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1 Samenvatting 

Investeren blijft nodig 

De afgelopen decennia is veel geïnvesteerd in de woningvoorraad, zowel in de vorm 

van kwalitatief hoogwaardige nieuwbouw als in de vorm van verbetering en herstruc-

turering van bestaande woningen en woonwijken.  

De middelen daartoe worden minder. Het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 

(ISV) van de rijksoverheid is uitgeput en wordt niet aangevuld. Corporaties beschikken 

over minder financiële middelen en minder speelruimte dan in het verleden. En parti-

culieren kunnen minder gemakkelijk krediet krijgen.  

De behoefte om te investeren in de kwaliteit van woningen en woonomgeving is er 

echter niet minder op geworden. Stilstand is achteruitgang. Op de achtergrond spelen 

structurele veranderingen in demografie en woonvoorkeuren.  De vergrijzing brengt 

nieuwe opgaven met zich mee. En op het gebied van verduurzaming is ook nog het 

een en ander te verbeteren.  

Opgaven 

Een belangrijke opgave vloeit voort uit de veroudering van de voorraad. Hoewel wo-

ningen lang mee gaan, moeten ze na verloop van tijd ofwel worden afgeschreven (en 

bij voorkeur gesloopt), ofwel door middel van een ingrijpende investering zodanig 

worden opgeknapt dat ze weer voldoen aan de eisen van deze tijd.  

De Friese corporaties slopen jaarlijks rond de 0,5% van de sociale huurvo orraad en 

zijn ondanks naar beneden bijgestelde ambities nog altijd van plan rond de 0,8% per 

jaar te verbeteren. Daarbij gaat het om ingrijpende verbeteringen van een omvang 

van 20.000 euro of meer, nog los van investeringen in duurzaamheid. In totaal heb ben 

het dan over ruim duizend aan te pakken corporatiewoningen per jaar (1,3% van de 

voorraad). In de particuliere sector wordt zelden gesloopt, maar zal de verbeterop-

gave in dezelfde orde van grootte liggen, hetgeen komt op 1.600 ingrijpend te verbe-

teren woningen per jaar. Dit zijn geen overdreven hoge aantallen. Met dit slooptempo 

moet de gemiddelde corporatiewoning tweehonderd jaar mee.  

De noodzaak de bestaande voorraad aan te pakken zal de komen tijd niet minder wor-

den. Integendeel, een relatief groot deel van de voorraad (één op de drie) stamt uit 

de periode 1965-1985 en zal de komende twintig jaar de leeftijd van 50 jaar passeren. 

Veel woningen uit die tijd zijn matig van kwaliteit en worden laag gewaardeerd.  

Een andere substantiële opgave betreft wonen met zorg. Als gevolg van de vergrijzing 

neemt de behoefte hieraan toe. Tot 2030 komen er circa 2.250 tot 2.500 personen bij 

die niet zwaar genoeg zorgbehoevend zijn om in een instelling te (kunnen) worden 

opgenomen, maar die ook niet meer zelfstandig kunnen wonen. Dit vraagt om geclus-

terde woonvormen nabij voorzieningen op een select aantal locaties. Dat hoeft geen 
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nieuwbouw te zijn. De bestaande voorraad is in principe goed aan te passen. Belang-

rijk knelpunt op deze gespecialiseerde markt is het exploitatierisico.  

Dilemma: korte versus lange termijn 

In het verleden heeft nieuwbouw voor de top van de markt een belangrijke bijdrage 

geleverd aan het vergroten van de kwaliteit van de woningvoorraad. Die tijd is voor-

bij. Er staat in Fryslân momenteel nog maar weinig druk op de koopmarkt, Leeuwar-

den uitgezonderd. En hoewel het dieptepunt voorbij lijkt, zal de afzet van duurdere 

koopwoningen niet meer het niveau benaderen van pakweg tien jaar geleden. Dat 

komt niet alleen door moeilijker verkrijgbaar krediet of terughoudende consumenten. 

Door de ‘ontgroening’ van de bevolking zijn er minder kapitaalkrachtige doorstromers 

dan in het verleden. De vele babyboomers zijn al gesetteld.  

Dilemma is dat er op korte termijn nog wel vraag is naar eengezins koopwoningen, 

niet van kapitaalkrachtige doorstromers maar van startende (pré-) gezinnen. De ver-

leiding is nu groot om uitleglocaties te herprogrammeren naar starterswoningen. Dit 

terwijl op afzienbare termijn de markt ontspant door afvlakkende groei. Er zal dan 

een steeds ruimer aanbod aan eengezinswoningen ontstaan uit de voorraad, met ri-

sico op leegstand in het segment waarin nu wordt bijgebouwd. Een soortgelijk di-

lemma betreft de verkoop van corporatiewoningen, voor corporaties een belangrijke 

bron van inkomsten. Daar is nu nog een markt voor,  juist in het starterssegment. Maar 

het is lang niet zeker of de kopers er nog voor een acceptabel bedrag van af komen. 

Particuliere huiseigenaren doen er in ieder geval goed aan om zich niet rijk te rekenen 

met een waardestijging of zelfs waardebehoud van hun woning. 

Dit dilemma is niet ze gemakkelijk op te lossen. Bouwen voor ouderen is een alterna-

tief, bijvoorbeeld in de vorm van appartementen. Het is zeker de moeite waard om 

ouderen te proberen tot verhuizen te verleiden. Zij maken aantrekkelijke gezinshuizen  

vrij, die dan niet meer gebouwd hoeven worden. De markt voor seniorenappartemen-

ten moet echter niet worden overschat. De wens en de noodzaak van ouderen om te 

verhuizen is klein. En het duurt wel nog minstens tien jaar voordat de vergrijzing echt 

begint aan te tikken.  

Kwaliteit versus betaalbaarheid 

Een ander dilemma is dat tussen betaalbaarheid en kwaliteit. Investeringen brengen 

hogere woonlasten met zich mee. De huurprijzen van corporatiewoningen staan toch 

al onder druk, om uiteenlopende redenen, en de rijksoverheid stuurt aan op scher-

pere inkomenseisen bij toewijzing. Omwille van de betaalbaarheid kan het verstandig 

zijn om terughoudend te zijn met kwaliteitsverbetering.  

Dé woningmarkt bestaat niet 

De quick scan bracht aan het licht dat dé Friese woningmarkt niet bestaat. Tussen de 

regio’s zoals de Provincie die onderscheidt bestaan al aanzienlijke verschillen en bin-

nen de regio’s is dat ongetwijfeld ook het geval. Leeuwarden wijkt bijvoorbeeld sterk 

af door gunstige demografische vooruitzichten. Zuidwest kent een aantrekkelijk en 

hoog gewaardeerde woonomgeving. In Zuidoost en Zuidwest zal de doorstroming na 

2020 wel weer enigszins aantrekken. Noordoost en Noordwest krijgen al kort na 2020 
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te maken met een geleidelijke omslag van groei naar krimp (ook in hui shoudens). Op 

het platteland pakken ontwikkelingen anders uit dan in de stad. Generiek beleid zal 

niet volstaan om de uitdagingen het hoofd te bieden.  

Provincie als verbindende partij 

Wat betreft de rol van de Provincie is duidelijk geworden dat een rol al s kennismake-

laar en inspirator zeer wordt gewaardeerd. Deze rol zou nog verder kunnen worden 

uitgebreid. Alleen sturen op aantallen blijkt niet voldoende. Het is nodig dat gemeen-

ten hun aanbod op elkaar afstemmen, in kwaliteit, fasering en qua aantallen. D e Pro-

vincie is de aangewezen partij om hier een stimulerende, verbindende en onafhanke-

lijke rol in te spelen.  
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2 Achtergrond en doel 

Doel van deze verkenning is een samenhangend beeld te schetsen van de 

stand van en ontwikkelingen op de Friese woningmarkt en de betekenis 

hiervan voor de veranderingsopgave ten aanzien van de woningvoorraad.  

Op de achtergrond speelt het besef dat de opgave steeds meer betrekking heeft op de 

bestaande voorraad. Beleid ten aanzien van de woningvoorraad is lange tijd gericht 

geweest op uitbreiding, en daarmee op nieuwbouw. Ook specifieke kwalitatieve opga-

ven, zoals starterswoningen, zorgwoningen of levensloopbestendige woningen, kon-

den daardoor met nieuwbouw worden opgelost.  

Nu de (kwantitatieve) uitbreidingsbehoefte afneemt, zal  de bestaande voorraad meer 

dan in het verleden moeten worden vervangen dan wel aangepast aan de verande-

rende marktomstandigheden. Hoe verder de markt ontspant, des te meer komen kwa-

litatieve discrepanties aan het licht. En ook voor specifieke behoeften zu llen oplossin-

gen in de reeds bestaande voorraad moeten worden gezocht.  

Deze verkenning mondt niet uit in een kant en klare, door een computersimulatie be-

rekende opgave. Los van het feit dat beleid niet objectief kan worden berekend, zou 

dat maar schijnnauwkeurigheid opleveren. We presenteren wel een aantal feiten en 

cijfers en doen enkele indicatieve rekenoefeningen om gevoel voor orden van grootte 

te krijgen. De nadruk ligt op redeneringen en op het bieden van voer voor een (con-

structieve) dialoog tussen belanghebbenden over kansen en bedreigingen.  

Schaalniveau van analyse is dat van regio’s en/of segmenten. De regio -indeling van de 

Provincie is hierbij uitgangspunt. De regionale samenhang (of het gebrek daaraan) is 

op zich een analyse waard, maar die valt buiten het kader van deze verkenning. De 

Waddeneilanden blijven grotendeels buiten beschouwing, vanwege hun unieke situa-

tie. Gegevens over de eilanden zijn meestal wel meegenomen, indien beschikbaar.  

Onderbouwing vindt plaats op basis van bestaande bronnen. Die sluiten niet in alle 

opzichten naadloos op elkaar aan qua definities, peildatum en schaal. Voor de grote 

lijn van het verhaal is dit geen bezwaar. Voor wat betreft de demografie is de prog-

nose van de Provincie het ijkpunt. Een vergelijking met recente andere gangbare 

prognoses (PRIMOS en PEARL) leert dat de Provinciale prognose aan de hoge kant zit. 

Bij de beschouwingen over demografie is het verstandig om hiermee rekening te hou-

den. Het aantal toekomstige inwoners en huishoudens zal eerder lager dan hoger uit-

vallen dan we nu denken.  

De tijdshorizon van deze verkenning is zowel kort (de komende vijf jaar) als lang (het 

jaar 2030). Zoals nog zal blijken gaat de opgave nogal veranderen. Dit brengt dilem-

ma's met zich mee. Kansen in de huidige markt kunnen risico’s op termijn versterken. 

Aangezien investeringen in woningen voor langere tijd zijn, mag het lange termijn 

perspectief niet ontbreken.  
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Opbouw van deze rapportage 

Dit document is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 3 beschrijft enkele ontwikkelingen 

die (potentieel) van grote invloed zijn op de woningmarkt. Daarbij wordt nog niet (of 

hooguit in algemene bewoordingen) ingegaan op de situatie in Fryslân. Dat laatste ge-

beurt in hoofdstuk 4 in de vorm van een zogeheten SWOT-analyse. Hierbij worden 

ontwikkelingen beschreven n termen van bedreigingen en kansen en kenmerken van 

de regio’s in termen van sterkten en zwakten. Tot slot bevat hoofdstuk 5 een indica-

tieve blik in de toekomst met behulp van scenario’s.  

 

  



 6 

3 Ontwikkelingen op de woningmarkt 

Alvorens in te zoomen op de situatie in de Friese regio’s worden in dit 

hoofdstuk enkele algemene ontwikkelingen besproken, die zeer van invloed 

zullen zijn op de woningmarkt.  

