  

 

Bron: BAG, WOZ en corporaties Eemsdelta  

koop (part. huur) sociale huur totaal % sociale huur

Appingedam regionaal centrum 3.380                        2.340                        5.720                  41%

Delfzijl regionaal centrum 4.700                        2.670                        7.370                  36%

woondorpen 3.680                        710                            4.390                  16%

totaal 8.380                        3.380                        11.760               29%

Eemsmond regionaal centrum 1.690                        1.070                        2.760                  39%

centrumdorpen 990                           410                            1.410                  29%

woondorpen 2.500                        690                            3.190                  22%

totaal 5.180                        2.180                        7.360                  30%

Loppersum centrumdorpen 1.380                        770                            2.150                  36%

woondorpen 1.890                        420                            2.320                  18%

totaal 3.280                        1.190                        4.460                  27%

regionale centra 9.770                        6.080                        15.850               38%

centrumdorpen 2.380                        1.180                        3.550                  33%

woondorpen 8.070                        1.830                        9.900                  18%

totaal 20.220                     9.090                        29.310               31%

eengezins appartement totaal % eengezins

Appingedam regionaal centrum 4.340                        1.380                        5.720                  76%

Delfzijl regionaal centrum 5.270                        2.090                        7.370                  72%

woondorpen 4.240                        150                            4.390                  97%

totaal 9.520                        2.240                        11.760               81%

Eemsmond regionaal centrum 2.170                        590                            2.760                  79%

centrumdorpen 1.310                        100                            1.410                  93%

woondorpen 3.090                        100                            3.190                  97%

totaal 6.570                        790                            7.360                  89%

Loppersum centrumdorpen 1.940                        200                            2.150                  90%

woondorpen 2.300                        20                              2.320                  99%

totaal 4.240                        220                            4.460                  95%

regionale centra 11.780                     4.070                        15.850               74%

centrumdorpen 3.250                        300                            3.550                  92%

woondorpen 9.630                        270                            9.900                  97%

totaal 24.670                     4.640                        29.310               84%
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tabel  4 -3  Won ingvoor raa d  naar  t ype  woning  en  e ig endom 1 - 1-2 013   

 

Bron: BAG, WOZ en corporaties Eemsdelta  

tabel  4 -4  Won ingvoor raa d  naar  bouwpe r iode  1 - 1-2 013  

Bron: BAG, WOZ 

 

koop (part. huur) 

eengezins

koop (part. huur) 

meergezins

sociale huur 

eengezins

sociale huur 

meergezins totaal totaal abs.

Appingedam regionaal centrum 52% 7% 24% 17% 100% 5.720            

Delfzijl regionaal centrum 52% 12% 19% 17% 100% 7.370            

woondorpen 81% 2% 15% 1% 100% 4.390            

totaal 63% 8% 18% 11% 100% 11.760          

Eemsmond regionaal centrum 54% 7% 24% 15% 100% 2.760            

centrumdorpen 68% 3% 25% 4% 100% 1.410            

woondorpen 77% 1% 20% 2% 100% 3.190            

totaal 67% 4% 23% 7% 100% 7.360            

Loppersum centrumdorpen 63% 1% 27% 8% 100% 2.150            

woondorpen 81% 0% 18% 0% 100% 2.320            

totaal 73% 1% 22% 4% 100% 4.460            

regionale centra 53% 9% 22% 17% 100% 15.850          

centrumdorpen 65% 2% 27% 7% 100% 3.550            

woondorpen 80% 1% 17% 1% 100% 9.900            

totaal 63% 6% 21% 10% 100% 29.310          

< 1945 1945-1970 1970 - 1990 > 1990 Totaal

Appingedam regionaal centrum 22% 22% 31% 25% 5.720             

Delfzijl regionaal centrum 8% 26% 48% 18% 7.370             

woondorpen 38% 26% 27% 9% 4.390             

totaal 19% 26% 40% 14% 11.760           

Eemsmond regionaal centrum 25% 19% 25% 31% 2.760             

centrumdorpen 33% 17% 31% 18% 1.410             

woondorpen 49% 17% 19% 15% 3.190             

totaal 37% 18% 24% 22% 7.360             

Loppersum centrumdorpen 31% 19% 30% 20% 2.150             

woondorpen 55% 17% 21% 7% 2.320             

totaal 43% 18% 25% 13% 4.460             

regionale centra 16% 24% 38% 23% 15.850           

centrumdorpen 32% 18% 31% 19% 3.550             

woondorpen 45% 21% 23% 10% 9.900             

totaal 28% 22% 32% 18% 29.310           
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tabel  4 -5  Won ingvoor raa d  naar  W OZ - k lassen  1 -1 -2 013  

Bron: BAG, WOZ 

tabel  4 -6  Won ingvoor raa d  naar  ge midde lde  WO Z - waarde  1 -1- 20 13  

 

Bron: BAG, WOZ, corporaties Eemsdelta 

 

Ontwikkelingen in de afgelopen jaren 

In tabel 4-7 staat de in de afgelopen jaren opgeleverde nieuwbouw op basis van de 

BAG weergegeven. Uit de tabel blijkt dat conform beleid de nieuwbouw vooral in de 

regionale centra heeft plaatsgevonden. Van de over de periode 2008 tot 2013 opgel e-

verde nieuwbouw (991 woningen in totaal) is ruim drie kwart in de centra gerealiseerd. 

De overige nieuwbouw is voor 7% in de centrumdorpen gerealiseerd en voor 18% in de 

woondorpen. In relatieve zin bestaat de nieuwbouw uit 5% van de voorraad in region a-

le centra, 2% van de voorraad in centrumdorpen en 2% van de voorraad in woondo r-

pen. 

< 100.000

100.000 - 

150.000

150.000 - 

200.000 > 200.000 onbekend Totaal

Appingedam regionaal centrum 18% 41% 15% 19% 7% 5.720           

Delfzijl regionaal centrum 26% 47% 13% 12% 2% 7.370           

woondorpen 22% 35% 25% 14% 4% 4.390           

totaal 25% 43% 18% 13% 3% 11.760        

Eemsmond regionaal centrum 20% 35% 19% 25% 1% 2.760           

centrumdorpen 14% 34% 23% 28% 1% 1.410           

woondorpen 17% 32% 23% 28% 0% 3.190           

totaal 17% 33% 22% 27% 1% 7.360           

Loppersum centrumdorpen 16% 36% 22% 23% 3% 2.150           

woondorpen 14% 29% 23% 27% 7% 2.320           

totaal 15% 33% 22% 25% 5% 4.460           

regionale centra 22% 43% 15% 17% 3% 15.850        

centrumdorpen 15% 35% 22% 25% 2% 3.550           

woondorpen 19% 33% 24% 21% 4% 9.900           

totaal 20% 38% 19% 19% 3% 29.310        

koop sociale huur totaal

Appingedam regionaal centrum € 176.500 € 118.100 € 152.000

Delfzijl regionaal centrum € 155.000 € 101.900 € 135.400

woondorpen € 156.800 € 93.900 € 146.200

totaal € 155.800 € 100.200 € 139.400

Eemsmond regionaal centrum € 195.000 € 110.800 € 162.100

centrumdorpen € 201.300 € 103.800 € 172.400

woondorpen € 194.900 € 98.400 € 173.800

totaal € 196.100 € 105.500 € 169.100

Loppersum centrumdorpen € 193.400 € 103.600 € 160.300

woondorpen € 186.400 € 102.000 € 169.900

totaal € 189.400 € 103.000 € 165.200

regionale centra € 169.200 € 109.600 € 146.000

centrumdorpen € 196.800 € 103.700 € 165.100

woondorpen € 175.700 € 97.500 € 160.700

totaal € 175.100 € 106.300 € 153.300
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tabel  4 -7  N ieuwbouwwon ingen  naar  ke rn  en  woning type   

 

Bron: BAG, bewerking RIGO 

 

Het gaat bij deze percentages om de bruto uitbreiding, met sloop en onttrekkingen is 

geen rekening gehouden.  Tot en met 2011 maakte het CBS gebruik van de woningmu-

tatiebestanden (door gemeenten aangegeven mutaties in de voorraad), recentelijk is 

het CBS overgestapt naar de BAG. In tabel 4-8 staat de ontwikkeling van de sloop- en 

nieuwbouw volgens beide bronnen weergegeven. Duidelijk is dat de netto ontwikkeling 

als gevolg van sloop en nieuwbouw heeft geleid tot stabilisatie van het aantal woni n-

gen. Met name door de nieuwbouw in het jaar 2011 – in Appingedam en Eemsmond – 

is de woningvoorraad per saldo gedurende deze periode in aantal constant gebleven.  

Hoe het aantal woningen zich exact heeft ontwikkeld is op basis van de tabel niet te 

zeggen. Daarbij spreken ook overige onttrekkingen (samenvoegingen, herbestemmi n-

gen etc.) en toevoegingen (verzelfstandigde wooneenheden in verzorgingshuizen, spli t-

singen etc.) een rol. Met name op dit punt ontbreekt op dit moment een exact beeld. 

Dit is een administratief probleem, dat overigens het hele land speelt. In 2014 zal er 

actie worden ondernomen om dit probleem te tackelen.  

Verwachtingen voor de toekomst 

In de gebiedsatlas werd een overdaad aan plancapaciteit geconstateerd. Er stonden in 

andere woorden meer nieuwbouwwoningen in de planning, dan feitelijk benodigd. Per 

1 januari 2012 bedroeg de plancapaciteit 2.385 nieuw te bouwen woningen, waarvan 

1.768 verankerd was in harde plannen.
4
  Op basis van deze studie uit 2012 zijn voor-

stellen gedaan om de plancapaciteit verder terug te brengen. Dit om overproductie te 

 

4
  Het gaat om de bruto aantallen, dus exclusief te slopen woningen. Peildatum is 1 -1-2012, 

bron: ‘Actualisatie bouwplancapaciteit Regio Eemsdelta, 1 januari 2012 ’. 

EG MG totaal

% EG 

nieuwbouw

% nieuwbouw 

tov voorraad

Appingedam regionaal centrum 104 300 404 26% 7%

Delfzijl regionaal centrum 94 106 200 47% 3%

woondorpen 44 14 58 76% 1%

totaal 138 120 258 53% 2%

Eemsmond regionaal centrum 50 90 140 36% 5%

centrumdorpen 22 0 22 100% 2%

woondorpen 72 10 82 88% 3%

totaal 144 100 244 59% 3%

Loppersum centrumdorpen 30 20 50 60% 2%

woondorpen 35 0 35 100% 1%

totaal 65 20 85 76% 2%

regionale centra 248 496 744 33% 5%

centrumdorpen 52 20 72 72% 2%

woondorpen 151 24 175 86% 2%

totaal 451 540 991 46% 3%

2008-2013
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voorkomen, hetgeen overigens ook kan door meer woningen van mindere kwaliteit uit 

de markt te nemen.  

tabel  4 -8  Aanta l  won ing  n ieuwbouwwoningen  en  ges loopte  woningen  pe r  g e-

meente  20 08  -  2 013
5
  

 

Bron: CBS 

 

In deze monitor wordt naast de plancapaciteit ook gekeken naar twee aanvullende 

indicatoren: het aantal verleende bouwvergunningen en de plannen van de woningco r-

poraties. Het aantal verleende bouwvergunning lag in 2011 nog boven de 200 en in 

2012 rond de 100 (zie tabel 4-9). Er zitten dus nog een flink aantal woningen in de pijp-

lijn.  

tabel  4 -9  H et  aanta l  ve r le ende bouwve rg unningen  

 

Bron: CBS 

 

De plannen van de woningcorporaties in de Eemsdelta leiden wel tot een krimp van de 

woningvoorraad. Over de periode tot 2022 heeft men plannen om gemiddeld per jaar 

61 woningen nieuw te bouwen en 90 woningen te slopen. Per saldo lever t dit dus een 

 

5
  De dip in 2010 is deels een gevolg van een afwijkende administratie: een deel van de in 2011 

gereed gemelde woningen was in 2010 al  gereed. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Appingedam nieuwbouw 36 38 0 154 55 50

sloop 28 35 0 80 50 85

saldo 8 3 0 74 5 -35

Delfzijl nieuwbouw 102 66 37 59 25 18

sloop 171 181 42 31 8 28

saldo -69 -115 -5 28 17 -10

Eemsmond nieuwbouw 48 46 15 73 11 48

sloop 61 6 1 14 16 12

saldo -13 40 14 59 -5 36

Loppersum nieuwbouw 5 4 6 13 12 7

sloop 0 3 1 11 20 9

saldo 5 1 5 2 -8 -2

* t/m derde kwartaal

CBS-woningmutatiebestand CBS-BAG

2008 2009 2010 2011 2012

Appingedam 83 125 0 104 85

Delfzijl 40 61 16 24 3

Eemsmond 54 53 45 40 3

Loppersum 5 3 39 45 6

totaal 182 242 100 213 97
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afname van de woningvoorraad van bijna 30 woningen per jaar. De sociale huursector 

als geheel neemt in omvang sneller af als gevolg van verkoop. In totaal staan 437 w o-

ningen op de nominatie verkocht te worden. Overigens is het maar zeer de vraag of 

deze verkoopaantallen in de huidige markt gehaald gaan worden (en of dat gegeven de 

huidige marktomstandigheden wenselijk is).  

tabel  4 -1 0  Voor raadplann en  van  de  corpo rat ies  in  d e  Eemsde lta  20 1 2- 202 1
6
 

 

Bron: Corporaties Eemsdelta  

 

Leegstand 

Bij leegstand is in deze monitor puur en alleen gefocust op de reguliere woningvoo r-

raad. Wooneenheden in bijvoorbeeld verzorgingshuizen zijn buiten beschouwing gel a-

ten. In tabel 4-11 en tabel 4-12 staan de totalen per gemeente weergegeven. In Eems-

mond is de leegstand met 6,5% relatief hoog, in  Appingedam en Loppersum relatief 

laag (rond de 3,8%).
7
 Delfzijl neemt met 4,8% een middenpositie in. Overall zijn er wei-

nig verschillen in leegstand tussen regionale centra, centrumdorpen en woonkernen, 

maar kaart 4-1 laat zien dat er wel grote verschillen zijn binnen deze categorieën.  

In tabel 4-12 is te zien dat de leegstand in de sociale huur relatief beperkt is. Deze ligt 

ruim een procentpunt lager dan in de rest van de woningvoorraad. Dit gegeven maakt 

 

6
  Planningen worden met regelmaat herzien en plannen soms bijgesteld. Deze tabel is opgesteld 

op basis van door corporaties aangeleverde data, maar is geen harde werkelijkheid . 

7
  Er zijn verschillende definities voor leegstand in omloop, ook binnen de Eemsdelta. Zo ligt de 

leegstand in Eemsmond volgens de gemeentelijke definitie op 5,9%. Verschillen ontstaan bi j-

voorbeeld door woningen in tijdelijke verhuur of met een tijdelijke bestemming al dan niet als 

leegstaand te beschouwen. In deze monitor is op basis van de BAG, de WOZ en de  GBA gek o-

men tot een eenduidige voor elke gemeente gelijke definitie. Bij toekomstige metingen zal 

een exact gelijke definitie worden gehanteerd, om trends inzichtelijk te kunnen maken.  

A B C A-B A-B-C

nieuwbouw sloop verkoop saldo saldo nieuwbouw sloop verkoop

Appingedam regionaal centrum 240 215 110 25 -85 27 24 9

Delfzijl regionaal centrum 67 442 129 -375 -504 7 49 11

woondorpen 22 167 49 -145 -194 2 19 4

totaal 89 609 178 -520 -698 10 68 15

Eemsmond regionaal centrum 185 129 20 56 36 21 14 2

centrumdorpen 57 66 14 -9 -23 6 7 1

woondorpen 60 67 50 -7 -57 7 7 4

totaal 302 262 84 40 -44 34 29 7

Loppersum centrumdorpen 102 90 65 12 -53 11 10 5

woondorpen 18 44 -26 -26 2 5 0

totaal 120 134 65 -14 -79 13 15 5

regionale centra 492 786 259 -294 -553 55 87 22

centrumdorpen 159 156 79 3 -76 18 17 7

woondorpen 100 278 99 -178 -277 11 31 8

totaal 751 1220 437 -469 -906 83 136 36

gemiddeld per jaar
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tevens dat de opgave naar de toekomst complex is. Het aanpakken van het corporatie-

bezit is immers vele malen eenvoudiger dan het aanpakken van particulier bezit.  

kaart  4- 1  Leegstand  van  woningen  naar  ke rn  1 -1- 2 013  

Bron: BAG, GBA, bewerking RIGO 

tabel  4 -1 1  Leegs tand  van  woningen   

 

Bron: BAG, GBA, bewerking RIGO 

bewoond leeg totaal % leeg

Appingedam regionaal centrum 5.510            220               5.720            3,8%

Delfzijl regionaal centrum 7.030            340               7.370            4,6%

woondorpen 4.170            230               4.390            5,2%

totaal 11.200         560               11.760         4,8%

Eemsmond regionaal centrum 2.540            220               2.760            7,9%

centrumdorpen 1.320            90                  1.410            6,3%

woondorpen 3.020            170               3.190            5,3%

totaal 6.890            480               7.360            6,5%

Loppersum centrumdorpen 2.070            80                  2.150            3,7%

woondorpen 2.230            90                  2.320            4,0%

totaal 4.290            170               4.460            3,9%

regionale centra 15.080         770               15.850         4,9%

centrumdorpen 3.390            170               3.550            4,7%

woondorpen 9.420            490               9.900            4,9%

totaal 27.880         1.430            29.310         4,9%
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tabel  4 -1 2  Leegs tand  van  woningen  naar  e igendom  

Bron: BAG, GBA, corporatiegegevens, bewerking RIGO 

 

4.3 De kwaliteit van de voorraad 

De kwaliteit van de woningvoorraad is in mei 2012 met behulp van een objectieve me-

thode in beeld gebracht voor koopwoningen. Daarnaast hebben de corporaties hun 

woningbezit eveneens beoordeeld op bouwkundige kwaliteit en energielabel. Indien 

deze meting in de toekomst integraal herhaald wordt, kan zicht worden gekregen op de 

ontwikkeling van de woningvoorraad.  

f iguur  4- 1  D e  te v redenhe id  van  de  inwone rs  ov er  d e  hu id ige  won ing  in  de  Ee m s-

delta  en  de  rest  van  he t  land  

 

Bron: Bewonersenquête Eemsdelta  

bewoond leeg totaal % leeg bewoond leeg totaal % leeg

Appingedam regionaal centrum 3.230        150           3.380         4,5% 2.270         60             2.340       2,7%

Delfzijl regionaal centrum 4.460        230           4.700         5,0% 2.570         100           2.670       3,9%

woondorpen 3.490        190           3.680         5,2% 680            40             710           5,0%

totaal 7.950        430           8.380         5,1% 3.240         140           3.380       4,1%

Eemsmond regionaal centrum 1.550        140           1.690         8,2% 990            80             1.070       7,5%

centrumdorpen 920            80              990             7,6% 400            10             410           3,1%

woondorpen 2.350        150           2.500         5,8% 670            20             690           3,2%

totaal 4.820        360           5.180         6,9% 2.060         120           2.180       5,3%