3.1 Demografie: van ontgroening naar vergrijzing 

Terugkijkend moet worden geconcludeerd dat we een hele bijzondere demografische 

en economische constellatie achter de rug hebben, die niet snel zal te rugkeren. Een 

grote invloed op de woningbehoefte, zowel kwantiteit als kwalitatief, heeft de om-

vangrijke babyboomgeneratie, geboren tussen 1945 en 1970. In de jaren zeventig en 

tachtig waren dit de starters, op zoek naar een betaalbare huur- of koopwoning. De 

woningbehoefte werd destijds nog versterkt door de individualisering. In de jaren ne-

gentig tot aan de crisis in 2008 / 2009 stroomden de babyboomers massaal door, aan-

vankelijk van huur naar koop, daarna steeds vaker van de ene koopwoning naar een 

andere koopwoning. Hierbij werden ze geholpen door de fiscale stimulering van het 

eigen woningbezit en in het begin van deze eeuw ook door steeds goedkoper en ge-

makkelijk verkrijgbaar krediet (constructies als de aflossingsvrije hypotheek in combi-

natie met lage rente en ruimhartige behandeling van een tweede inkomen). Dat laat-

ste is verleden tijd; de mogelijkheid om fiscaal vriendelijk te schenken zorgt hooguit 

tijdelijk voor meer financiële armslag. Maar ook om puur demografische redenen zul-

len de hoogtijdagen voor de koopmarkt niet meer terugkeren.  

Anno 2015 zijn de babyboomers tussen de 45 en de 69 jaar oud. Hun invloed op de 

woningmarkt is structureel verminderd. De meesten zijn gesetteld en tevreden. Ze 

zijn, uitzonderingen daargelaten, te oud om nog te willen doorstromen. Anderzijds 

zijn ze nog te jong om al aan een seniorenwoning toe te zijn, als dat al ooit gaat ge-

beuren. 

Naarmate de vergrijzing voortschrijdt worden senioren alleen al door hun omvang wel 

een interessante doelgroep (denk bijvoorbeeld aan oudere eigenaren die het in hun 

huis opgesloten vermogen willen verzilveren). Ook zal er behoefte ontstaan aan di-

verse soorten wonen met zorg. Deze onderwerpen worden elders in deze rapportage 

nog uitgediept. 

Op langere termijn krijgen we te maken met een langgerekte sterftegolf. Op landelijke 

schaal kan het aanbod door overlijden en opname in een instelling oplopen tot 

50.000 per jaar, ongeveer even veel als de huidige jaarlijkse nieuwbouwproduc tie.1 

 

1  Planbureau voor de Leefomgeving (2014), Nieuwe uitdagingen op de woningmarkt; Balans 

van de leefomgeving, deel 2. 
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3.2 Speelruimte voor woningzoekenden 

Naast demografie heeft ook de economie grote invloed op de woningmarkt, namelijk 

via de financiële spankracht van woningzoekenden. Zowel in de huur- als in de koop-

sector worden inkomenseisen gesteld. Deze zijn de laatste jaren aangescherpt. De hy-

potheeknormen zijn strenger geworden, evenals de voorwaarden voor hypotheekren-

teaftrek. Corporaties mogen nog slechts 10% van de vrijkomende huurwoningen toe-

wijzen aan huishoudens met een midden- of hoger inkomen.  

 

 

 

Er zijn huishoudens die een inkomen hebben dat net te hoog is om voor een geregu-

leerde huurwoning in aanmerking te komen en te laag om een koopwoning van accep-

tabele kwaliteit te kunnen kopen. Dit ‘tussen wal en schip’ verhaal behoeft wel enige 

nuancering. Het is niet zo dat iemand met een ‘middeninkomen’ nie ts zou kunnen ko-

pen in Fryslân. Door recent gedaalde prijzen en lage rentestand is de toegankelijkheid 

van de koopmarkt zelfs toegenomen in vergelijking met een paar jaar geleden. 2 

In Leeuwarden heeft bijna de helft van het te koop staande aanbod een vraag prijs on-

der de 150.000 euro. Daarmee is dit aanbod in beginsel volledig te financieren door 

een huishouden met een inkomen van 34.000. In de andere regio’s is het aanbod 

duurder, maar ook daar is tussen de 20% (Zuidwest) en 30% (Noordwest) bereikbaar 

voor een huishouden met dat inkomen.  

Wie niet al te kritisch is, kan dus ook met een bescheiden inkomen nog wel terecht op 

de koopmarkt, zeker als ook nog eigen geld en/of belastingvrije schenkingen worden 

ingezet. Knelpunten zitten veeleer in de prijs / kwali teitverhoudingen en in het feit 

dat mensen toch niet zeker zijn van zowel hun inkomen als van de waardeontwikke-

ling van hun eventuele aankoop.  

De strijd tegen de scheefheid 

Door de verminderde toegankelijkheid van gereguleerde huurwoningen zou in theorie 

de scheefheid kunnen afnemen. Scheefwoners zijn huurder van gereguleerde corpora-

tiewoningen met een ‘te hoog’ inkomen. Als de scheefheid vermindert, zou wellicht 

 

2  PBL, Kwetsbaarheid van regionale woningmarkten; Financiële risico’s van huishoudens en 

hun toegang tot de woningmarkt. 
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zelfs de voorraad gereguleerde huurwoningen kunnen afnemen. De betreffende huis-

houdens moeten dan alternatieven zoeken in de koopsector of in de vrije huursector.  

Of de scheefheid werkelijk nog sterk valt terug te dringen is twijfelachtig. Scheefheid 

is in Fryslân, in tegenstelling tot de Randstad, een marginaal verschijnsel. Ter vergelij-

king: het CBS telde voor heel Nederland in het jaar 2011 34% inkomens van meer dan 

33.000 euro in huurwoningen, in Fryslân slechts 24%. Vrijwel iedereen die het zich 

kon veroorloven heeft de afgelopen twintig jaar de huursector verlaten en een wo-

ning verkocht. Onder de resterende scheefwoners bevinden zich veel ouderen, van 

wie niet mag worden verwacht dat ze nog gaan kopen.  

Wensen en voorkeuren 

Naast financiële (on)mogelijkheden zijn ook woonvoorkeuren aan verandering onder-

hevig. Betekenisvolle trends zijn de herwaardering van het stedelijk wonen en van de 

huurwoning onder jongeren. In sommige studentensteden blijven ‘oudere jongeren’ 

langer in de steden wonen dan hun leeftijdsgenoten in het verleden. Huren is aan-

trekkelijker geworden, onder meer vanwege de flexibiliteit: je kunt er weer gemakke-

lijk vanaf, zonder risico op waardedaling. Voor jongeren die nog niet toe zijn aan set-

telen kan dit aantrekkelijk zijn, ook al kunnen ze een koopwoning financieren. Als zo-

danig past het goed bij de herwaardering van stedelijk wonen onder diezelfde jonge-

ren. En het past in de algehele trend van delen, een trend die bijvoorbeeld ook bij va-

kantiewoningen en auto’s zichtbaar is: ‘gebruiken is het nieuwe bezitten’. 

Bovengenoemde trends zijn lastig te kwantificeren. Ook is het onduidelijk hoe besten-

dig ze zijn en of ze overal optreden. Het zou heel goed kunnen dat het voorbijgaande 

verschijnselen zijn en / of beperkt blijft tot een select aantal steden. A ls Fryslân er 

iets van meekrijgt, dan zal dat vooral in Leeuwarden merkbaar moeten zijn.  

3.3 De speelruimte van corporaties 

Niet alleen vragers, ook aanbieders krijgen te maken met inperking van hun mogelijk-

heden. Dit geldt in het bijzonder de woningcorporaties. De verhuurdersheffing be-

perkt de investeringsruimte van corporaties en leidt er toe dat corporaties zich ge-

dwongen zien hun inkomsten te vergroten door middel van verkoop dan wel huurver-

hoging (harmonisatie dan wel inkomensafhankelijke huurstijging). On rendabele inves-

teringen zijn nog slechts beperkt mogelijk.  

De herziening van de Woningwet (novelle) zal bovendien het takenpakket van de cor-

poraties inhoudelijk sterk inperken (terug naar de kerntaak). Activiteiten die niet di-

rect met bouwen en verhuren van woningen te maken hebben zullen nog maar be-

perkt mogelijk zijn. Daaronder valt ook bijvoorbeeld de bouw en exploitatie van vele 

vormen maatschappelijk vastgoed.  

Daarnaast zal de nieuwe Woningwet toewijzingsnormen bevatten, die er op zijn ge-

richt dat de primair doelgroep (huishoudens die recht hebben op huurtoeslag) nog 

maar beperkt een woning mogen betrekken met een huurprijs boven de aftoppings-

grens. Op deze manier wordt gepoogd de woonlasten te beheersen, en natuurlijk ook 
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het beslag op de huurtoeslag. De rijksoverheid probeert hiermee tevens te voorko-

men dat kwaliteitsverbetering wordt afgewenteld op de schatkist (huurtoeslag wordt 

ook wel beschouwd als verkapte exploitatiesubsidie). Het zal duidelijk  zijn dat dit ge-

volgen zal hebben voor de kwaliteit van de voorraad.  De dilemma’s die dit met zich 

meebrengt komen verder aan de orde in paragraaf 4.2.4. 

3.4 Gevolgen voor de woningmarkt 

Enkele belangrijke gevolgen voor de woningmarkt zijn op korte termijn een gestag-

neerde doorstroming en op langere termijn een ruimere markt. Voorts worden senio-

ren belangrijker, is het niet als doelgroep voor appartementen dan in ieder g eval als 

zorgvragers. En verder zal er behoefte ontstaan aan een ‘middensegment’ huur.  

De doorstroming is voorlopig gestagneerd 

Door de ontgroening van de bevolking zijn er momenteel minder huishoudens in de 

‘mobiele’ levensfase dan we de afgelopen decennia gewend waren. En jonge eigena-

ren die net op het hoogtepunt van de markt hebben gekocht zouden wel willen door-

stromen, maar kijken aan tegen een virtuele restschuld. Deze situatie zal niet snel 

verbeteren. Voor de doorstroming zijn de ‘onderwatergevallen’  een grotendeels ver-

loren generatie. Voor koopstarters zijn de gedaalde prijzen juist gunstig. Zij kunnen op 

termijn weer voor nieuwe doorstroming zorgen. Maar zij zullen niet de enorme stap-

pen kunnen maken die hun leeftijdsgenoten tien jaar geleden nog we l konden en zijn 

bovendien minder talrijk. De consequentie is dat ook gemeenten hun bouwstrategie 

moeten bijstellen.  

De markt ontspant langzaam maar zeker 

Omdat we in Nederland nog weinig ervaring hebben met een ontspannen of zelfs 

krimpende markt kunnen we de consequenties nog moeilijk overzien. Hoe groter de 

woningproductie (nieuwbouw), des te meer er moet worden gesloopt, op straffe van 

structurele leegstand. De woningprijzen en –waarden zullen dalen. Eigenaar-bewo-

ners (of hun erfgenamen) komen straks wellicht met een onverkoopbare woning te 

zitten. Investeringen in kwaliteit zullen lastig zijn terug te verdienen.  

Ook buiten de woningmarkt heeft krimp vele gevolgen, onder meer in de sfeer van 

leefbaarheid en draagvlak voor voorzieningen. Voor zover er op  korte termijn nog be-

hoefte is aan nieuwbouw is er veel voor te zeggen om deze woningen te bouwen in 

een select aantal kernen, zodat in ieder geval daar voldoende draagvlak in stand blijft 

voor een voorzieningenniveau waar de wijde omgeving van gebruik kan  maken. Dit 

vereist tevens pijnlijke keuze waar niet meer te bouwen. 

Ouderen als doelgroep 

Grote vraag is wat de omvangrijke babyboomgeneratie gaat doen als ze echt oud wor-

den. Senioren geven in woningmarktonderzoek nogal eens te kennen hun eengezins-

huis (huur dan wel koop) te willen inruilen voor een comfortabel appartement. In de 

praktijk blijken echter maar weinigen deze stap ook echt te maken. Gehechtheid en 
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gewenning aan lage woonlasten vormen serieuze drempels. Bovendien blijken oude-

ren het bij verminderde gezondheid met een paar kleine aanpassingen lang te kunnen 

uithouden in woningen die objectief gezien ‘ongeschikt’ zijn om in de blijven wonen. 

Omdat de toekomstige ouderen steeds beter zijn gehuisvest  – veelal in ruime koop-

woningen – is het nog maar de vraag of ze überhaupt nog een stap op de woning-

markt zullen maken. Sommigen zullen hun koopwoning willen verzilveren. De vraag 

naar appartementen zal hoogstwaarschijnlijk wel enigszins toenemen, maar lang niet 

zo sterk als vergrijzing en groei van het aantal alleenstaanden zouden doen vermoe-

den. Meer over de behoefte aan wonen met zorg in paragraaf 4.2.5 en over verzilver-

aars in paragraaf 4.3.3. 