Loppersum centrumdorpen 1.340        50              1.380         3,4% 730            30             770           4,3%

woondorpen 1.820        70              1.890         3,9% 400            20             420           4,5%

totaal 3.160        120           3.280         3,7% 1.140         50             1.190       4,4%

regionale centra 9.250        520           9.770         5,4% 5.830         250           6.080       4,1%

centrumdorpen 2.250        120           2.380         5,1% 1.130         50             1.180       3,9%

woondorpen 7.660        410           8.070         5,1% 1.750         80             1.830       4,2%

totaal 19.160      1.060        20.220       5,2% 8.720         370           9.090       4,1%
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Daarnaast kan voor de monitor overwogen worden de investeringen van corporaties 

en/of het aantal vergunningen voor woningverbeteringen in de monitor op te nemen , 

zodat een beeld kan worden gegeven van de mate waarin de kwaliteit van de wonin g-

voorraad al dan niet toeneemt. Het gaat hier echter om indicatoren die iets zeggen 

over de input en niet zozeer over de output of outcome van beleid. De enige beschi k-

bare indicator voor de gehele woningvoorraad die hier wel iets over zegt, is de tevre-

denheid van de inwoners.  

tabel  4 -1 3  De  t ev redenhe id  van  de  inwone rs  van  Ee msdel ta  ov er  de  won ing  e n  

woonomgev ing  

 

Bron: Bewonersenquête Eemsdelta 

 

Het oordeel van de bewoners 

Over het algemeen zijn de inwoners van Eemsdelta (zeer) tevreden over hun woning. In 

de hele regio is 86% (zeer) tevreden (zie ook tabel 4-13, landelijk en in de provincie 

Groningen is dit percentage 89%). In de woondorpen in Eemsmond is de tevredenheid 

het grootst, in Delfzijl het laagst. Maar ook in dit regionale centrum is nog altijd 79% 

tevreden. De kwaliteit en samenstelling van de woningvoorraad lijkt dus niet het groot-

ste probleem in de regio. Zoals in paragraaf 3.3 al aangegeven is de tevredenheid over 

de woonomgeving (veel) lager. Hierover is slechts 71% (zeer) tevreden (terwijl dit pe r-

centage landelijk op 84% ligt en in de provincie Groningen als geheel op 86%). Uit de 

door respondenten gemaakte opmerkingen blijkt de ontevredenheid met name te m a-

perc. (zeer) tevreden 

over woonomgeving

perc. (zeer) tevreden 

over de woning

Appingendam regi onaa l  centrum 74% 86%

Delfzijl regionaal centrum 62% 79%

woondorpen 70% 88%

totaal 65% 82%

Eemsmond regionaal centrum 68% 87%

centrumdorpen 80% 87%

woondorpen 74% 94%

totaal 73% 90%

Loppersum centrumdorpen 74% 90%

woondorpen 78% 91%

totaal 76% 90%

regionale centra 67% 83%

centrumdorpen 77% 89%

woondorpen 73% 90%

totaal 71% 86%

provincie Groningen* 84% 89%

Nederland* 86% 89%

* obv WoON 2012
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ken te hebben met de voorzieningen (en de leegstand daarvan), veiligheid en overlast 

(van drugs en verkeer) en slecht onderhoud en schoonmaken van de openbare ruimte.  

Prijsniveau en ontwikkeling  

Het aantal transacties op de koopwoningmarkt neemt af, landelijk en ook in Eemsdelta. 

Daarnaast verandert ook de samenstelling van de woningen die wel verkocht worden, 

waardoor het lastig is iets te zeggen over de feitelijke prijsontwikkelingen. In tabel 4-14 

staan de verkoopcijfers van het NVM weergegeven. Voor de Eemsdelta als geheel geldt 

dat de gemiddelde transactieprijs in 2012 1% hoger lag dan in 2009. Dit terwijl volgens 

dezelfde bron de prijzen in Nederland met 6% zijn gedaald. Echter, in 2013 is de ge-

middelde transactieprijs in de Eemsdelta fors gedaald. Mogelijk spelen hierbij de aar d-

bevingen een rol, maar ook veranderende samenstelling van het aanbod kan een rol 

spelen. Het zijn immers met name de duurdere segmenten die als gevolg van de crisis 

moeilijk verkopen. Door te kijken naar de prijs per vierkante meter kan hier in bepaa l-

de mate voor worden gecorrigeerd. Deze is in de Eemsdelta sinds 2011 gedaald. Ten 

opzichte van 2009 bedraagt deze afname 7%. Met name in de gemeenten Eemsmond 

(12%) en Loppersum (10%) is afname fors geweest. In Appingedam ligt de afname rond 

het regionale gemiddelde, in Delfzijl is de vierkante meterprijs ten opzichte van 2009 

met 3% gedaald.  

tabel  4 -1 4  Aanta l  t ransac t ies  en  pr i j sontw ikk el ing  2009 -20 13  

  

Bron: NVM 

 

2009 2010 2011 2012 2013

aantal transacties

Appingedam 70 59 74 60 48

Delfzijl 167 168 138 120 102

Loppersum 57 52 50 53 43

Eemsmond 95 82 81 84 75

Eemsdelta 389 361 343 317 268

gemiddelde transactieprijs

Appingedam € 163.668 € 159.055 € 155.393 € 158.804 € 139.042

Delfzijl € 138.729 € 146.983 € 145.638 € 141.393 € 134.023

Loppersum € 184.357 € 169.830 € 182.378 € 197.915 € 172.551

Eemsmond € 170.832 € 180.457 € 169.694 € 158.977 € 145.093

Eemsdelta € 157.743 € 159.850 € 158.779 € 158.798 € 144.201

gemiddelde transactieprijs per M2

Appingedam € 1.381 € 1.360 € 1.409 € 1.337 € 1.279

Delfzijl € 1.243 € 1.301 € 1.314 € 1.258 € 1.211

Loppersum € 1.435 € 1.314 € 1.383 € 1.332 € 1.296

Eemsmond € 1.298 € 1.369 € 1.372 € 1.230 € 1.140

Eemsdelta € 1.310 € 1.328 € 1.358 € 1.278 € 1.217

Nederland 225.700€  233.200€  228.400€  211.100€  206.000€  
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Duurzaamheid 

Deskundigen verwachten dat de energierekening een steeds groter onderdeel gaat 

uitmaken van de woonlasten. Het is daarom van belang dat de energiepresentatie van 

woningen op een acceptabel niveau wordt gebracht. In tabel 4-15 staat de samenstel-

ling van het corporatiebezit weergegeven. Van de corporatiewoningen heeft 11% een 

label F of G. Met name in de woondorpen in Eemsmond zijn deze woningen veelvuldig 

terug te vinden. 

Uiteraard speelt duurzaamheid ook in het koopsegment een rol. Om inzicht te bieden 

in de energieprestatie van deze woningen is ook het energieverbruik in de monitor 

opgenomen. In bijgaande kaart staat het energieverbruik in de regio weergegeven 

(huur- en koopwoningen). Mede door de relatief jonge voorraad is het energieverbruik 

in Delfzijl beperkt.  

 

kaart  4- 2  Ge m iddeld  gasv erb ru ik  pe r  m2 van  won in gen  (2 011 )  

Bron: Nationale Klimaat Monitor, BAG, bewerking RIGO 
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tabel  4 -1 5  Ve rde l ing  ener g ie labels  van  co rpo rat iew oningen  1 - 1-2 013   

 

Bron: corporatiedata, BAG, bewerking RIGO 

 

4.4 Vraagaanbodverhoudingen 

Veel potentiele vertrekkers 

Aan de inwoners van Eemsdelta is de vraag voorgelegd of men in de komende twee 

jaar wil verhuizen. Van de ondervraagde huishoudens geeft 14% aan te willen verhu i-

zen, wordt de groep die “eventueel wel, misschien” heeft geantwoord meegenomen, 

dan ligt het percentage op 45%. Deze percentages liggen boven de landelijke gemid-

delden volgens het WoON 2012. De landelijke percentages liggen op respectievelijk 

11% en 27%, de provinciale op 12% en 29%.   

De groep verhuisgeneigden is te klein om uitsplitsingen te doen naar gemeenten. Op 

regionaal niveau kunnen op basis van deze groep wel de actuele vraagaanbodverhou-

dingen worden weergegeven, waarover later meer. We focussen eerst op het beeld per 

gemeente, waarbij we ook de groep die misschien wil verhuizen meenemen. Het eerste 

wat dan opvalt, is het grote aandeel dat de gemeenten wil verlaten. Landelijk wil 72% 

van de potentiele doorstromers in de huidige woongemeente blijven wonen  (in de 

provincie Groningen 67%), in Eemsdelta ligt dit slechts op 49%. Er zijn grote verschillen 

tussen de gemeenten, in Loppersum wil slechts 35% in de eigen gemeente blijven wo-

nen (mede omdat de aardbevingen een belangrijke reden is om te willen verhuizen), in 

Delfzijl 39%, in Eemsmond 61% en in Appingedam 70%.  
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tabel  4 -1 6  Het  aan ta l  hu is houdens  m et  v erhu isp lannen  en  de  d oor  hen  gew enste  

woonlocat ie  

 

Bron: Bewonersenquête Eemsdelta 

 

Vraag en aanbod 

Zeker voor de groep die misschien verhuisgeneigd is geldt dat het onzeker is of de w o-

ningvraag ooit zal worden geëffectueerd. Woonwensen kunnen in de tijd worden bijge-

steld en ook de (financiële) mogelijkheden van huishoudens kunnen veranderen. Wat 

dit laatste betreft geldt overigens zeker in de huidige woningmarkt dat het voor eig e-

naar bewoners vaak moeilijk is om hun huidige woning te verkopen . 

Bovenstaande maakt dat vraag aanbodverhoudingen niet absoluut moeten worden 

geïnterpreteerd, maar als indicatie voor de spanning op de woningmarkt. In tabel 4-17 

staan deze weergegeven voor de gemeenten van Eemsdelta. Het weergegeven pote n-

tiele aanbod bestaat uit de woningen die doorstromers vrij zouden laten als zij zouden 

verhuizen. Omdat de startersvraag niet is meegenomen, is er een totaal overschot aan 

woningen ter grootte van de groep die de regio wil verlaten (4.550). Terwijl de wonin g-

vraag gelijk verdeeld is over de huur- en koopsector, geldt dat er in potentie meer 

koopwoningen vrij komen als men zou verhuizen. Daardoor manifesteren de overscho t-

ten zich met name in de koopsector. Voor de huursector geldt dat vraag en aanbod 

nagenoeg in evenwicht zijn, maar dat er een theoretisch tekort is aan appartementen 

en een theoretisch overschot aan grondgebonden woningen.  

Appingedam Delfzijl Eemsmond Loppersum Eemdelta

aantal bewoonde woningen 5.280 11.170 6.680 4.220 27.350

verhuisgeneigd 600 1.910 970 300 3.780

misschien verhuisgeneigd 2.050 5.220 3.250 1.780 12.300

aandeel verhuisgeneigd 11% 17% 14% 7% 14%

misschien verhuisgeneigd 39% 47% 49% 42% 45%

waarvan gewenste locatie in eigen kern / buurt 38% 21% 33% 30% 28%

elders in gemeente 32% 18% 28% 5% 21%

elders in de regio 8% 19% 6% 19% 14%

buiten de regio 22% 42% 33% 47% 37%

aantal potentiele vertrekkers 460 2.200 1.060 830 4.550
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tabel  4 -1 7  De  won ingv raag,  het  theo ret ische  aanbod en  de  the oret ische  teko rten  

en  ove rschotten  (a l leen  d oorstro me rs )  

 

Bron: Bewonersenquête Eemsdelta 

 

De startersvraag en actuele tekorten en overschotten 

Er wordt ook woningvraag uitgeoefend door kinderen die het ouderlijk huis willen ver-

laten. In Eemsdelta zijn dat er volgens de bewonersraadpleging 2.920. Van deze groep 

nieuw te vormen huishoudens wil 61% de regio verlaten, om elders te gaan studeren of 

werken. Ongeveer 1.130 personen willen een wooncarr ière starten in de Eemsdelta. De 

vraag zal in aantal woningen overigens lager liggen, want een deel zal willen gaan s a-

menwonen. Om welk aandeel het hier gaat is echter niet bekend. Van de groep starters 

zoekt 36% een grondgebonden koopwoning, 47% een eengezinshuurwoning, 10% een 

huurappartement en 7% een onzelfstandige wooneenheid.  

Eemsdelta

Appingedam Delfzijl Eemsmond Loppersum
koop eengezins 810 740 1.160 300 750 3.760

meergezins 40 50 0 0 70 160

totaal 850 790 1.160 300 830 3.920

huur eengezins 100 590 440 170 260 1.560

meergezins 490 660 390 150 590 2.280

totaal 590 1.240 830 320 850 3.830

totaal eengezins 910 1.330 1.600 470 1.020 5.320

meergezins 530 710 390 150 660 2.440

totaal 1.440 2.030 1.990 620 1.680 7.760

Appingedam Delfzijl Eemsmond Loppersum Eemdelta

koop eengezins 1.000 3.290 2.040 1.310 7.630

meergezins 0 360 0 0 360

totaal 1.000 3.650 2.040 1.310 7.990

huur eengezins 700 1.020 860 460 3.050

meergezins 350 550 350 10 1.270

totaal 1.050 1.570 1.210 480 4.320

totaal eengezins 1.700 4.310 2.900 1.770 10.680

meergezins 350 910 350 10 1.630

totaal 2.050 5.220 3.250 1.780 12.300

Appingedam Delfzijl Eemsmond Loppersum Eemdelta

koop eengezins 190 2.550 880 1.010 3.870

meergezins -40 310 0 0 200

totaal 150 2.860 880 1.010 4.070

huur eengezins 600 440 420 300 1.490

meergezins -140 -110 -40 -140 -1.010

totaal 460 330 380 150 480

totaal eengezins 790 2.980 1.300 1.310 5.360

meergezins -170 200 -40 -140 -810

totaal 610 3.190 1.260 1.160 4.550

regionale 

vraag

gemeentelijke vraag

potentieel aanbod

potentieel overschot / tekort
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tabel  4 -1 8  De  won ingv raag van  s ta rt ers  

 

Bron: Bewonersenquête Eemsdelta 

 

Als de startersvraag wordt meegenomen in de regionale vraagaanbodverhoudingen – 

de aantallen starters zijn te klein om een betrouwbaar beeld te geven op gemeentelijk 

niveau – ontstaat het beeld zoals weergegeven in tabel 4-17. Kijkend naar de actuele 

vraagaanbodverhoudingen zorgt de startersvraag ervoor dat de markt redelijk in even-

wicht blijft. Er resteert dan een potentieel overschot van 360 woningen, dat vrij gelij k-

matig is verdeeld over de verschillende sectoren. Dit gegeven en het gegeven dat men 

over het algemeen zeer tevreden is over de huidige woning, maakt dat er geen aanle i-

ding is op korte termijn de samenstelling van de woningvoorraad fors aan te passen. 

Wel zijn investeringen in kwaliteit uiteraard van belang , en is het belangrijk de ontwik-

kelingen te blijven monitoren.  

tabel  4 -1 9  De  won ingv raag,  het  theo ret ische  aanbod en  de  the oret ische  teko rten  

en  ove rschotten  

 

Bron: Bewonersenquête Eemsdelta 

 

Als de groep doorstromers die misschien de regio willen verlaten dit ook daadwerkelijk 

doen, dan dreigen er met name in de grondgebonden koopsector overschotten te on t-

staan. Verdere ontspanning van de koopwoningmarkt kan het voor inwoners (nog) 

moeilijker maken hun woning te verkopen. Hierbij geldt de kanttekening dat potentiele 

vestigers in dit onderzoek buiten beschouwing zijn gebleven, er is immers alleen in de 

Eemsdelta Elders Totaal Eemsdelta Elders Totaal

koop eengezins 410 210 620 36% 11% 21%

meergezins 0 100 100 0% 5% 3%

totaal 410 300 710 36% 17% 24%

huur eengezins 530 360 890 47% 20% 30%

meergezins 110 380 490 10% 21% 17%

totaal 640 740 1.380 57% 41% 47%

studentenkamer 80 760 840 7% 42% 29%

totaal eengezins 940 560 1.510 84% 31% 52%

meergezins 110 480 580 10% 26% 20%

studentenkamer 80 760 840 7% 42% 29%

totaal 1.130 1.800 2.920 100% 100% 100%

Aantal Percentage

vraag aanbod

overschot/ 

tekort vraag aanbod

overschot/ 

tekort

koop eengezins 1.560 1.610 50 4.170 7.630 3.460

meergezins 20 280 260 160 360 200

totaal 1.580 1.900 320 4.330 7.990 3.660

huur eengezins 1.090 1.250 160 2.090 3.050 960

meergezins 750 630 -120 2.390 1.270 -1.120

totaal 1.840 1.880 40 4.470 4.320 -150

totaal eengezins 2.650 2.860 210 6.260 10.680 4.420

meergezins 770 920 150 2.550 1.630 -920

totaal 3.420 3.780 360 8.810 12.300 3.490

(urgent) verhuisgeneigd (potentieel) verhuisgeneigd
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Eemsdelta geënquêteerd. Het kan zijn dat een deel van de vrijkomende koopwoningen 

voor mensen van buiten de regio interessant zijn.  

4.5 Toekomstige behoeften 

Vergrijzing en ontgroening 

In hoofdstuk 2 is gebleken dat de prognose die ten grondslag heeft gelegen aan het 

WLP slechts ten delen is uitgekomen in de afgelopen jaren. Naast stabilisatie van het 

aantal huishoudens (terwijl een afname was verwacht) is met name de spreiding van 

de huishoudens over de verschillende gemeenten anders uitgepakt dan verwacht. Z e-

ker op een laag geografisch schaalniveau blijkt het lastig de toekomst exact te voo r-

spellen. Vandaar dat bij het verkennen van de toekomstige  woningbehoefte wordt ge-

keken naar de regionale totalen. Op dit schaalniveau leveren de demografische prog-

noses een eenduidige trend (terwijl op gemeentelijk niveau de verwachtingen uiteen 

kunnen lopen). 

In tabel 4-10 staat de samenstelling van de groep huishoudens die op dit moment in de 

Eemsdelta in reguliere woningen wonen naar type en leeftijd weergegeven. De wee r-

gegeven aantallen voor de jaren 2020 en 2030 zijn berekend door de trends uit de Pri-

mos/WLP-prognose toe te passen op de randtotalen in 2013. Deze trends zijn duidelijk: 

het aantal oudere huishoudens neemt sterk toe, het aantal jongere huishoudens (en 

daarmee het aantal gezinnen) sterk af.  

tabel  4 -2 0  Ontw ikk el ing  van  het  aan ta l  in  regu l ier e  won ingen  wonende  hu isho u -

dens   

 

Bron: Integraal databestand Eemsdelta (2013), WLP prognose  

 

Projectiemethode en generatieverschillen 

In deze monitor wordt het effect van de verwachte demografische ontwikkelingen op 

de woningbehoefte bepaald aan de hand van de projectiemethode. Aan de hand van 

deze methode wordt de toekomstige behoefte bepaald op basis van de veronderste l-

ling dat huishoudens – uitgesplitst naar type, leeftijd en inkomen - in de toekomst op 

2013 2020 2030 2013-2020 2013-2030

< 35 jaar 3.100 2.950 2.650 -6% -15%

35 - 45 4.150 3.150 2.950 -25% -29%

45 - 55 6.450 5.550 3.750 -13% -42%

55 - 65 5.600 5.550 4.800 -2% -15%

65 - 75 4.600 5.150 4.900 12% 6%

75 - 85 2.850 3.550 4.850 24% 69%

> 85 jaar 1.100 1.400 2.050 28% 91%

alleenstaand 8.800 9.150 9.450 4% 7%

paar 10.450 10.250 9.300 -2% -11%

gezin met kinderen (en overig) 8.650 7.850 7.200 -9% -17%

totaal 27.900 27.250 25.900 -2% -7%
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gelijke wijze moeten kunnen wonen als op dit moment. In andere woorden: huidige 

woonpatronen worden doorgetrokken.  