Voorlopig nog vraag naar eengezinshuizen  

Gemiddeld genomen worden de huishoudens kleiner. Deze ontwikkelingen worden 

vaak ten onrechte vertaald in woningvraag, lees: appartementen . Die kleine huishou-

dens die er bij komen zijn echter in meerderheid geen nieuwe huishoudens en niet in 

de markt voor nieuwbouw. Het zijn voormalige gezinnen, van wie de kinderen het 

huis uit zijn. En als we nog langer wachten zijn het alleenstaande oudere n. Al deze 

huishoudens hebben allemaal al een woning. Nieuw gevormde huishoudens zijn in 

meerderheid jonge huishoudens, die de gezinsfase nog voor de boeg hebben. Zo lang 

de voormalige gezinnen de bestaande eengezinshuizen bezet houden, zullen de toe-

komstige gezinnen daar niet terecht kunnen. Dit verklaart dat er bij een totale groei 

van het aantal huishoudens nog altijd vraag is naar nieuwe eengezinshuizen, ook al 

neemt het aantal gezinnen per saldo niet toe.  

Er ontstaat een (beperkte) markt voor geliberaliseerde huur 

Verminderde aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van de koopsector in combinatie 

met vergrijzing en strengere toegang tot de gereguleerde huur zouden kunnen leiden 

tot een beperkte vraag naar duurdere huurwoningen, met een huurprijs  in het gelibe-

raliseerde segment. De marktpotentie voor huren in de vrije sector is in Frylân wel 

veel kleiner dan in de Randstad, waar wachttijden voor sociale huur lang en koopwo-

ningen duur zijn. Voor Fryslân moeten we denken aan enkele duizenden, met al s be-

langrijkste doelgroepen kleine huishoudens, zowel jongeren (pré gezinnen) als oude-

ren (voormalige gezinnen).3 Meer over dit onderwerp in 4.3.2. 

  

 

3  Zie voor meer details de verkenning ‘Markthuur in Fryslân’.  
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4 SWOT analyse van de Friese 

woningmarkt 

In dit hoofdstuk worden de diverse ontwikkelingen en kenmerken van de 

Friese regio’s beschreven in termen van kansen, bedreigingen, sterkten en 

zwakten. Dit zijn de elementen van een zogeheten SWOT-analyse (strengths, 

weaknesses, opportunities, threats). 

4.1 Principe van de SWOT 

Kansen en bedreigingen zijn ontwikkelingen van buitenaf, die niet zijn te beïnvloeden, 

maar waar wel op kan worden ingespeeld. Sterkten en zwakten zijn interne eigen-

schappen, die in sommige gevallen wel kunnen worden veranderd en die mede bepa-

lend zijn of een regio ook in staat zal zijn om kansen te benutten.  

De elementen van de SWOT worden in het onderstaande langsgelopen, eerst de be-

dreigingen en kansen, vervolgens de sterkten en zwakten. Omdat veel ontwikkeli ngen, 

die mogelijk kansrijk of bedreigend zijn, in meerdere regio´s spelen, is er voor geko-

zen om niet voor elke regio afzonderlijk een analyse te verrichten. In plaats daarvan 

zal per ontwikkeling of kenmerk worden ingegaan op de specifieke situatie in de  re-

gio’s, voor zover dat relevant is.  

We moeten bedenken dat sommige bedreigingen ook kansen bieden. Het ligt er maar 

aan vanuit wiens perspectief er wordt gekeken. Primaire invalshoek in de analyse is 

de kwaliteit van de woningvoorraad, maar daar zit uiteraard ook een prijskaartje aan. 

Kansen en bedreigingen brengen ook dilemma’s met zich mee, bijvoorbeeld tussen 

kwaliteit en betaalbaarheid en tussen korte en lange termijn belangen. Deze di-

lemma’s zullen worden benoemd.  

4.2 Bedreigingen 

4.2.1 Afvlakkende demografische groei en omslag naar krimp 

Demografische krimp heeft allerlei negatieve effecten, zoals verminderd draagvlak en 

mede als gevolg daarvan een verschraling van het voorzieningenniveau. Wanneer we 

ons concentreren op de woningmarkt, dan is niet zozeer krimp  in inwoners als wel in 

huishoudens van belang. Deze bedreiging speelt als eerste in Noordoost en vervol-

gens Noordwest, waar het aantal inwoners reeds afneemt en het aantal huishoudens 

over een jaar of tien zal volgen. Leeuwarden zal volgens de prognose va n de Provincie 

(die loopt tot het jaar 2040) niet krimpen. In Zuidoost en Zuidwest zal het ook nog tot 

minimaal 2030 duren voordat het aantal huishoudens afneemt. Prognoses worden re-

gelmatig bijgesteld, dus wellicht zal de omslag wat eerder of later komen dan we nu 

denken, maar dat hij er komt is vrijwel zeker. De voornaamste achtergrond is een 

langgerekte sterftegolf onder de babyboomers en die is niet tegen te houden.  
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Tabel  1  Ve rwachte  ma x ima le  ont wik ke l ing  van  het  aanta l  hu ishoude n s  (P ro-

v inc ia le  p rognose,  20 13 )  

 

 

Afvlakkende groei zal aanvankelijk leiden tot waardedaling van het vastgoed en daar-

mee tot een verminderde investeringsruimte of –bereidheid van eigenaar-bewoners. 

Nieuwe investeerders zullen terughoudend zijn om hun geld  in vastgoed te steken. 

Dat geldt in het bijzonder voor huurwoningen, die pas rendabel zijn bij langdurige ex-

ploitatie. 

In een situatie van afnemend aantal huishoudens zullen de minst gewilde woningen 

structureel leeg komen te staan, tenzij deze worden gesloopt. In Noordoost en Noord-

west is er volgens de leegstandsmonitor in 2012 al sprake van enige structurele leeg-

stand (tegen de 2% van de voorraad). Ook in een krimpsituatie is het overigens niet 

onmogelijk om nieuwbouw af te zetten, mits concurrerend in prijs/kwaliteitverhou-

ding. Dit zal leiden tot (nog meer) leegstand.  

Of leegstand behalve voor de eigenaren ook een maatschappelijk probleem is, hangt 

af van hoe het zich manifesteert. Gaat het om verspreide afgelegen huizen dan heeft 

verder niemand er last van. Die woningen doen op een gegeven moment niet meer 

mee op de woningmarkt, maar er is ook geen noodzaak om ze te slopen. Op mooie 

plekken kunnen erfgenamen ze gebruiken als tweede woningen of verhuren aan toe-

risten. Dit zal ook steeds vaker kunnen gebeuren in recreatief aantrekkelijk regio’s die 

(voorlopig) niet krimpen, zoals het Friese Merengebied. Een heel ander alternatief 

voor leegstaande woningen is opvang van asielzoekers / statushouders, hoewel niet te 

voorspellen is hoe bestendig de behoefte daaraan is. 

Grootschalige geconcentreerde leegstand in woonwijken heeft een negatieve uitstra-

ling op de omgeving en kan leiden tot verloedering en andere vormen van vermin-

derde leefbaarheid. Omvangrijke uitbreidingswijken uit de jaren zestig en zeventig lo-

pen hierop de meeste risico. Deze treffen we over het algemeen aan in de wat grotere 

woonkernen. 
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Jaar omslag naar krimp 

(niet voor 2040 in 

Leeuwarden) 2040 2026 2022 2030 2033 2018 2030

Toename aantal 

huishoudens tot omslag, 

relatief, vanaf 2014 119% 105% 102% 107% 107% 100% 106%

Toename aantal 

huishoudens tot omslag, 

absoluut, vanaf 2014 9.300  2.100  800     3.900  5.300  -      16.900     
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4.2.2 Minder doorstromers  

Zowel door demografische oorzaak (minder inwoners / huishoudens in de mobiele le-

vensfase) als door de economische crisis (onzekerheid, eigenaren met virtuele rest-

schuld) wordt er minder doorgestroomd dan in het verleden. Dit is bedreigend, omdat 

hierdoor minder kwaliteit kan worden toegevoegd dan in het verleden (jaren negentig 

en begin deze eeuw). Daar waar nog druk op de markt staat (zie on der kansen) is de 

verleiding groot om dan maar voor starters te bouwen, omdat starters momenteel 

nog wel actief zijn op de koopmarkt.  

Alle regio’s hebben hier mee te maken. Vooral in Noordwest is de afgelopen tien jaar 

het aantal inwoners in de leeftijden waarop men gewoonlijk doorstroomt sterk ge-

daald. Het aantal inwoners in de leeftijd van 35 tot 44 jaar daalde met 13%, het aan-

tal in de leeftijd van 25 tot 34 jaar met 24%. Nieuwbouwplannen, gericht op doorstro-

mende gezinnen met kinderen, worden hierdoor gefrustreerd. Dit treft vooral uitleg-

locaties met een relatief dure programmering.  

Tabel  2  Ve rwachte  ontw ikk el ing   van  het  aanta l  hu ishoude ns  naar  leef t i jd  

per  reg io  (pro vin c ia le  p ro gnose ,  20 13 )  

 

 

Aanbieders vestigen hun hoop op een aantrekkende economie, en in het verlengde 

daarvan een herstel van de markt voor doorstroming naar (nieuwe) duurdere eenge-

zinswoningen. Op grond van demografische ontwikkelingen moet hier echter niet al te 

zeer op worden gerekend. Voor de komende jaren, tot 2020, wordt in alle regio’s een 

verdere afname van het aantal huishoudens in de meest mobiele leeftijdsklasse 25 -45 

jaar verwacht. Alleen het (overigens geringe) aantal huishoudens tot 25 jaar blijft op 

peil. Het aantal 65-plus huishoudens gaat wel sterk toenemen, maar zijn zullen in 

meerderheid niet (willen) verhuizen.  

Het grote dilemma is dat er op korte termijn (in ieder geval tot 2020) vooral vraag 

blijft bestaan van starters, terwijl de kans dat de doorstroming de komende jaren 
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2013-2020
totaal 105% 104% 102% 104% 104% 100% 104%
15 tot 25 jaar 96% 107% 100% 111% 104% 122% 102%
25 tot 45 jaar 103% 90% 87% 91% 93% 83% 93%
45 tot 65 jaar 105% 98% 99% 103% 104% 97% 102%
65 jaar en ouder 115% 126% 119% 118% 116% 116% 119%

2020-2030
totaal 107% 101% 99% 103% 103% 98% 103%
15 tot 25 jaar 99% 87% 90% 89% 91% 86% 93%
25 tot 45 jaar 106% 99% 95% 105% 102% 95% 102%
45 tot 65 jaar 99% 85% 85% 88% 89% 80% 89%
65 jaar en ouder 122% 122% 117% 120% 122% 121% 121%
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weer aantrekt gering is en de vraag van senioren voorlopig klein is. De verleiding zal 

groot zijn om vastgelopen uitlegplannen dan maar te herprogrammeren met een 

groot aandeel starterswoningen. Dit terwijl we weten dat op langere termijn de markt 

zal ontspannen en er juist veel woningen aan de onderkant van de markt risico lopen 

leeg te komen te staan.  

Hoe dit dilemma kan worden omzeild is nog niet zo eenvoudig aan te geven. Het is te 

gemakkelijk om te zeggen dat gemeenten niet voor starters moeten bouwen vanwege 

een mogelijk toekomstig overaanbod. Op korte termijn is er namelijk geen overaan-

bod. Er staan wel veel woningen te koop, ook woningen die voor starters bereikbaar 

zijn, maar zegt niet zo veel. Er staan altijd op enig moment woningen te koop. Belang-

rijk is dat ze ook worden verkocht. Dan blijkt dat momenteel de woningen aan de on-

derkant van de markt beter verkopen dan die aan de bovenkant. Als er al sprake is 

van een overaanbod, dan zijn het woningen voor doorstromers.  