In veel gevallen is dit een realistische aanname. Echter, voor ouderen geldt dat er w e-

zenlijke verschillen zijn tussen de huidige en toekomstige generatie. In figuur 4-2 staat 

de leeftijdsverdeling van huurders en eigenaar -bewoners in Eemsdelta weergegeven. 

De huursector kent een vrij gelijkmatige leeftijdsopbouw, terwijl de toekomstige gen e-

ratie ouderen (de groep die nu tussen de 45 en 65 jaar oud is) vooral in de koopsector 

woont. De vergrijzing – en daarmee overigens ook de aanpassingsbehoefte en behoef-

te aan thuiszorg - zal zich dus met name in het koopsegment manifesteren.  

f iguur  4- 2  De  leef t i jdsopbouw van  h u ishoudens  in  de  koop -  en  huursecto r  

 

Bron: Integraal databestand Eemsdelta  

 

Als verondersteld zou worden dat van de toekomstige 75-plussers net als nu ruim de 

helft in een huurwoning zou wonen, zou dat leiden tot een forse toename van de b e-

hoefte aan huurwoningen. Het is echter niet realistisch dit te veronderstellen. Immers: 

de toekomstige ouderen wonen veelal naar wens in hun koopwoning en zullen slechts 

in beperkte mate de stap naar een huurwoning kunnen en willen maken. Vandaar dat 

bij de projectiemethode gecorrigeerd is voor generatie verschillen bij ouderen. Hierbij 

is er vanuit gegaan dat ouderen die wonen in de koop sector in gelijke mate de stap 

naar een huurwoning maken, als dat in het verleden het geval is geweest.  

Bij deze aanname ontstaat in 2030 de leeftijdsverdeling zoals weergegeven in figuur 

4-3. Het aandeel huurders in de leeftijdscategorie van 75 tot 85 jaar neemt in de figuur 

af van 51% in 2013 naar 41% in 2030. Deze afname kan overigens in de praktijk veel 

groter uitvallen als de toekomstige generatie in mindere mate d e stap van koop naar 

huur maakt dan in het verleden het geval is geweest (deze groep is op dit moment 

tussen de 55 en 65 jaar en woont slechts voor 25% in de huur). Dit is een van de b e-

langrijke onzekerheden in de toekomst en daarom een belangrijk onderwerp in deze 

monitor. 
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f iguur  4- 3  De  leef t i jdsopbouw in  de  huur -  en  koopsecto r  in  2 0 13 en  203 0  

 

Bron: Integraal databestand Eemsdelta (2013), toekomstverkenning RIGO 

 

Mochten de woon- en verhuispatronen zich wel voortzetten zoals hier aangenomen, 

dan ontstaan richting 2030 de opgaven zoals weergegeven in figuur 4-4. De behoefte 

aan grondgebonden koopwoningen neemt af en de behoefte aan huurappartementen 

toe. Hierbij moet nogmaals vermeld worden dat deze trend vooral wordt veroorzaakt 

door ouderen die de stap van een grondgebonden koopwoning naar een huurappart e-

ment zouden maken. In deze verkenning is er vanuit gegaan dat een gelijk percentage 

van de eigenaar bewoners de stap naar de huur in de toekomst zal maken. Neemt dit 

aandeel in de toekomst af, bijvoorbeeld omdat men de eigen woning verkocht krijgt of 

omdat de huursector ontoegankelijker wordt, dat zal deze trend minder dominant zijn. 

Ondermeer via de onderhavige monitor zal dit in de tijd in de gaten worden gehouden. 

Overigens neemt bij de gedane aanname het aandeel ouderen in de koopsector sterk 

toe: in 2013 woont 50% van de groep 75-85 jarigen in een koopwoning, in 2030 neemt 

dit aandeel toe tot 60%. Deze ouderen wonen op dit moment naar tevredenheid in een 

koopwoning en kunnen en willen hier naar verwachting blijven wonen.  

Het aandeel huurders onder de groep van 45 tot 55 jaar neemt onder gedane aanna-

men af van 23% naar 21%. Dit conform de trend van de afgelopen decennia waarbij 

generatie na generatie een hoger percentage eigen woningbezit wist te realiseren. 

Hierbij moet opgemerkt worden dat in het meest recente landelijke woni ngbehoefte-

onderzoek (het WoON 2012) een einde aan deze trend werd gesignaleerd. Voor het 

eerst heeft landelijk gezien de nieuwe generatie jongeren (beneden de 30) een lager 

aandeel eigen woningbezit dan de voorgaande generatie. Of nieuwe generaties vaker 

voor een huurwoning blijven kiezen, is niet te voorspellen. Het is echter niet de ve r-

wachting dat – ook gegeven de sociaal economische samenstelling van de bevolking – 

het aandeel eigen woningbezit onder de 65 jaar verder toe zal nemen dan hier vero n-

derstelt. De afname van de behoefte aan grondgebonden koopwoningen door d e ver-

grijzing kan – bij de gehanteerde demografische prognose - dus niet of nauwelijks wor-

den opgevangen door de aanwas van nieuwe kopers.  
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f iguur  4- 4  De  ontw ikke l ing  van  de  w oningbehoefte  vo lg ens  de  pro j ect ie methode ,  

reken ing  houdend met  g e nerat ie vers ch i l len  b i j  ouderen  

 

Bron: Integraal databestand Eemsdelta (2013), toekomstverkenning RIGO 

 

Economie en scheefheid 

In voorgaande is nog geen rekening gehouden met de invloed van economische ont-

wikkelingen en veranderingen in de goedkope scheefheid. Voor wat betreft dat laatste 

geldt dat landelijk de verwachting is dat bij gevolg van het kabinetsbeleid het aantal 

scheefwoners (sterk) zal afnemen. In de Eemsdelta ligt de scheefheid echter al (ver) 

onder het landelijk gemiddelde, dus het effect zal in ieder geval minder groot zijn. Ook 

geldt voor de Eemsdelta dat de woningprijzen lager liggen dan in de rest van het land, 

dus als de hogere inkomens in de huur wilden kopen, dan hadden ze dat waarschijnlijk 

al wel gedaan. Kortom: niet uit te sluiten is dat de behoefte aan huur als gevolg van de 

maatregelen wat afneemt, maar in beperktere mate dan in de rest van het land.  

Uiteraard heeft ook de economische crisis effecten op de woningmarkt. In hoofdstuk 2 

is al aangegeven dat dit in het geval van Eemsdelta naar verwachting vooral geldt voor 

de kwantitatieve woningbehoefte. Waarschijnlijk is de crisis een van de belangrijkste 

redenen voor de vertraging van de bevolkingskrimp. Uiteraard heeft de economie ook 

gevolgen voor de kwalitatieve behoefte. Als mensen meer te besteden hebben, zullen 

zij veelal meer kwaliteit wensen en andersom. Op de behoefte uitgedrukt in basale  

kenmerken als eigendomsverhouding en eengezins/meergezins heeft de economie 

minder effect. Tussen de huur- en koopsector wordt boven de 45 jaar immers nauwe-

lijks meer verhuisd (met uitzondering van ouderen die een huurwoning betrekken). 

Voor de groep starters geldt dat de crisis wel effecten kan hebben. Voor koopstarters 

wordt het immers moeilijker een hypotheek te krijgen en het perspectief op waard e-

stijging ontbreekt op dit moment. Als jongeren minder vaak voor de koopsector kiezen, 

kan dat zorgen voor een grotere behoefte aan huurwoningen.  
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tabel  4 -2 1  Goedkope scheefhe id  in  E emsde lta  en  Nede r land  (2 011 )  

 

Bron: CBS 

  

Appingedam Delfzijl Eemsmond Loppersum Eemsdelta NL

corporatie < 33.000 77% 82% 82% 80% 80% 72%

33.000 - 43.000 10% 8% 8% 8% 9% 10%

> 43.000 13% 10% 10% 11% 11% 18%

particulier < 33.000 65% 70% 65% 51% 65% 49%

33.000 - 43.000 9% 10% 7% 7% 9% 12%

> 43.000 26% 20% 27% 42% 26% 39%

totaal huur < 33.000 76% 80% 78% 75% 78% 66%

33.000 - 43.000 10% 8% 8% 8% 9% 11%

> 43.000 15% 12% 14% 17% 14% 23%
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5 Centrumontwikkeling/voorzieningen 

De voorgenomen concentratie van voorzieningen in de centra is niet van de 

ene op de andere dag gerealiseerd. Hetzelfde geldt voor de beoogde kwali-

teitsimpuls die hieruit voort moet komen. Wat betreft deze kwaliteit geldt 

overigens dat de bewoners anno 2013 niet ontevreden zijn. Ten minste, niet 

voor wat betreft de (semi-)publieke voorzieningen. Over de winkelvoorzie-

ningen is men – met uitzondering van de inwoners van Appingedam – minder 

tevreden. En: de leegstand van winkelpanden (maar ook maatschappelijk 

vastgoed) vormt een bedreiging voor de leefbaarheid. Op het terrein van on-

derwijs zijn belangrijke eerste stappen gezet. Er zijn integrale kind voorzie-

ningen gerealiseerd en kleinere basisscholen gesloten. Dit laatste zonder dat 

de tevredenheid van de inwoners hier onder te leiden heeft gehad.  