Ter illustratie is in bijgaande tabel de verhouding weergegeven tussen aan de ene 

kant te koop staande woningen (per 1 januari 2014) en aan de andere kant verkochte 

woningen (in 2013). De tabel laat zien dat tussen - en hoekwoningen  – typische star-

terswoningen – aanzienlijk beter verkoopbaar zijn dan de gemiddelde koopwoning. De 

tabel laat tevens zien dat de verkoopkansen in Noordoost en Noordwest beduidend 

kleiner zijn dan in de andere regio’s. Dit wijst op een geringe marktpotentie van deze 

twee regio’s. Een blik op Funda op 9 december 2014 leverde voor h eel Fryslân een 

verhouding te koop / verkocht op van 1,5 in de prijsklasse tot €  150.000, oplopend tot 

6,3 in de prijsklasse boven de €  400.000. 

Tabel  3  Ve rhouding  tussen  aange boden  woningen  (pe r  1 - 1- 2014 )  en  ve r-

kochte  won ingen  ( in  20 13 ,  NVM )  

 

 

Er zitten nog meer aspecten aan het dilemma tussen korte en lange termijn. Het is na-

melijk ook te gemakkelijk om te zeggen dat er geen gezinswoningen meer nodig zijn 

omdat huishoudens alleen maar kleiner worden. Zo lang bestaande eengezinshui zen 

bezet blijven door nog niet heel oude voormalige gezinnen is er wel degelijk behoefte 

aan nog meer gezinswoningen voor nieuwe gezinnen, ook al neemt het aantal gezin-

nen per saldo niet toe. En zo lang de doorstromers het laten afweten is nieuwbouw 

voor starters een logische keuze. Voor eigenaren van bestaande woningen is dit zon-

der meer een bedreiging. Zij doen er verstandig aan niet te rekenen op grote waarde-

stijging of zelfs waardebehoud.  

Aangeboden ten opzichte van verkocht
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alle woningen 2,2 2,7 3,5 2,5 2,2 4,6 2,5
rij- en hoewoningen 1,7 2,6 2,2 1,8 1,6 *) 1,8
(half-)vrijstaand 2,7 2,8 3,9 3,1 2,5 4,1 2,9
*) te weinig waarnemingen voor een betrouwbaar beeld



 15 

Na 2020 zal het aantal huishoudens in de leeftijd 25-45 jaar niet verder afnemen en in 

Zuidoost en Zuidwest zelfs weer toenemen. Tegen die tijd is in Noordoost de groei als 

geheel er bijna uit en zullen steeds meer aantrekkelijk gezinswoningen door overlij-

den uit voorraad vrij komen. Het is twijfelachtig of er tegen die tijd nog nieuwbouw 

op uitleglocaties nodig is. Zuidoost en Zuidwest mogen om demografische redenen na 

2020 wel een aantrekkende doorstroommarkt tegemoet zien. In deze regio’s kan het 

zinvol zijn om plannen voor duurdere eengezinswoningen op uitleglocatie s te bewa-

ren tot na 2020. Dan moet ook de economie nog meewerken.  

Leeuwarden heeft een sterk van de overige regio’s afwijkende bevolkingsdynamiek. 

Als enige van de hier onderscheiden regio’s weet de stad per saldo jongeren aan te 

trekken (blijkend uit een positief migratiesaldo in de leeftijdsklasse 15-24 jaar). En 

hoewel er ook weer veel ‘oudere jongeren’ vertrekken heeft dit tot gevolg dat Leeu-

warden niet ‘ontgroent’. Dit biedt nog volop mogelijkheden voor toevoegingen, niet 

alleen voor starters maar ook voor doorstomers. 

4.2.3 Veroudering van de woningvoorraad 

Een groot deel van de woningvoorraad is gebouwd in de wederopbouwjaren, grofweg 

1945-1969 en in de jaren daarna, 1970-1985. Het aantal woningen met een leeftijd 

van vijftig jaar of ouder zal, behoudens sloop, tussen 2015 en 2020 met ruim vierdui-

zend per jaar toenemen en tussen 2020 en 2025 met ruim zesduizend per jaar. Het 

zijn niet de beste woningen uit deze perioden: veel rijtjes in doorzon - of bloemkool-

verkaveling met een beneden gemiddeld oppervlak. 

Ook deze bedreiging is overal (in elk van de regio’s) wel aan de orde. Het aandeel wo-

ningen uit de periode 1970-1985 verschilt niet zo veel. Binnen de regio’s zijn er wel 

op kern- en buurtniveau concentraties.  

Welke opgave brengt de verouderende voorraad met zich mee? Voor een oude wo-

ning bestaan er grofweg twee mogelijkheden, te weten sloop of een levensduur ver-

lengende investering. Dit zijn ook (naast verkoop) de belangrijkste componenten van 

de herstructurering. Er zijn geen strikte normen voor de omvang van deze opgave, 

maar er zijn voor de corporatiesector wel ervaringscijfers en investeringsplannen be-

kend. 

Het rapport ‘Volkshuisvestelijke voornemens woningcorporaties 2014 -2018’, dat door 

ABF is opgesteld in opdracht van het ministerie, maakt voor Fryslân  melding van een 

sloop van 580 corporatiewoningen in het jaar 2012, ofwel 0,67% van de voorraad. 

Voor de jaren 2014-2018 is volgens dit rapport sprake van een voorgenomen sloop in 

dezelfde orde van grootte, namelijk 3.060 woningen in vier jaar tijd. Het De ltaplan 

van de Friese corporaties spreekt over 3.134 te slopen woningen in acht jaar tijd (tus-

sen 1 januari 2013 en 31 december 2020) op een kleiner totaal en komt daarmee op 

gemiddeld 0,5% per jaar. Met dit slooptempo komt de gemiddelde levensduur van 

een corporatiewoning in Fryslân uit op tweehonderd jaar. De voornemens verschillen 

aanzienlijk per regio, variërend van 0,32% per naar in Zuidwest tot 0,74% per jaar in 

Noordwest (percentages berekend over het aantal in 2013).  
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Tabel  4  Voorne mens  van  co rporat ies  pe r  reg io  op  he t  geb ie d  van  s loop ,  

n ieuwbouw en  ve rkoop ( D eltap lan)  en  schat t ing  va n  de  opgave  aan  ing r i jpen de 

verb ete r ingen  

 

 

Referentiecijfers met betrekking tot levensduur-verlengende kwaliteitsverbetering 

zijn lastiger te verkrijgen. Corporaties administreren uitgaven onder planmatig onder-

houd, mutatieonderhoud en ingrijpende verbeteringen en doen dit niet eenduidig. In-

vesteringen in energievoorzieningen worden soms apart geadministreerd, maar niet 

altijd. Om een voorbeeld te geven: volgens cijfers van het Centraal Fonds Volkshuis-

vesting (Corpodata) verbeterde Accolade in de periode 2009 -2012 560 woningen voor 

een gemiddeld bedrag van 47.500 euro per woning. In dezelfde periode in dezelfde 

categorie voerde Woonfriesland in 2.694 woningen ingrijpende verbeteringen uit voor 

een gemiddeld bedrag van net geen 9.000 euro per woning. Dit laat zich lastig verge-

lijken. 

In de rapportage ‘volkshuisvestelijke voornemens’ wordt voor heel de provincie gesp-

roken over 720 ingrijpend verbeterde woningen in het jaar 2012, ofwel 0,81% van de 

voorraad. De voornemens voor 2014-2018 liggen in dezelfde orde van grootte. Het 

gaat dan om investeringen met een omvang van meer dan 20.000 euro. Deze ambities 

waren in voorgaande metingen van de volkshuisvestelijke opgave hoger, maar zijn 

sterk naar beneden bijgesteld.  

Slopen of verbeteren? 

Sloop en ingrijpende investeringen zijn tot op zeker hoogte communicerende vaten. 

Je kunt een woning niet tweehonderd jaar laten staan zonder ze enkele keren ingrij-
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voorraad 1-1-2013 15.010   10.880   13.650   15.860   23.260   78.660   
geplande mutaties tot 31 december 2020
sloop -792       -643       -405       -403       -921       -3.164    
nieuwbouw 646         552         556         557         1.239     3.550     
verkoop -762       -801       -860       -779       -1.085    -4.287    

-908       -892       -709       -625       -767       -3.901    
in percentage van de voorraad 2013
sloop -5,3% -5,9% -3,0% -2,5% -4,0% -4,0%
nieuwbouw 4,3% 5,1% 4,1% 3,5% 5,3% 4,5%
verkoop -5,1% -7,4% -6,3% -4,9% -4,7% -5,5%
totaal -6,0% -7,9% -5,2% -3,9% -3,3% -5,0%

indicatief: gemiddeld aandeel per jaar
sloop (Deltaplan) -0,66% -0,74% -0,37% -0,32% -0,50% -0,50%
ingrijpende verbetering *) -0,64% -0,56% -0,93% -0,98% -0,80% -0,80%
aanpak voorraad totaal -1,30% -1,30% -1,30% -1,30% -1,30% -1,30%

*) schatting RIGO
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pend te verbeteren. De sloopvoornemens van de Friese corporaties verschillen per re-

gio, dus logischerwijze zal ook de opgave ten aanzien van kwaliteitsverbetering uit-

eenlopen. In Tabel 4 is toch een indicatie gegeven. Daarbij is de investeringsopgave 

ten aanzien van de kwaliteit opgevat als complement van de sloopplannen, zodat 

beide uitkomen op 1,3% per jaar (gemiddeld 0,5% sloop plus 0,8% ingrijpende verbe-

tering).  

Hier bovenop komen nog de ambities ten aanzien van verduurzaming. De plannen van 

de Friese corporaties op het gebied van verduurzaming zijn niet in het Deltaplan op-

genomen en ook niet uit de landelijke ‘volkshuisvestelijke voornemens’ te achterha-

len. Het ligt voor de hand om investeringen in energie gelijk op te laten lopen met an-

dere ingrijpende verbeteringen. Dit zal echter niet in alle gevallen nodig zijn. Naar 

schatting 16% van de Friese woningen heeft een energielabel F of G (volgens de Rijks-

dienst voor ondernemend Nederland), althans voor zover de woningen gelabeld zijn 

(van circa 95.000 woningen is het label bekend). Onder de ingrijpend te verbeteren 

woningen zal dit aandeel allicht hoger zijn. En natuurlijk kunnen ook woningen met 

een label B tot en met E nog (verder) worden verduurzaamd.  

Investeren of afschrijven 

Punt van overweging bij ingrijpende investeringen is dat een investering in kwaliteit 

alleen verantwoord is als de woning ook inderdaad weer voor lange tijd meekan, zo-

dat de investering kan worden terugverdiend. Het is niet ongebruikelijk om te reke-

nen met een verlengde levensduur van vijfentwintig jaar. In aanstaande krimpgebie-

den is het nog niet zo zeker of dit wel verstandig is. Een alternatief is om juist niet te 

investeren en de woning op basiskwaliteit te houden, zodat deze kan worden afge-

schreven en sneller kan worden gesloopt. In Noordoost en Noordwest is dit een seri-

eus te overwegen strategie.  

Particuliere voorraad 

De investeringsopgave in de particuliere voorraad (eigenaar-bewoners en particuliere 

verhuurders) is lastiger te schatten dan in de corporatiesector. De ouderdom van de 

totale voorraad voor de provincie als geheel verschilt niet heel sterk van die van de 

corporatiesector. Aangenomen mag worden dat particulieren niet snel zul len over-

gaan tot sloop (uitzonderingen daargelaten). Dit betekent dat ze minimaal dezelfde 

investeringen in kwaliteit zullen moeten doen als de corporaties, en eigenlijk meer. Bij 

een particuliere voorraad van ongeveer 200.000 woningen en 0,8% per jaar komt dit 

neer op 1.600 ingrijpend te verbeteren woningen per jaar.  

4.2.4 De speelruimte van corporaties 

In het vorige hoofdstuk is de ingeperkte speelruimte van de corporaties ter sprake ge-

komen. In de praktijk zorgt dit voor een aantal dilemma´s die hieronder verd er wor-

den beschreven. 
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Betaalbaarheid versus kwaliteit 

De Friese corporaties hebben in het kader van het Deltaplan geïnventariseerd hoe de 

voorraad zich in de verschillende huurprijsklassen tot eind 2020 zal ontwikkelen on-

der invloed van diverse investeringen, desinvesteringen en huurbeleid. Het aantal wo-

ningen in de goedkoopste klasse (huur onder de 375 euro, prijspeil 2013) zal met tien-

tallen procenten afnemen, terwijl het aantal woningen in de duurste prijsklasse 

(vanaf 536 euro) met tientallen procenten zal toenemen. De verschuivingen zijn het 

groots in Zuidwest. Hier zal het aantal woningen in de goedkoopste categorie (thans 

33% van de corporatievoorraad) halveren, terwijl het aantal in de duurste categorie 

(thans 9%) ruim zal verdubbelen. In de overige regio’s zijn de verschuivingen minder 

groot, maar wel in dezelfde richting.  

Tabel  5  Voor raad  co rpora t iewoningen  naar  huurp r i j sk lasse n  en  ve rwach te  

vers chu iv ingen  daar in  a ls  gevo lg  van  voorg enomen  bele id  ( De ltap lan )  

 

 

De zorgen om de betaalbaarheid hebben in de eerste plaats betrekking op de woon-

lasten van de huurders. Indirect raakt dit vraagstuk ook aan de kwaliteitsambities van 

de corporaties. Meer dan in het verleden zal bij een investering of desinvestering ge-

keken moeten worden naar de gevolgen voor de betaalbaarheid. Is het wel zo ver-

standig om de goedkoopste delen van de voorraad te slopen, wetende dat voor deze 

huurprijs nooit vervangende nieuwbouw kan worden gepleegd? Is het wel verstandig 

om voor veel geld de goedkoopste delen van de voorraad te verbeteren, wetende dat 

dit zal leiden tot hogere huren? Is die dure nieuwbouwwoning wel betaalbaar voor de 

doelgroep? Misschien hebben huurders wel liever lagere woonlasten en nemen ze ge-

noegen met basiskwaliteit.  

Ook de duurzaamheidsambities hebben relatie met de woonlasten. Corporaties willen 

de kosten van verduurzaming graag doorberekenen aan de huurders  – wat overigens 

nog niet zo gemakkelijk is  – in de veronderstelling dat de huurders uiteindelijk door 

besparingen op de energielasten toch goedkoper uit zijn. Of dit werkelijk zo uitpakt is 

Voorraad corporaties 1-1-2013 (Deltaplan; zelfstandige woningen)
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goedkoop < € 375 6.290     3.540     5.250     4.740     6.160     25.980   
betaalbaar € 375 - € 536 7.330     6.380     7.370     9.680     14.490   45.250   
duur > 536 1.380     950         1.030     1.440     2.610     7.420     
totaal 15.010   10.880   13.650   15.860   23.260   78.650   

Geplande mutaties voorraad corporaties 2013-2020 (Deltaplan)
goedkoop < € 375 -28% -52% -28% -28% -34% -33%
betaalbaar € 375 - € 536 -1% -4% -2% -6% -9% -5%
duur > 536 66% 130% 87% 89% 101% 94%
totaal -6% -8% -5% -4% -3% -5%
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echter verre van zeker. Er zijn aanwijzingen dat de feitelijk besparingen op energielas-

ten veel lager zijn dan waar in business cases van wordt uitgegaan. Het voert te ver 

om daar hier in detail op in te gaan. Wel is duidelijk dat het woonlastenvraagstuk op 

gespannen voet staat met de ambities op het gebied van kwaliteitsverbetering in het 

algemeen. 

Beschikbaarheid versus behoefte 

Ook de beschikbaarheid van de huursector is een punt van aandacht . Lange tijd is er 

in toekomstverkenningen van uitgegaan dat de huursector in Fryslân mocht inkrimpen 

(in ieder geval relatief, maar ook absoluut). Deze verkenningen werden gemaakt in 

een tijd dat vrijwel iedereen die het zich kon veroorloven een woning ko cht. Woning-

marktonderzoek uit het begin van deze eeuw liet zien dat als alle woningzoekenden 

hun zin kregen en de welvaart verder zou toenemen, er een enorm potentieel over-

schot dreigde aan met name goedkope huurwoningen (van matige kwaliteit).  

Sinds de crisis zijn er weinig tekenen van een dreigende overschot aan huurwoningen. 

Uit het Woononderzoek Nederland uit 2012 blijkt dat in Fryslân in 2012 juist meer 

druk op de huursector stond dan op de koopsector. Tegenover elke uit voorraad aan-

geboden huurwoningen stonden 1,5 woningzoekenden. In de koopsector waren dat er 

slechts 1,1. In Leeuwarden was dit omgekeerd. Daar was de koopsector meer gespan-

nen de huursector. Ook NVM-cijfers wijzen op een ruim aanbod aan koopwoningen, 

met ook hier Leeuwarden als uitzondering.  

In de huursector zegt de mutatiegraad iets over de beschikbaarheid van woningen. 

Deze is niet bekend per regio, maar wel per corporatie. Uit gegevens van Corpodata is 

af te leiden dat de mutatiegraad van de meeste Friese corporaties is gedaald ten o p-

zicht van enkele jaren geleden (2011 en 2012 vergeleken met 2008 en 2009). Een 

voorbeeld: bij Accolade liep de mutatiegraad terug van 11% gemiddeld in 2008 en 

2009 naar 9,5% in 2011 en 2012. Bij een afnemende voorraad betekent dat er steeds 

minder huurwoningen van corporaties beschikbaar komen.  

Scenario’s 

Er zijn ook nu nog toekomstscenario’s denkbaar waarin de sociale huursector in Frys-

lân (verder) kan inkrimpen en de toename van de woningvoorraad, voor zover nog no-

dig, per saldo vooral uit koopwoningen zal kunnen bestaan, mogelijk aangevuld met 

een bescheiden aandeel markthuur (vrije sector). Voor de Friese corporaties heeft 

RIGO enkele scenario’s doorgerekend en op deze manier de bandbreedte van de be-

hoefte aan huur- en koopwoningen verkend.4 

Een scenario waarin de huurwoningvoorraad substantieel afneemt vereist een gun-

stige koopkrachtontwikkeling en een verdere afname van de scheefheid. Een hoge 

mate van scheefheid is in de landelijke politiek een belangrijk argument om te pleiten 

voor inkrimping van de sociale huursector. Bij een meer doelmatige bezetting (minder 

scheefheid) kan in theorie met een kleinere sociale voorraad worden volstaan. Echter, 

 

4  De Woningbehoefte in Friesland op termijn, in opdracht van de Vereniging Friese Woningcor-

poraties, september 2013. 
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in Fryslân is de scheefheid al erg klein (met uitzondering van de Waddeneilanden). De 

meeste huishoudens die het zich konden veroorloven hebben in de afgelopen twintig 

jaar gekocht. Een verdere afname van de scheefheid is dan ook niet waarschijnlijk.  

Tabel  6  Aandee l  hu ishoudens  met  hoge inko mens  in  huurwo ningen  (CBS ,  

2011 )  

 

 

Er zijn ook scenario’s denkbaar waarin de behoefte aan (sociale) huurwoningen nog 

toeneemt. Zeker op korte termijn, bij een aanhoudende crisis, is dit niet onmogelijk. 

En op langere termijn zou onder invloed van de vergrijzing de behoefte aan huurwo-

ningen (met name appartementen) enigszins kunnen toenemen, ondanks het feit dat 

de vergrijzing vooral in koopwoningen zal plaatsvinden. Elders in deze verkenning zijn 

enkele scenario’s uitgewerkt (zie het hoofdstuk ‘een indicatieve blik in de toekomst’).  

Risico van verkoop 

Er is nog een aspect van verkoop dat zorgen baart en dat is de toekomstwaarde van 

de verkochte woningen in het licht van de dreigende krimp. Zoals al ter sprake kwam, 

zal de leegstand zich bij een verruimende markt manifesteren in de minst gewilde de-

len van de voorraad. Daaronder zullen zich ook koopwoningen bevinden. Eigenaren in 

gebieden met dreigende krimp doen er verstandig aan tijdig af te schrijven op de 

waarde van hun bezit. Het is niet per definitie zo dat verkochte corporatiewoningen 

allemaal groot risico op leegstand lopen, maar het is zeker niet denkbeeldig dat de 

kopers – meestal niet de meest draagkrachtige onder de huiseigenaren  –  of hun erf-

genamen met een onverkoopbaar huis blijven zitten. Dit risico kan worden verkleind 

(of eigenlijk gedeeld) door middel van maatschappelijk gebonden eigendom. Nog be-

ter zou zijn als de corporaties in (toekomstige) krimpgebieden niet zouden verkopen, 

maar zouden afschrijven en te zijner tijd gecontroleerd zouden slopen. Daar komt nog 

bij dat een groot aanbod van corporatiewoningen een prijsdrukkend effect heeft, 

waar particuliere verkopers niet blij mee zijn.  

Kortom, er is een spanningsveld tussen de financiële noodzaak van corporaties om te 

verkopen en de toekomstwaarde van het verkochte bezit. Dit spanningsvel d is duide-

lijk voelbaar in Noordwest, waar corporaties volgens het Deltaplan tot 2020 ruim 7% 
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aandeel inkomens > 33.000
alle huurwoningen 21% 26% 23% 27% 26% 43% 25% 34%
corporaties 15% 22% 19% 22% 22% * 20% 28%
particuliere huur 33% 41% 40% 45% 44% * 39% 51%

aandeel inkomens > 43.000
alle huurwoningen 12% 16% 15% 16% 16% * 15% 23%
corporaties 7% 10% 8% 12% 11% * 10% 18%
particuliere huur 22% 30% 32% 33% 32% * 28% 39%

*) onvoldoende waarnemingen voor een betrouwbaar beeld
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van hun bezit willen verkopen (meer dan in de andere regio’s, zie Tabel 4 op pagina 

16), terwijl reeds enkele jaren daarna de omslag naar krimp plaatsvindt.  

4.2.5 Toenemende behoefte aan wonen met zorg 

De vergrijzing zal leiden tot een toenemende behoefte aan zorg en die zorg zal meer 

dan in het verleden moeten worden verleend aan zelfstandig wonenden. Alleen nog 

de zwaarste gevallen worden in de toekomst nog intramuraal verzorgd (in een instel-

ling). Dit is niet zozeer een bedreiging als wel een opgave. De opgave is om te zorgen 

voor een woningvoorraad waar mensen ook zo lang mogelijk zelfstandig kunnen (blij-

ven) wonen. 

Er zijn meerdere manieren om de benodigde woonkwaliteit aan te geven. In bijgaande 

tabel zijn enkele schattingen vermeld. Zonder in te gaan op definitiekwesties en me-

thodische verschillen  – er zijn heel veel verschillende soorten zorgbehoeften  – zijn er 

in grote lijnen drie soorten huisvesting nodig.  

Tabel  7  Behoefte  aan  wonen  m et  zorg  vo lgens  d ivers e  scha tt ingen  (gehe le  

prov inc ie )  

 

 

Ten eerste: woningen waarin kleine aanpassingen zijn aangebracht voor mensen met 

lichte beperkingen. De categorie ‘geschikt wonen’ (GEEF) geeft hiervan een indicatie. 

Het gaat om heel veel gevallen, ook reeds in het jaar 2015, hetgeen al impliceert dat 

het om kleine voorzieningen gaat die mensen in veel gevallen in hun huidige woning 

kunnen (laten) aanbrengen zonder daarvoor te moeten verhuizen. Recent gebouwde 

appartementen zijn in de regel al geschikt. Het aantal gevallen waarom het gaat 

neemt met circa 10.000 (personen) toe tot het jaar 2030.  

De tweede categorie betreft mensen die niet zonder intensieve zorg kunnen wonen, 

maar niet zo zwaar zorgbehoevend zijn dat ze naar een instelling  moeten / kunnen. 