5.1 Inleiding 

Om de kwaliteit te borgen, is een bepaalde mate van clustering van voorzieningen es-

sentieel. Vandaar dat in het WLP de keuze is gemaakt deze met name te concentreren 

in de regionale centra en centrumdorpen. Tegelijkertijd geldt dat door de opkomst van 

mobiele en digitale diensten, de fysieke aanwezigheid  van voorzieningen in de directe 

omgeving aan belang inboet. Doelstelling van het WLP is dan ook – zeker in de woon-

dorpen – het (soms onvermijdelijke) verlies van fysieke voorzieningen te compenseren 

door alternatieve diensten, het garanderen van de bereik baarheid en door een beroep 

te doen op de sociale cohesie /participatie.  

In de eerstvolgende paragraaf wordt de centrumontwikkeling en de tevredenheid van 

de inwoners over het voorzieningenniveau besproken. In paragraaf 5.3 wordt stilg e-

staan bij de ontwikkelingen in het (basis)onderwijs en de voortgang van het streven 

naar integrale kindvoorzieningen.  

5.2 Centrumontwikkeling 

Het voorzieningenniveau moet worden aangepast aan de veranderende bevolkingss a-

menstelling en aan de inwoners moet een kwalitatief hoogwaardig pakket worden aan-

geboden. Voor wat betreft de fysieke voorzieningen is hierbij concentratie in de centra 

van belang, om de kwaliteit te waarborgen en om door multipurpose bezoeken een 

zinvolle tijdsbesteding mogelijk te maken. Naast fysieke voorzieningen winnen meer 

kleinschalige, mobiele en digitale diensten en voorzieningen aan belang. Deze zijn 

moeilijk getalsmatig in beeld te brengen, maar inwoners nemen deze wel mee in hun 

totaaloordeel over de voorzieningen.  
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(Publieke) voorzieningen 

Ten behoefte van deze monitor zijn door CMO Groningen pogingen gedaan voor enkele 

publieke voorzieningen de ontwikkeling in de afgelopen jaren (voor wat betreft de 

aantallen en de geografische spreiding) op eenduidige wijze in beeld te brengen. H e-

laas is dit niet gelukt, vanwege het ontbreken van heldere bronnen en vooral ook de 

diversiteit in het aanbod (het ontbreken van een eenduidig begrippenkader).  

Wel is met de enquête de tevredenheid van de inwoners over het voorzieningenaanbod 

gemeten. De resultaten staan weergegeven in tabel 5-1. Het totaaloordeel over de 

voorzieningen in de omgeving is niet overal positief (zie ook tabel 5-1). Met name in de 

woondorpen rondom Delfzijl is men negatief. Hier geeft slechts 39% tevreden te zijn 

over de voorzieningen. Ook in andere woondorpen is de tevredenheid relatief laag. De 

ontevredenheid heeft niet zozeer te maken met publieke voorzieningen als scholen en 

sportvoorzieningen. Met name de pinautomaat wordt gemist en in mindere mate wi n-

kelvoorzieningen en plekken om elkaar te ontmoeten.  

Het overall oordeel kan echter niet volledig worden verkla ard door het oordeel over de 

selectie aan voorzieningen waarnaar gevraagd is. Deze selectie is immers per definitie 

arbitrair en op de achtergrond spelen ook mobiele en digitale diensten een rol. Ook 

kleinschalige informele voorzieningen kunnen het overall  oordeel positief of negatief 

beïnvloeden. Bij vervolgmetingen van de monitor is het dan ook vooral relevant te 

bekijken of met dit soort diensten en voorzieningen en het verhogen van de kwaliteit 

van voorzieningen in de centra de tevredenheid kan worden verhoogd. 

tabel  5 -1  H et  aandee l  inw oners  dat  (ze er )  tev reden  is  ov er  d ive rse  voorz ien in gen  

(e xc lus ief  de  respondente n  waar voor  de  voo rz ien in g  n iet  r e levant  is )  

 

Bron: Bewonersenquête Eemsdelta 

  

onderwijs ontmoeting privaat totaal

basis-

scholen

middelbare 

scholen winkels bank/pin

Appingedam regionaal centrum 88% 95% 90% 53% 90% 71% 78%

Delfzijl regionaal centrum 74% 83% 71% 51% 80% 72% 65%

woondorpen 65% 82% 61% 54% 53% 28% 39%

totaal 70% 83% 67% 53% 70% 56% 55%

Eemsmond regionaal centrum 100% 95% 92% 58% 92% 88% 80%

centrumdorpen 93% 100% 52% 72% 80% 72% 73%

woondorpen 76% 90% 79% 50% 66% 56% 60%

totaal 87% 94% 78% 57% 78% 71% 70%

Loppersum centrumdorpen 84% 96% 63% 58% 80% 66% 74%

woondorpen 69% 73% 57% 70% 55% 35% 52%

totaal 76% 84% 60% 65% 67% 51% 63%

regionale centra 83% 89% 81% 53% 86% 74% 72%

centrumdorpen 88% 97% 58% 63% 80% 69% 74%

woondorpen 70% 83% 66% 57% 58% 38% 49%

totaal 79% 88% 73% 56% 75% 62% 64%

provincie Groningen* 90% 82%

Nederland* 86% 83%

* obv WoON 2012

sportvoor-

zieningen
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Winkels en detailhandel 

De tevredenheid over de winkelvoorzieningen ligt in Eemsdelta ver onder het landelijk 

gemiddelde en het gemiddelde in de provincie Groningen. Appingedam, met een ruim 

voorzieningenaanbod, is hierop een positieve uitzondering. Met name in Loppersu m en 

Delfzijl is de tevredenheid laag (zie ook figuur 5-1). 

Voor de winkelvoorzieningen geldt – anders dan bij de publieke voorzieningen – dat er 

wel een objectieve registratie voorhanden is. Bij Locatus zijn gegevens aangekocht die 

inzicht bieden in de spreiding van de winkelvoorzieningen in de regio. Zowel de act uele 

bestanden als de historische van 2011 zijn aangekocht, zodat op basis van een gelijke 

bron ontwikkelingen kunnen worden geschetst. Hoewel elke registratie op detailniveau 

kleine vervuilingen kan kennen, geldt dat Locatus alom geaccepteerd is als een b e-

trouwbare bron. 

Voor de hele regio geldt dat het aantal verkooppunten is afgenomen. Deze afname 

heeft zowel plaatsgevonden in de woondorpen, centrumdorpen als de regionale centra 

(zie ook tabel 5-2). Met name in deze laatste categorie geldt dat leegstand een in b e-

lang toenemend probleem is (zie kaart 5 -1). De leegstand is in twee jaar tijd toegeno-

men van 9% naar 12%. De leefbaarheid van de centra kan daardoor onder dr uk komen 

te staan. Een deel van de inwoners noemt dit in de enquête al als een van de grote 

bedreigingen voor het leefklimaat.  

f iguur  5- 1  H et  aandee l  hu ishoudens  dat  (zee r )  te v re den  is  met  de  w inke lvoorz i e -

n in gen  

 

Bron: Bewonersenquête Eemsdelta 
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tabel  5 -2  De ta i lhande l  pe r  ge meent e  in  Eemsde l ta  in  201 0 en  201 3  

 

Bron: Locatus, 2013 

kaart  5- 1  Leegstand  d eta i lhandel  20 13  

 

Bron: Locatus 

2011 2013 2011 2013 2011 2013 2011 2013 2011 2013 2011 2013 2011 2013 2011 2013

Appingedam regionaal centrum 29 28 7 7 10 9 126 118 2 2 8 9 19 31 201 204

Delfzijl regionaal centrum 41 40 9 7 24 25 178 153 4 4 10 11 32 34 298 274

woondorpen 27 30 4 2 5 6 70 63 5 5 2 1 7 0 120 107

totaal 68 70 13 9 29 31 248 216 9 9 12 12 39 34 418 381

Eemsmond regionaal centrum 20 18 4 3 8 7 93 85 4 4 6 8 5 10 140 135

centrumdorpen 6 3 2 3 2 1 29 19 1 1 2 2 2 1 44 30

woondorpen 9 10 2 3 4 3 33 26 1 2 2 1 1 0 52 45

totaal 35 31 8 9 14 11 155 130 6 7 10 11 8 11 236 210

Loppersum centrumdorpen 10 11 2 2 5 6 49 45 3 3 5 4 3 2 77 73

woondorpen 7 6 3 2 2 0 21 15 0 0 1 0 1 0 35 23

totaal 17 17 5 4 7 6 70 60 3 3 6 4 4 2 112 96

regionale centra 90 86 20 17 42 41 397 356 10 10 24 28 56 75 639 613

centrumdorpen 16 14 4 5 7 7 78 64 4 4 7 6 5 3 121 103

woondorpen 43 46 9 7 11 9 124 104 6 7 5 2 9 0 207 175

totaal 149 146 33 29 60 57 599 524 20 21 36 36 70 78 967 891

¹ horeca: cafe, restaurant, coffeeshop, hotel , discotheek, nachtclub en fastfood

² cultuur/ amusement: bibl iotheek, kunstuitleen, museum, amusementenhal , theater, ga lerie, bowl ing en videotheek

³ diensten: financieel  intermediar, verzekeringswezen, bank, postkantoor, ui tzendbureau en vvv-kantoor
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5.3 Versterken (basis)onderwijs 

Integrale kind voorzieningen 

De demografische ontwikkelingen zorgen voor een toenemend aantal ouderen, maar  

ook voor een (sterk) afnemend aantal kinderen (zie ook figuur 5-2). Het inspelen op 

deze laatste trend is complex, omdat het aanbod aan kind voorzieningen moet afne-

men met behoud van kwaliteit. De ambities in het WLP zijn nog hoger gesteld: het 

aanbod moet in kwaliteit verbeteren. Dit vooral door het centreren en bundelen van de 

kind voorzieningen. Het doel is te komen tot integrale kind  voorzieningen: basisscholen 

inclusief kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen en aanvullende 

voorzieningen, zoals sport- en spelvoorzieningen, cultuureducatie, bibliotheek etc. Van 

deze integrale voorzieningen zijn er inmiddels drie gerealiseerd: Delfzijl -Noord, Uithui-

zermeeden en Wirdum-Garrelsweer. Daarnaast zijn er verschillende projecten voor 

integrale kind voorzieningen momenteel in uitvoering of voorbereiding.  

f iguur  5- 2  De  gep rognost i cee rde  ont wik ke l ing  van  het  aanta l  leer l ingen  in  de  

bas isschool leef t i jd  ( de  le ef t i jden  4  t/ m 1 1 en  de  he lf t  van  de  g roep  12  ja r ige n )  

 

Bron: Prognose WLP 

tabel  5 -3  H et  bas isscho le n  (naar  groot te )  en  he t  a anta l  lee r l ingen  in  20 10 e n  201 3  

 

Bron: Onderwijsorganisaties Eemsdelta  
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Basisonderwijs 

Het aantal basisscholen is de afgelopen jaren afgenomen: in 2010 waren er nog 58, in 

2013 zijn dat er 53. De afname heeft betrekking op het aantal grote en kleinere sch o-

len (zie ook tabel 5-3), terwijl het aantal scholen van normale omvang is toegenomen. 