2013 2015 2020 2025 2030
vanaf 50% VV4 intramuraal 4.985     5.370     6.205     7.310     8.565     
t/m 50% VV4 intramuraal (wordt afgebouwd) 2.075     1.240     115         10           -          
intramuraal totaal 7.060     6.610     6.320     7.320     8.565     

ontwikkeling vanaf 2015 -290       1.955     
zorg op afroep extramuraal (voorheen indicatie) -          975         2.415     2.870     3.230     

ontwikkeling vanaf 2015 1.440     2.255     
zorg op afroep extramuraal 6.135     6.605     7.665     8.800     9.940     

(obv kengetallen en exrapolatie CIZ-indicaties, RIGO)

2015 2020 2030

geschikt wonen 82.431   86.883   93.343   
ontwikkeling vanaf 2015 4.452     10.912   

verzorgd wonen 9.924     10.953   12.394   
ontwikkeling vanaf 2015 1.029     2.470     

intramuraal 6.516     6.359     7.724     
ontwikkeling vanaf 2015 -157       1.208     

(obv Fortuna-model, GEEF)
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Voor deze categorie zijn wel specifieke, gespecialiseerde woonvormen nodig, die met 

oog op efficiënte zorgverlening ook liefst geclusterd worden. RIGO heeft geschat dat 

het aantal personen waarom het gaat tussen 2015 en 2030 met bijna 2.500 gaat toe-

nemen. Dit zijn dan mensen die eigenlijk volgens de ‘oude’ CIZ normen in aanmerking 

zouden zijn gekomen voor opname in een instelling en voor wie nu alternatieven 

moeten worden gezocht. De categorie verzorgd wonen (GEEF) doelt grofweg op de-

zelfde soort behoefte. De daarbij behorende aantallen liggen in dezelfde orde van 

grootte. In Tabel 7 zijn beide categorieën vet gedrukt. De vraag naar dit soort woon-

vormen zou nog hoger kunnen uitvallen doordat meer mensen dan we nu denken de 

zekerheid opzoeken van voorhanden zorg. 

De zwaarste categorie zijn mensen die ook volgens de aangescherpte indicaties intra-

muraal moeten worden verzorgd. Hun aantal neemt eerst af, va nwege de strengere 

normen, maar zal vanwege de vergrijzing daarna weer toenemen. De geschatte aan-

tallen van GEEF en RIGO liggen dicht bij elkaar.  

Een complicerende factor, naast de extramuralisering, is de verandering in de finan-

ciering, met daarin een scheiding van wonen en zorg. Zorgverleners stoten hun vast-

goed af, hetgeen leidt tot overtollige, leegstaande panden, terwijl verhuurders terug-

houdend zijn met het ontwikkelen van nieuw aanbod, ook al weten ze dat de be-

hoefte op termijn zal toenemen. Bij de bespreking van de aanpasbaarheid van de 

voorraad wordt hier op teruggekomen.  

4.3 Kansen 

Het aantal kansen is kleiner dan het aantal bedreigingen. Toch zijn er wel kansen te 

benoemen. 

4.3.1 Voorlopig nog wel druk op de markt 

Het einde van de groei is in zicht (behalve in Leeuwarden), maar voorlopig is het nog 

niet zo ver. Zelfs in Noordoost duurt het nog een aantal jaar voordat de groei in de 

huishoudens echt omslaat in krimp. Dat wil zeggen dat er nu nog markt is voor nieuw-

bouw, zonder dat dit direct ergens anders in de voorraad tot leegstand leidt.  

In het voorgaande is het dilemma geschetst van de korte versus de langere termijn. 

Op korte termijn is de verleiding groot om te bouwen voor starters, terwijl we weten 

dat op langere termijn tal van starterswoningen risico lopen op waardedaling en leeg-

stand. De uitdaging is om nu producten toe te voegen die op korte termijn aantrekke-

lijk zijn voor starters en op langere termijn voor senioren / lege nest gezinnen. Omdat 

het in beide gevallen om kleine huishoudens gaat, liggen  hier wel kansen. 

Alternatief is om voor starters te zoeken naar producten die in korte tijd kunnen wor-

den afgeschreven, zodat ze over een jaar of vijftien, twintig weer kunnen worden af-

gebroken en toch rendabel zijn. Denk bijvoorbeeld aan verbouwde bedrij fspanden of 

demontabele eenheden (zoals containers). In Leeuwarden vormen studenten en pas 

afgestudeerden een substantiële doelgroep. 
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Los van het bovenstaande blijft het de moeite van het proberen waard om senioren te 

verleiden te verhuizen, bijvoorbeeld door middel van aantrekkelijke nieuwbouw. Hier-

door komen via via ook starterswoningen uit de voorraad vrij, die dan niet meer te 

hoeven worden gebouwd.  

4.3.2 Beperkt: marktsector huur.  

Meerdere ontwikkelingen aan de vraagkant leiden er toe dat er enige vraag gaa t ont-

staan naar huurwoningen in de marktsector, ofwel huurwoningen met een huurprijs 

in het geliberaliseerde segment (ook wel vrije sector genoemd). Per 1 januari 2015 is 

dit 710 euro in de maand. Dit is een kans, want het kan leiden tot particuliere inves te-

ringen in de (huur)woningvoorraad. Markthuurwoningen spelen momenteel nog nau-

welijks een rol in Fryslân (1,2% van de voorraad volgens het Woononderzoek Neder-

land 2012). 

De invloeden die kunnen leiden tot vraag naar markthuur zijn voor een deel negatief 

(push), namelijk de verminderde toegang tot gereguleerde huurwoningen voor mid-

den- en hogere inkomens en de verminderde toegang tot de koopsector door stren-

gere kredietvoorwaarden. Voor een deel gaat het ook om positieve aantrekkings-

kracht (pull), namelijk de flexibiliteit en het gemak van een huurwoning. De doelgroep 

bestaat vooral uit jonge huishoudens die nog niet willen of kunnen kopen, gescheiden 

alleenstaanden en senioren. De herwaardering van het wonen in de stad speelt ook 

een rol; marktsector huur is een typisch stedelijk product.  

De potentie voor markthuur moet echter niet worden overschat. Het gaat om huur-

prijzen waarvoor door verhuurders ook inkomenseisen worden gesteld. Wie achthon-

derd euro in de maand kan betalen, kan ook op de koopmarkt wel iet s vinden. Dat is 

in Fryslân toch anders dan in de Randstad, waar markthuur echt een gat tussen huur 

en koop kan opvullen. De herwaardering van het stedelijk wonen is ook elders in Ne-

derland slechts in een select aantal steden zichtbaar.  

RIGO heeft voor de Provincie Fryslân de perspectieven voor markthuur verkend. 5 Een 

grove schatting op grond van leeftijdsspecifieke trends laat zien dat tot 2020 het aan-

tal markthuurwoningen in geheel Fryslân met 2.350 zou kunnen toenemen. Dit is dan 

1,9% van de voorraad. Na 2020 kan het aandeel markthuur verder toenemen, tot 

2,4% van de voorraad in 2025, maar dit hangt sterk af van de toegankelijkheid van al-

ternatieven, sociale huur en koop voor met name jongeren. In Noordoost en Noord-

west, waar de bevolking sterk zal vergrijzen en de koopmarkt zal ontspannen, zal 

markthuur niet veel kans maken. In Leeuwarden is het perspectief nog relatief groot. 

Leeuwarden blijkt ook in de toekomst een relatief jonge bevolking houden en aantrek-

ken en de koopmarkt is er vooralsnog gespannen (aanzienlijk meer vragers dan aan-

bieders). Onder deze omstandigheden zijn er wellicht kansen voor middeldure huur in 

de marktsector. In een aanvullende analyse is geschat dat het aandeel marktsector 

huur in Leeuwarden zou kunnen oplopen tot 4,4% in het jaar 2025, ofwel ruim 1.300 

meer dan in 2012. Dit is te realiseren door nieuwbouw, maar ook door liberalisatie.  

 

5  Perspectief voor Markthuur in Fryslân, in opdracht van de Provincie Fryslân, september 

2014. 
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4.3.3 Verzilveraars 

De vergrijzing zal voor het grootste deel optreden in koopwoningen. Daarmee ont-

staat een interessante doelgroep voor aanbieders op de woningmarkt: de verzilver-

aars. Hieronder verstaan we huishoudens die het in hun eigen huis opgesloten ver-

mogen vrij maken door middel van verkoop en de opbrengst deel besteden aan een 

comfortabel appartement of patiobungalow, al dan niet met zorg. In tege nstelling tot 

jonge eigenaren hebben ouderen nauwelijks last van restschulden.  

We moeten ons overigens niet rijk rekenen aan de verzilveraars. Ten eerste duurt het 

nog een jaar of tien voordat het aantal senioren in koopwoningen substantieel is toe-

genomen. Ten tweede hebben de toekomstige senioren weinig noodzaak om hun 

doorgaans goede koopwoning, waar ze tegen lage lasten wonen, te verlaten. Ten 

derde: hoe langer ze wachten, des te minder zal hun huis opbrengen, gegeven het feit 

dat de markt steeds verder verruimt (zie onder bedreigingen). En ten vierde heeft ook 

de overheid de vermogens van ouderen in het vizier. De kans is groot dat dit ver-

mogen op de een of andere manier zal worden afgeroomd, waardoor er minder over-

blijft om aan een nieuwe (huur-) woning te besteden. 

De afgelopen jaren heeft landelijk één op de vier- à vijfhonderd eigenaar-bewoners 

van 55 jaar of ouder zijn koopwoningen verruild voor een appartement in de markt-

sector. Toegepast op Fryslân zou dit betekenen dat er momenteel een markt zou b e-

staan voor rond de 1.600 huurappartementen, alleen voor verzilveraars. Rekening 

houdend met een toenemend eigen woningbezit onder senioren en met de vergrijzing 

kan dit oplopen tot 2.300 à 3.000 in het jaar 2030. Meer hierover in de rapportage 

‘perspectief voor markthuur’.  

4.4 Sterkten en zwakten 

Bij sterkten en zwakten gaat het om de kenmerken van de (woningvoorraad in de) re-

gio’s. Deze kenmerken zeggen iets over de mogelijkheden om bedreigingen het hoofd 

te bieden dan wel kansen te benutten. Een voorbeeld: de verzilveraars zijn een kans, 

maar je moet koopkrachtige kritische ouderen wel iets te bieden hebben. De herwaar-

dering van stedelijk wonen is een kans, maar alleen voor een select aantal steden die 

ook echt aantrekkingskracht op jongeren hebben.  

4.4.1 Kwaliteit van de woningvoorraad 

De investeringsopgave in de woningvoorraad hangt behalve van externe ontwikkelin-

gen sterk af van de kwaliteit van de voorraad. Hoe die voorraad er bij staat in de regio 

kan eigenlijk alleen met inspectie ter plekke worden vastgesteld . Dat is in het kader 

van deze quick scan onmogelijk. Wel kan op grond van registraties een globale indruk 

worden verkregen van de samenstelling en de kwaliteit van de woningvoorraad. In de 

bijlage zijn enkele tabellen opgenomen met betrekking tot bouwjaren, woningtypen 

en oppervlakten. Deze zijn afgeleid uit de basisadministratie adressen en gebouwen 

(BAG).  

Wat blijkt is dat er weinig verschillen tussen de regio’s zijn wat betreft ouderdom van 

de voorraad. Alleen Leeuwarden wijkt sterk af, met een groot aandeel vooroorlogse 
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woningen. Verder blijkt dat de wederopbouwperiode (1945 -1970, met veel ‘doorzon-

wijken’) en de periode daarna (1970-1985, met veel ‘bloemkoolwijken’) een groot 

aandeel rijtjeswoningen hebben opgeleverd en dat in die periode betrekkelijk klein is 

gebouwd. 

Energieprestaties 

De energieprestaties van woningen zijn niet over de hele linie bekend. Slechts een 

deel van de woningvoorraad (een kleine 100.000) is voorzien van een label. Daaruit 

komen wel aanzienlijke verschillen tussen de regio’s naar voren. Het aandeel wonin-

gen met een laag energielabel (F en G) is in Noordoost beduidend hoger dan gemid-

deld (29% tegen 16%). Dit zal deels te maken hebben met de ouderdom van de wo-

ningen in combinatie met woningtype. De voorraad in Noordoost bestaat m eer dan 

gemiddeld uit vrijstaande of half vrijstaande woningen van  voor de oorlog of vlak 

daarna. 

4.4.2 Aanpasbaarheid van de woningvoorraad 

In het licht van de vergrijzing en meer in het bijzonder de toenemende behoefte aan 

wonen met zorg, is het van belang dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen 

(blijven) wonen, eventueel met zorg. De woningvoorraad moet daar dan wel geschikt 

voor zijn, of desnoods aangepast kunnen worden.  