De afname van het aantal grote scholen is – anders dan bij kleine scholen - geen gevolg 

van sluitingen, maar van dalende leerlingaantallen. Ook de groep scholen die nu nog in 

de categorie ‘normale grootte’ vallen kampen met dalende leerlingaantallen. Van deze 

scholen zijn er op dit moment 10 die maar net iets meer dan 60 leerlingen hebben.  

De kwaliteit van de kind voorzieningen wordt mede van belang geacht, omdat bij een 

geringe kwaliteit de angst bestaat dat gezinnen de regio (mede) om deze reden verla-

ten. Mede om deze reden is de tevredenheid van bewoners over de basisscholen van 

groot belang. Uit de bewonersenquête blijkt echter dat deze tevredenheid vooralsnog 

in de regio boven het landelijk gemiddelde ligt . In de woondorpen rondom Loppersum 

en in Delfzijl is de tevredenheid beneden het landelijk gemiddelde (zie ook tabel 5-5).   

f iguur  5- 3  De  t ev redenhe id  van  de  in woners  o ver  de  bas isscho len  in  Ee msde lta  

en  de  r est  van  het  land  

 

Bron: Bewonersenquête Eemsdelta 

 

Een andere indicator die mogelijk iets zegt over de tevredenheid over aanbod aan b a-

sisscholen, is de verhouding tussen het aandeel kinderen in de basisschoolleeftijd en 

het aantal leerlingen. Op verzoek is dit percentage opgenomen in de monitor en weer-

gegeven in tabel 5-4. In 2010 was de verhouding 92% in 2013 is deze gedaald tot 88%. 

Deze daling zou erop kunnen duiden dat meer ouders hun kinderen buiten de regio 

naar school laten gaan. Vooralsnog is deze conclusie echter niet hard te maken, ook 

administratieve correcties (in de registraties van de onderwijsinstellingen of de GBA) 

kunnen hieraan ten grondslag liggen. Een toekomstige meting of nadere analyse zal dit 

moeten uitwijzen.  
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tabel  5 -4  Het  aan ta l  inwone rs  in  de  bas isschool leef t i jd  en  he t  aanta l  lee r l ingen  

 

Bron: Onderwijsorganisaties Eemsdelta & CBS 

 

Een logisch gevolg van het ingezette beleid is dat de reisafstand naar een basisschool in 

de kleinere kernen afneemt. Vooralsnog is dit niet of nauwelijks het geval, alleen in 

Oudeschip, Stitswerd, Garsthuizen, Zijldijk en Godlinze was de dichtstbijzijnde basi s-

school in 2012 tussen de 3 en 5 kilometer gelegen. Naar de toekomst toe zal het aantal 

buurten in deze categorie ongetwijfeld toenemen, het gaat er vooral om de kwaliteit 

van het basisonderwijs te behouden en de bereikbaarheid (niet zozeer in afstand, maar 

in tijd) te borgen.  

kaart  5- 2  De  ge m iddelde  r e isafs tand  tot  een  bas isschoo l  pe r  CBS -buu rt  

 

Bron: CBS 

 

2010 2013 2010 2013 2010 2013

Appingedam 1.125 1.099 1.009 926 90% 84%

Delfzijl 2.444 2.260 2.347 2.114 96% 94%

Eemsmond 1.751 1.641 1.543 1.375 88% 84%

Loppersum 1.080 1.045 1.004 881 93% 84%

totaal 6.400 6.043 5.903 5.296 92% 88%

aantal kinderen 4 t/m 

11 jaar en 50% van de 12 

jarigen per 1 januari

aantal leerlingen 

basisschool per 1 

oktober verhoudingsgetal
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tabel  5 -5  De  t ev redenhe id  van  de  in woners  o ver  de  onde rw ijs voorz ien ingen  

 

Bron: Bewonersenquête Eemsdelta 

tabel  5 -6  Het  aan ta l  le er l ingen  mid delbaar  onder wi js  naar  in ste l l ing  

 

Bron: Onderwijsorganisaties Eemsdelta  

 

Voortgezet onderwijs 

De tevredenheid over het middelbaar onderwijs is aanmerkelijk lager dan over het 

basisonderwijs. Waar 88% van de inwoners (waarvoor deze voorziening relevant is) 

tevreden is over de basisscholen, geldt dit bij het middelbaar onderwijs slechts voor 

73%. Een landelijke referentie ontbreekt bij dit percentage. Mogelijk speelt  de grotere 

reisafstand een rol bij deze lagere ontevredenheid (zie kaart 5-3 en kaart 6-1 in de 

bijlage). De wat lagere tevredenheid leidt vooralsnog niet (of beperkt) tot de situatie 

dat jongeren uit Eemsdelta vaker dan voorheen bijvoorbeeld de trein nemen om buiten 

basisscholen middelbare scholen

Appingedam regionaal centrum 95% 90%

Delfzijl regionaal centrum 83% 71%

woondorpen 82% 61%

totaal 83% 67%

Eemsmond regionaal centrum 95% 92%

centrumdorpen 100% 52%

woondorpen 90% 79%

totaal 94% 78%

Loppersum centrumdorpen 96% 63%

woondorpen 73% 57%

totaal 84% 60%

regionale centra 89% 81%

centrumdorpen 97% 58%

woondorpen 83% 66%

totaal 88% 73%

Eemsdeltacollege 1-8-2012 1-8-2013

Locatie Delfzijl Sikkel VMBO 866 814

Locatie Appingedam Eelwerd VMBO 107 103

Praktijkonderwijs 105 115

Locatie Appingedam Pastorielaan Havo/VWO (leerjaar 1) 187 177

Havo 566 580

VWO 329 286

Hogelandcollege

Locatie Uithuizen VMBO 385 399

Locatie Warffum Havo/VWO (onderbouw) 295 279

Havo 210 245

VWO 183 207

Dollard College

Locatie Woldendorp HAVO 19 26

VMBO 299 320

totaal (A) 3.551 3.551

aantal kinderen van 13 t/m 16 jaar 

50% van de 12 jarigen per 1 januari
(B) 3.553 3.474

verhouding (A/B) 100% 102%
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de te regio naar school te gaan. Het aantal leerlingen op de instellingen is het afgelo-

pen jaar gelijk gebleven (zie ook tabel 5-6), terwijl het aantal inwoners in de leeftijd 

van het middelbaar onderwijs licht is afgenomen.
8
  

kaart  5- 3  De  re is tafs tand  tot  de  d ic hts tb i jz i jnde  H AV O/V WO  per  C BS -buu rt  

(20 12 )   

 

Bron: CBS 

 

Opvang 

Zoals gezegd moet bij kind voorzieningen ook worden gedacht aan kinderopvang, pe u-

terspeelzalen en buitenschoolse opvang. Het aanbod hieraan is niet helemaal volledig 

in beeld, ook omdat een deel informeel door ouders zelf wordt geregeld. In tabel 5-7 

staat het aantal kinderen dat aan de formele opvang deelneemt indicatief weergeg e-

ven. Het aantal deelnemers is de afgelopen jaren vrij sterk afgenomen, sterker dan dat 

de doelgroep zelf is afgenomen. De economische crisis is hier mogelijk een van de oo r-

zaken van.  

Met name voor de kinderopvang en peuterspeelzalen geldt dat de grootste kwantit a-

tieve afname van de doelgroep achter de rug is. Het aantal inwoners jonger dan 4 jaar 

 

8
  De grens is hier gelegd bij de 17 jaar, zittenblijvers doen langer over hun studie.  
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neemt de komende tijd nog wel af, maar minder sterk dan in het recente verlede n (vol-

gens de prognose uit 2009, zie ook tabel 5-8). De sterkte afname van deze groep in 

verleden gaat de komende jaren echter zorgen voor een versterkte afname van h et 

aantal inwoners in de leeftijd van het basisonderwijs en – weer enkele jaren later – het 

middelbaar onderwijs. In het onderwijs moeten – waar het gaat om het in goede banen 

leiden van de afname van het aanbod – de grootste opgaven dus nog komen.    

tabe l  5 -7  De  ontw ikke l ing  van  de  k indaanta l len  in  de  k inde ro pvang ( ind icat ief )  

 

Bron: Gemeenten, onderwijsinstellingen en aanbieders kinderopvang  

 

tabel  5 -8  De  ontw ikke l ing  van  he t  a anta l  inwone rs  in  leef t i jdscategor ie  voor  

k inde ropvang en  peute rsp eelza len ,  bas isscho len  en  midde lbaa r  onde rw ijs  

 

Bron: Prognose WLP 

  

1-10-2012 Appingedam Delfzijl Loppersum Eemsmond

dagopvang 67 54 39 ?

Peuterspeelzalen 122 276 119 196

BSO 61 61 59 ?