Bij (zelfstandige) seniorenhuisvesting wordt vaak gedacht aan appartementen, meer  

in het bijzonder aan appartementen die geschikt zijn voor rolstoelen. Die zijn er niet 

zo veel in Fryslân. Appartementen zijn er sowieso niet zo veel. In hoeverre ze geschikt 

en aantrekkelijk zijn voor senioren is niet systematisch bekend. Een indicatie i s de 

bouwperiode. Recent gebouwde appartementen zijn vaak wel voorzien van een lift of 

anderszins levensloopbestendig. Bij oudere appartementen is dat veel minder het ge-

val. Naar schatting slechts 6% van de totale voorraad bestaat uit appartementen, ge-

bouwd na 1985. In Noordoost is dit slechts 4%. En zelfs Leeuwarden komt niet verder 

dan 9% ‘moderne’ appartementen.  

Het zal niet nodig zijn om allemaal appartementen voor senioren te gaan bouwen. De 

toekomstige ouderen hebben in grote meerderheid al een woning  waar ze niet uit wil-

len en ook niet uit hoeven  – hoewel het voor de doorstroming gunstig zou zijn als ze 

wel die stap naar een appartement zouden maken. Een grove indicatie voor de aan-

pasbaarheid van een woning is het woonoppervlak. Hoe groter het woonopp ervlak, 

des te groter de kans dat bouwkundige ingrepen kunnen worden gepleegd waardoor 

bewoners er ook bij verminderde mobiliteit in kunnen (blijven) wonen. Denk aan een 

traplift, maar ook aan eenvoudige (en niet al te kostbare) zaken als een verhoogde 

toiletpot of grepen in de douche. Vier op de tien woningen in de huidige voorraad 

(41% om precies te zijn, ofwel circa 113.000 woningen) is 120 vierkante meter of gro-

ter. Wanneer dit wordt afgezet tegen de ongeveer 10.000 inwoners (en dus nog iets 

minder huishoudens) die in 2030 behoefte hebben aan zelfstandig wonen met zorg op 

afroep (schatting RIGO) of tegen de ongeveer 10.000 extra vraag naar ‘geschikt wo-

nen’ (GEEF, op basis van Fortuna) ten opzicht van nu dan lijkt er op het gebied van het 

vastgoed wel het een en ander aan te passen. Zelfs in Leeuwarden is 30% van de voor-
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raad 120 vierkante meter of groter (circa 15.000 woningen, vr ijwel uitsluitend laag-

bouw). Als de grens wordt gelegd bij 100 of 80 vierkante meter wordt de theoretische 

aanpasbaarheid uiteraard nog groter. Voor appartementen is 80 vierkante meter een 

heel acceptabele oppervlakte.  

Tabel  8  Wonin gvoo rraad  naar  opp erv lak te  

 

 

Bouwtechnisch gezien is de situatie in de stad Leeuwarden het minst gunstig in verge-

lijking met de overige regio’s. Weliswaar zal Leeuwarden relatief gezien minder verg-

rijzen dan de overige regio’s, in absolute zin zal ook in Leeuwarden het aantal oude-

ren toenemen en daarmee de behoefte aan wonen met zorg. De woningvoorraad in 

Leeuwarden bestaat voor een relatief groot deel uit kleine en/of oude woningen.  

Exploitatierisico’s 

Uit het voorgaande kan de indruk worden verkregen dat aanpasbaarheid van de be-

staande woningvoorraad voor de toekomstige behoefte aan wonen met zorg geen on-

overkomelijke opgave is. Knelpunten bij het aanpassen van de huurwoningvoorraad 

voor wonen met zorg is niet zozeer de technische aanpasbaarheid, maar he t exploita-

tierisico. Dat geldt niet alleen voor de bestaande voorraad, maar ook voor nieuw-

bouw en betreft specifiek de categorie ‘verzorgd wonen’. Dit is een specifieke markt. 

De betreffende woningen kunnen moeilijk aan andere doelgroepen worden verhuurd. 

De investeringen in het vastgoed kunnen alleen maar worden terugverdiend bij lang-

durige exploitatie. Dat brengt met zich mee dat verhuurders / investeerders terughou-

dend zijn, tenzij ze met zorgaanbieders een langdurig huurovereenkomst kunnen slui-

ten. Het risico dat men met onverhuurbare woningen blijft zitten is te groot.  

De praktijk is dat zorginstellingen juist hun verouderde bezit afstoten en ook huurcon-

tracten opzeggen. Dit leidt tot een overschot aan moeilijk te verhuren zorgvastgoed, 

terwijl tegelijkertijd de behoefte aan nieuw aanbod over een aantal jaren zal toene-

men. 
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gebouwd in 1985 of later
kleiner dan 80m2 6% 5% 3% 4% 5% 7% 4%
80-99m2 3% 3% 4% 4% 5% 5% 4%
100-119m2 4% 4% 5% 5% 5% 6% 5%
120m2 en groter 13% 14% 14% 19% 17% 12% 16%

gebouwd voor 1985
kleiner dan 80m2 30% 15% 11% 13% 10% 12% 15%
80-99m2 16% 14% 17% 14% 15% 15% 15%
100-119m2 12% 17% 20% 15% 17% 14% 16%
120m2 en groter 17% 28% 26% 26% 26% 29% 25%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
totaal 52.600   34.400   51.600   58.300   80.100   4.500   281.600   
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4.4.3 Waardering van de woningen 

Los van demografische vooruitzichten helpt het als een regio of woonplaats hoog ge-

waardeerd wordt. De kans is dan groter dan een investering in vastgoed zich  terugver-

dient. Binnen regio’s bestaan grote verschillen in waardering, maar ook tussen regio’s 

zien we verschillen.  

Goede graadmeters voor de gewildheid van een locatie zijn de WOZ-waarde of de 

vraagprijs, absoluut en per vierkante meter. Deze liggen in Zuidwest hoger dan in de 

andere regio’s (uitgezonderd de Waddeneilanden). Ook in absolute zin zijn koopwo-

ningen in Zuidwest relatief duur. Kennelijk heeft Zuidwest een hoog gewaardeerd 

woonklimaat. Demografische krimp kan hier niet mee worden voorkomen, maa r zelfs 

(meestal) leegstaande woningen kunnen dan nog hun waarde behouden, bijvoorbeeld 

als tweede woning of recreatieverblijf.  

Het voert te ver om in deze quick scan in te gaan op kernen en buurten, maar als mid-

del om zwakke plekken op te sporen is de waarde per vierkante meter een geschikte 

indicator. Het zijn de minst gewaardeerde locaties / kernen waar in krimpregio’s 

straks de onverkoopbare of onverhuurbare woningen staan. 

De woningen in Leeuwarden worden relatief laag gewaardeerd , ook per vierkante me-

ter. Leeuwarden combineert dus een relatief gunstig demografisch groeiperspectief 

met een minder gunstige prijsniveau. Dit betekent dat er kwantitatief nog ruimt e is 

voor (of behoefte aan) toevoegingen en dat de kans op leegstand gering is, maar dat 

er beperkt mogelijkheden zijn om investeringen in kwaliteit terug te verdienen. Uiter-

aard zijn er ook in Leeuwarden grote verschillen tussen buurten.  

Tabel  9  Waarden  van  a l le  won ingen  en  pr i j zen  van  koopwo ningen  pe r  reg io  

 

 

4.4.4 Overmaat aan te ambitieuze bouwplannen 

Eigenlijk is een te ambitieuze bouwprogrammering een bedreiging, maar dan één die 

een regio zelf in de hand heeft. Vandaar dat het hier benoemd is als zwakte. Veel ge-

meenten hebben bouwplannen ontwikkeld, uitgaande van voorspoedige demografi-

sche en economische omstandigheden in de jaren voorafgaand aan de crisis. Veel 

plannen zijn inmiddels bij- of uitgesteld, maar nog niet allemaal. Bovendien zijn er af-

spraken gemaakt met bouwers en ontwikkelaars, waar gemeenten moeilijk van af kun-

nen. Wat precies de stand van zaken is, is niet bekend. Gemeentelijke planningsover-

zichten laten zich lastig vergelijken, laat staan optellen. Het was in het kader van deze 
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WOZ-waarde (gem.) € 157.000 € 181.000 € 195.000 € 213.000 € 209.000 € 273.000 € 195.900

vraagprijzen van per 1-1-2014 te koop staande woningen (medianen, NVM)
per woning € 170.400 € 224.825 € 232.000 € 253.900 € 204.500 € 291.218 € 220.600
per vierkante meter € 1.584 € 1.717 € 1.785 € 1.854 € 1.719 € 2.630 € 1.730
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quick scan niet mogelijk om een compleet overzicht van bouwplannen samen te stel-

len.  

De risico’s betreffen zowel de omvang (te veel) als de samenstelling (te duur, te veel 

gericht op doorstromende gezinnen die er niet meer zijn  en in Noordoost en Noord-

west ook niet of nauwelijks meer komen) als de locaties (veel uitleg, weinig binnen 

bestaand bebouwd gebied, te versnipperd).  

In een situatie van aanstaande krimp is regionale afstemming van het aanbod belang-

rijk. Zonder regionale afstemming dreigt niet alleen overaanbod, maar ook een onge-

controleerde concurrentie, waarbij de plannen die het eerst op de markt komen win-

nen. Dit zijn niet noodzakelijk de beste plannen op de meest geschikte locaties vanuit 

oogpunt van ruimtelijke ordening en draagvlak. Versnippering van woningbouw over 

meerdere kleine kernen brengt het risico met zich dat geen van deze kernen vol-

doende kritische massa overhoudt, nog afgezien van de concurrentie die zal ontstaan 

tussen bouwplannen.  

Gezien deze risico’s is het zorgwekkend te constateren dat gemeenten nog maar wei-

nig geneigd zijn om hun nieuwbouwplannen kwalitatief en qua fasering op elkaar af te 

stemmen. Hier ligt een verbindende taak voor de Provincie.  
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5 Een indicatieve blik in de toekomst 

In opdracht van de Vereniging van Friese Woningcorporaties heeft RIGO in 2013 een 

verkenning verricht naar de toekomstige behoefte aan huur- en koopwoningen. Om-

dat de toekomst onzeker is, is daarbij gewerkt met zes scenario’s, waarin aannamen 

zijn gedaan omtrent de demografie (conform de Provinciale prognose), de koopkracht 

(aanhoudende crisis, langzaam of voorspoedig herstel) en de ontwikkeling van de 

scheefheid. 

Om meer greep te krijgen op de investeringsopgave is de behoefteverkenning uit 

2013 in dit hoofdstuk nader uitgesplitst naar woningtype. Dit is gedaan voor twee van 

de zes scenario’s, namelijk die met aanhoudende crisis en die met voorspoedig her-

stel. De scenario’s met (substantieel) afnemende scheefheid zijn buiten beschouwing 

gebleven. Zoals al eerder ter sprake kwam is de scheefheid al erg klein in Fryslân. De 

uitkomsten staan vermeld in Tabel 10 en zullen hieronder worden toegelicht voor 

Noordwest. Tabel 10 gaat over de ontwikkeling van de woningbehoefte.  

Vervolgens is in Tabel 11 een vertaalslag gemaakt naar de investeringsopgave, waarbij 

tevens rekening is gehouden dat een deel van de huurvoorraad zal worden gesloopt. 

De sloopopgave is ontleend aan het Deltaplan van de corporaties, waarbij is veronder-

stel dat na 2020 in hetzelfde tempo zal worden gesloopt als daarvoor. Alleen voor 

Noordwest is hiervan afgeweken, omdat de sloopplannen tot 2020 al erg omvangrijk 

zijn. Voor Noordwest zijn de sloopaantallen uit het Deltaplan uitgesmeerd over de pe-

riode tot 2030. Tabel 11 bevat nu per scenario twee kolommen, namelijk een sloopop-

gave en een ‘overige’ opgave. Die laatste opgave is nodig om weer op de woningbe-

hoefte uit Tabel 10 uit te komen. 

Noordwest als voorbeeld 

Ter illustratie en bij wijze van leesvoorbeeld kijken we met behulp van bijgaand figuur 

naar de situatie in Noordwest Fryslân. De uitkomsten voor de overige regio’s zijn te-

rug te vinden in Tabel 10. 