1-10-2013 Appingedam Delfzijl Loppersum Eemsmond

dagopvang 43 39 35 96

Peuterspeelzalen 117 254 124 209

BSO 48 51 56 203

Appingedam: peuterspeelza len gaat over ingeschreven aantal  peuters  per 1-8-2012 en 1-8-2013. 

dagopvang en BSO gaat over kindaantal len 1-10-2012 en 1-10-2013.

Del fzi jl  en Loppersum: gaat over kindaantal len 1-10-2012 en 1-10-2013

Eemsmond: peuterspeelza len gaat over aantal  peuters  1-8-2012 en 1-8-2013. dagopvang en BSO 

gaat over kindplaatsen 1-1-2014

2008 2013 2020 2008-2013 2013-2020

0 tot 4 jaar 2.673 2.291 2.096 -14% -9%

4 t/m 11 jaar en 50% van de 12 jarigen 6.665 5.886 4.840 -12% -18%

van 13 t/m 16 jaar 50% van de 12 jarigen 3.798 3.529 3.067 -7% -13%
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6 Bereikbaarheid en economie 

De afgelopen vijf jaar heeft de werkgelegenheid in de regio zich positief ont-

wikkeld. Hierbij zijn recente ontwikkelingen (zoals de sluiting van Aldel) 

niet meegenomen en geldt daarnaast als kanttekening dat het voor een deel 

om tijdelijke werkgelegenheid ging. De bereikbaarheid binnen de regio is 

een belangrijk aandachtspunt. Het aantal haltes voor het openbaar vervoer 

neemt af en tevredenheid van de inwoners over het openbaar vervoer is (met 

name in de woondorpen) laag.  

6.1 Inleiding 

Met de uitvoering van het WLP willen de samenwerkende partijen een optimaal woon - 

en leefklimaat creëren. Als de bewoners prettig wonen, zal men vaker in de regio bli j-

ven wonen en wellicht kunnen mensen van buiten worden aangetrokken. Maar een 

prettige leefomgeving is hierbij niet de enige voorwaarde, er moet ook voldoende 

werkgelegenheid zijn. En: deze werkgelegenheid moet net als de voorzieningen bereik-

baar zijn. In dit hoofdstuk worden deze elementen belicht. Hierbij is vooral geput uit 

andere monitoren, om de onderhavige monitor niet te veel uit laten dijen.  

6.2 Bereikbaarheid 

Het aantal busverbindingen met name in Appingedam, de centrum- en woondorpen in 

Eemsmond en in Loppersum afgenomen (zie ook tabel 6-1). In de woondorpen rondom 

Delfzijl is het aantal busverbindingen toegenomen. Toch zijn met name in deze woon-

dorpen de bewoners nog altijd erg ontevreden over het openbaar vervoer (zie tabel 

6-2). Slechts 24% van de huishoudens is in deze dorpen wel tevreden. Dit kan te maken 

hebben met uiteenlopende zaken, zoals de frequentie waarin binnen rijden en snelheid 

waarmee van voorzieningen als belbussen gebruik kan worden gemaakt.  

Ook in de woondorpen in andere gemeenten is de tevredenheid over het OV relatief 

laag. Een flink aantal respondenten geeft overigens bij de opmerkingen bij de enquête 

aan dat men beseft dat het wonen in het landelijk gebied nu eenmaal samen gaat met 

een beperkte bereikbaarheid per openbaar vervoer. Men is grotendeels afhankelijk van 

de auto en/of fiets en vindt dit niet altijd een probleem. Wel klagen velen over het 

slechte onderhoud van de straten en de fietspaden. Deze staan waarschijnlijk het g e-

bruik overigens niet in de weg, maar tasten wel het  woongenot van de inwoners aan.  
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tabel  6 -1  Openbaa rve r voe rhal tes  naar  t ype  pe r  ge m eente  in  Ee msdel ta  in  2 01 1 en  

2013  

 

Bron: CMO, bewerking RIGO  

tabel  6 -2  H et  aand ee l  hu i shoudens  dat  (zee r )  t ev re den  is  o ve r  het  openbaar  ve r -

voer  ( exc lus ief  de  hu ishou dens  d ie  openbaa r  ver voe r  n iet  re le vant  ach ten)   

 

Bron: Bewonersenquête Eemsdelta 

6.3 Economie 

De beroepsbevolking in Eemsdelta neemt als gevolg van de vergrijzing sterk af.  Vanaf 

2010 is in slechts drie jaar tijd de beroepsbevolking met 3,6% afgenomen. De komende 

tr
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s

b
u

u
rt

b
u

s

se
rv

ic
e

b
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st
an
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b
u

s

2013 2013 2013 2013 2013 2011 2013

Appingedam regionaal centrum 1 0 33 0 73 119 106

Delfzijl regionaal centrum 2 0 12 32 78 171 122

woondorpen 0 0 22 6 92 99 120

totaal 2 0 34 38 170 270 242

Eemsmond regionaal centrum 1 0 0 0 43 15 43

centrumdorpen 1 0 0 0 16 103 16

woondorpen 3 0 0 0 39 74 39

totaal 5 0 0 0 98 192 98

Loppersum centrumdorpen 1 11 4 0 25 116 40

woondorpen 1 2 6 0 54 52 62

totaal 2 13 10 0 79 168 102

regionale centra 4 0 45 32 194 305 271

centrumdorpen 2 11 4 0 41 219 56

woondorpen 4 2 28 6 185 225 221

totaal 10 13 77 38 420 749 548

b
u

s 
to

ta
al

openbaar vervoer

Appingedam regionaal centrum 79%

Delfzijl regionaal centrum 57%

woondorpen 24%

totaal 45%

Eemsmond regionaal centrum 92%

centrumdorpen 90%

woondorpen 70%

totaal 81%

Loppersum centrumdorpen 65%

woondorpen 50%

totaal 57%

regionale centra 71%

centrumdorpen 74%

woondorpen 46%

totaal 62%
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jaren zal deze trend doorzetten. Landelijk bedroeg de afname gedurende dezelfde p e-

riode nog geen procentpunt. Het aantal banen is in Eemsdelta in de periode 2010 -2012 

toegenomen met 4,1%. Landelijk is het aantal banen gedurende deze periode gestabil i-

seerd en in de provincie Groningen zelfs afgenomen. De regio heeft zich op dit vlak dus 

in positieve zin onderscheiden.  

Hierbij geldt echter wel de kanttekening dat het voor een belangrijk deel om tijdelijke 

banen gaat (zoals bij de bouw van de nieuwe energiecentrale). En een andere kantt e-

kening is dat de bedrijvigheid in sommige gevallen ten koste gaat van de leefbaarheid. 

Verschillen bewoners klagen over het vele verkeer en andere vormen van overlast.  

tabel  6 -3  De  ontw ikke l ing  van  he t  a anta l  banen ,  v est ig ingen  en  de  be roepsb e-

vo lk ing  in  Ee msde lta ,  p ro vinc ie  Gron ingen  en  Nede rland  

 

Bron: CBS 

 

 

  

2010 2012 ontwikkeling

banen Eemsdelta 16.280 16.940 4,1%

Groningen 245.400 242.520 -1,2%

Nederland 7.828.500 7.833.170 0,1%

2010 2013

vestigingen Eemsdelta 3.680 4.020 9,2%

Groningen 34.045 38.100 11,9%

Nederland 1.166.595 1.307.145 12,0%

2010 2013

beroepsbevolking Eemsdelta 42.204 40.700 -3,6%

Groningen 395.698 392.465 -0,8%

Nederland 11.153.778 11.077.308 -0,7%
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Bijlagen 
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kaart  B -  1  Le efbaaro mete r  2 012  Eems mond  

 

kaart  B -  2  Le efbaaro mete r  2 012  Loppersu m  
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kaart  B -  3  Le efbaaro mete r  ontw ik ke l ing  19 98 - 201 2 Appingeda m en  De lfz i j l  

 

kaart  B -  4  Le efbaaro mete r  ontw ik ke l ing  19 98 - 201 2 Eemsmond  
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kaart  B -  5  Le efbaaro mete r  ontw ik ke l ing  19 98 - 201 2 Loppersum

kaart  B -  6  Re lat iev e  leefb aarheid  in  De lfz i j l  en  Appingedam  
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kaart  B -  7  Re lat iev e  leefb aarheid  in  Eems mond  

 

kaart  B -  8  Re lat iev e  leefb aarheid  in  Loppersu m  
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f iguur  B-  1  Ram ing  van  he t  aanta l  ouderen  me t  bep erk ingen  in  App ingedam  o ver  

de  per iode  201 3 -2 031  

 

f iguur  B-  2  Ram ing  van  he t  aanta l  ouderen  me t  bep erk ingen  in  De lfz i j l  o ver  d e  

per iode  2 013 -20 31  
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f iguur  B-  3  Ram ing  van  he t  aanta l  ouderen  me t  bep erk ingen  in  Ee msmond  o v er  de  

per iode  2 013 -20 31  
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f iguur  B-  4  Ram ing  van  he t  aanta l  ouderen  me t  bep erk ingen  in  Loppe rsum  ov er  de  

per iode  2 013 -20 31  
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f iguur  B-  5  De meest  geno emde thema ’s  b i j  d e  open  v raag  ove r  aan vul le nde o p-

me rk ingen  

 

gemeente/bestuur

voorzieningen

veiligheid

overlast

verkeer

groen

vuil

aardbevingen

onderhoud bestrating

parkeervoorzieningen

bereikbaarheid (ov)

overlast bedrijven

luchtkwaliteit/stank

A
p

p
in

ge
n

d
am

re
gio

n
aal ce

n
tru

m
18%
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7%

3%
6%

11%
6%

0%
11%

12%
5%
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19%
20%

12%
18%

6%
7%

12%
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6%
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0%
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25%

23%
14%

6%
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13%
5%

1%
8%

1%
6%
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21%

12%
14%

11%
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kaart  6- 1  De  re isafs tand  tot  de  d ich ts tb i jz i jnde  VMB O - inste l l ing  naar  CB S -buur t  

 

Bron: CBS 