In Noordwest zal op termijn krimp optreden (in huishoudens). Maar voordat het zover 

is, moeten er nog woningen bij. Volgens de huishoudensprognose van de Provincie zal 

de omslag ergens in de jaren twintig plaatsvinden. Die prognose is (uiteraard) niet 

keihard, maar dat die omslag een keer zal komen mogen we wel aann emen. Door mid-

del van projectie is het mogelijk om te schatten die toekomstige bevolking zal (willen 

of kunnen) wonen.6 Het blijkt dan dat er eerst nog behoefte is aan meer eengezinswo-

ningen, maar dat die behoefte in de periode tussen 2025 en 2030 weer afneemt. In 

2030 zijn nauwelijks meer eengezinswoningen nodig dan er in 2012 al stonden. Na 

2030 zal de woningbehoefte nog verder afnemen.  

 

6  RIGO heeft deze projectie in 2013 uitgevoerd in opdracht van de Vereniging van Friese Wo-

ningcorporaties. De hier gepresenteerde analyse is een verfijning van twee van de zes scena-

rio´s uit dit onderzoek. 
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F iguur  1  Ontw ikk el ing  van  de  won ingbehoefte  in  Noo rdwest  F rys lân  b i j  twee  

scenar io ’s  

 

 

Een simpele redenering leert, dat als in Noordwest eerst nog enkele honderden een-

gezinshuizen worden bijgebouwd, er ergens in de tweede helft van de jaren twintig 

steeds meer eengezinshuizen ‘te veel’ zijn. Tenzij er in de tussentijd wordt gesloopt 

zullen woningen structureel leeg komen te staan. Dat zullen niet de woningen zijn die  

de komende tijd worden bijgebouwd  – als het goed is, kunnen die de concurrentie 

met de bestaande voorraad wel aan. De leegstand ontstaat elders in de voorraad. Dat 

kan al op korte termijn gebeuren, bij een omvangrijke nieuwbouwproductie.  

Afhankelijk van de ontwikkeling van de economie zullen zowel huur- als koopwonin-

gen te maken krijgen met vraaguitval. Bij een voorspoedige ontwikkeling van de koop-

kracht is in Noordwest zelfs op korte termijn al een overschot aan huurwoningen te 

verwachten. Deze kunnen aanvankelijk nog worden verkocht  – tot 2025 is er immers 

nog vraag naar eengezins-koopwoningen. Of de kopers er na 2025 nog voor een aan-

vaardbaar bedrag van af kunnen is echter lang niet zeker.  

Het is niet gezegd dat bovenstaand scenario werkelijkheid wordt.  Als de markt verza-

digd raakt, wordt het voor aanbieders van nieuwbouwwoningen minder aantrekkelijk 

om plannen te ontwikkelen. De wal zou het schip kunnen keren. Aan de andere kant is 

het zelfs in een verzadigde markt nog mogelijk om nieuwe woningen af te zetten, in-

dien deze in prijs/kwaliteit verhouding kunnen concurreren met de voorraad.  En ui-

teraard zijn er nog heel andere scenario’s denkbaar, bijvoorbeeld een scenario waar-

bij de toekomstige senioren wel massaal de overstap van een eengezinshuis naar een  

appartement maken.  
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aanhoudende crisis herstel koopkrachtgroei
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Overige regio’s 

De uitkomsten van de scenario’s voor de overige regio’s zijn te vinden in Tabel 10. In 

Noordoost voltrekt zich in grote lijnen hetzelfde als in Noordwest. Hier vindt de om-

slag van groei naar krimp al vlak na 2020 plaats. Er is dan nauwelijks nog behoefte 

aan toevoegingen. Bij een gunstig economisch scenario is het aanvankelijk nog wel 

mogelijk om huurwoningen om te zetten in koopwoningen. Na 2025 is ook dat niet 

meer mogelijk en ontstaat een overschot aan zowel koop- als huurwoningen. De be-

hoefte aan appartementen neemt op lange termijn enigszins toe, maar dit blijft een 

klein segment. 

In Leeuwarden is nog volop behoefte aan uitbreiding, met accenten op eengezins 

koop en meergezins huur. Leegstand zal er niet snel ontstaan. Dat neemt niet weg dat 

kwalitatief ondermaatse woningen moeten worden gesloopt. Bovenop de uitbrei-

dingsbehoefte komt dus nog een vervangingsbehoefte.  

In Zuidwest en Zuidoost is er nog tot zeker 2030 behoefte aan uitbreiding. Deze moet 

vooral worden gezocht in eengezins-koopwoningen, hoewel er ook appartementen bij 

moeten. Voor alle duidelijkheid: hierbij is dus verondersteld dat er geen massale ver-

huizing plaatsvindt van ouderen naar appartementen. Daardoor blijven bestaande 

eengezinshuizen bezet en is er nog behoefte aan nieuwe. Bij een gunstige koopkracht-

ontwikkeling kan er een overschot ontstaan aan eengezins huurwoningen.  
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Tabel  10  Ontw ikk el ing  van  de  won ingbehoefte  vo lgens  t wee scenar io ’s 7 

 

  

 

7  Cijfers betreffen zelfstandige woningen. Bij herstel koopkrachtgroei wonen er iets meer huis-

houdens zelfstandig en iets minder onzelfstandig. Dit leidt tot hogere totalen in vergelijking 

met het scenario met aanhoudende crisis.  

2012-2020 2020-2025 2025-2030 2012-2020 2020-2025 2025-2030
Noordoost

eengezins koop 750 -120 -580 1.430 490 -170 
eengezins huur 250 30 -90 -360 -590 -550 
meergezins koop 40 10 0 50 50 20
meergezins huur 20 110 60 -60 70 100

1.060 30 -610 1.060 20 -600 
Leeuwarden

eengezins koop 1.160 540 520 1.720 1.010 920
eengezins huur 740 410 510 340 -20 220
meergezins koop 320 120 100 410 350 190
meergezins huur 660 700 700 500 540 580

2.880 1.770 1.830 2.970 1.880 1.910
Noordwest excl.

eengezins koop 1.020 100 -390 1.570 590 -100 
eengezins huur 170 70 40 -210 -320 -250 
meergezins koop 130 40 10 150 120 50
meergezins huur 470 310 210 330 150 200

1.790 520 -130 1.840 540 -100 
Zuidwest

eengezins koop 2.040 900 310 2.740 1.460 740
eengezins huur 470 200 100 -170 -440 -380 
meergezins koop 90 40 30 90 110 50
meergezins huur 170 220 90 100 210 110

2.770 1.360 530 2.760 1.340 520
Zuidoost

eengezins koop 2.280 940 280 3.270 1.700 900
eengezins huur 440 180 270 -240 -420 -330 
meergezins koop 150 80 50 190 200 60
meergezins huur 520 430 340 250 210 380

3.390 1.630 940 3.470 1.690 1.010
totaal (exclusief Waddeneilanden)

eengezins koop 7.240 2.360 140 10.720 5.240 2.290
eengezins huur 2.070 890 830 -640 -1.790 -1.290 
meergezins koop 730 280 190 890 830 370
meergezins huur 1.830 1.760 1.400 1.130 1.180 1.380

11.870 5.290 2.560 12.100 5.460 2.750

aanhoudende crisis herstel koopkrachtgroei
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Tabel  11  Investe r ingsopgave  vo lge ns  twee sc enar io ’s  

 

  

sloop overig*) sloop overig*) sloop overig*) sloop overig*) sloop overig*) sloop overig*)
Noordoost

eg koop 0 750 0 -120 0 -580 0 1.430 0 490 0 -170 
eg huur -300 550 -190 220 -190 100 -300 -60 -190 -400 -190 -360 
mg koop 0 40 0 10 0 0 0 50 0 50 0 20
mg huur -110 130 -70 180 -70 130 -110 50 -70 140 -70 170

-410 1.470 -260 290 -260 -350 -410 1.470 -260 280 -260 -340 
Leeuwarden

eg koop 0 1.160 0 540 0 520 0 1.720 0 1.010 0 920
eg huur -230 970 -140 550 -140 650 -230 570 -140 120 -140 360
mg koop 0 320 0 120 0 100 0 410 0 350 0 190
mg huur -560 1.220 -350 1.050 -350 1.050 -560 1.060 -350 890 -350 930

-790 3.670 -490 2.260 -490 2.320 -790 3.760 -490 2.370 -490 2.400
Noordwest excl.

eg koop 0 1.020 0 100 0 -390 0 1.570 0 590 0 -100 
eg huur -90 260 -60 130 -60 100 -90 -120 -60 -260 -60 -190 
mg koop 0 130 0 40 0 10 0 150 0 120 0 50
mg huur -250 720 -150 460 -150 360 -250 580 -150 300 -150 350

-340 2.130 -210 730 -210 80 -340 2.180 -210 750 -210 110
Zuidwest

eg koop 0 2.040 0 900 0 310 0 2.740 0 1.460 0 740
eg huur -210 680 -130 330 -130 230 -210 40 -130 -310 -130 -250 
mg koop 0 90 0 40 0 30 0 90 0 110 0 50
mg huur -190 360 -120 340 -120 210 -190 290 -120 330 -120 230

-400 3.170 -250 1.610 -250 780 -400 3.160 -250 1.590 -250 770
Zuidoost

eg koop 0 2.280 0 940 0 280 0 3.270 0 1.700 0 900
eg huur -500 940 -310 490 -310 580 -500 260 -310 -110 -310 -20 
mg koop 0 150 0 80 0 50 0 190 0 200 0 60
mg huur -420 940 -260 690 -260 600 -420 670 -260 470 -260 640

-920 4.310 -570 2.200 -570 1.510 -920 4.390 -570 2.260 -570 1.580
totaal (exclusief Waddeneilanden)

eg koop 0 7.240 0 2.360 0 140 0 10.720 0 5.240 0 2.290
eg huur -1.330 3.400 -830 1.720 -830 1.660 -1.330 690 -830 -960 -830 -460 
mg koop 0 730 0 280 0 190 0 890 0 830 0 370
mg huur -1.530 3.360 -950 2.710 -950 2.350 -1.530 2.660 -950 2.130 -950 2.330

-2.860 14.730 -1.780 7.070 -1.780 4.340 -2.860 14.960 -1.780 7.240 -1.780 4.530

2012-2020 2020-2025 2025-2030 2020-2025 2025-2030
aanhoudende crisis herstel koopkrachtgroei

*) overig = te realiseren door combinatie van nieuwbouw, transformatie en verkoop. Negatieve getallen in deze kolom duiden op een 

overschot. Cijfers zijn afgerond op tientallen. Hierdoor kunnen totalen licht afwijken van opgetelde celwaarden.

2012-2020
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6 Bijlage 

Woningvoo rraad  naar  typ e  en  bouwjaa r  pe r  reg io  ( n ieuwe inde l ing)  

 

voor 1945 1945-1969 1970-1984 vanaf 1985 totaal
Leeuwarden

appartement/flat 5% 16% 5% 9% 35%
tussenwoning 16% 5% 9% 6% 37%
hoekwoning 6% 2% 4% 3% 15%
twee-onder-éénkap 1% 1% 1% 3% 6%
vrijstaand 2% 1% 1% 4% 8%

30% 25% 20% 25% 100% 52.600        
Noordoost

appartement/flat 1% 1% 2% 4% 8%
tussenwoning 1% 7% 9% 2% 20%
hoekwoning 1% 5% 7% 2% 15%
twee-onder-éénkap 2% 4% 4% 6% 16%
vrijstaand 16% 7% 6% 12% 41%

21% 24% 29% 26% 100% 51.600        
Noordwest (excl.)

appartement/flat 1% 1% 3% 5% 10%
tussenwoning 6% 6% 10% 3% 25%
hoekwoning 4% 4% 7% 2% 17%
twee-onder-éénkap 4% 5% 7% 5% 21%
vrijstaand 12% 3% 3% 10% 28%

26% 18% 31% 25% 100% 34.400        
Waddeneilanden

appartement/flat 1% 1% 1% 6% 8%
tussenwoning 5% 4% 4% 3% 16%
hoekwoning 5% 4% 2% 3% 13%
twee-onder-éénkap 5% 5% 5% 6% 22%
vrijstaand 13% 9% 6% 12% 41%

30% 23% 18% 30% 100% 4.500          
Zuidoost

appartement/flat 0% 3% 4% 8% 15%
tussenwoning 1% 9% 10% 5% 25%
hoekwoning 1% 4% 6% 3% 13%
twee-onder-éénkap 2% 4% 3% 6% 15%
vrijstaand 11% 6% 5% 11% 32%

15% 25% 28% 32% 100% 80.100        
Zuidwest

appartement/flat 1% 3% 3% 5% 12%
tussenwoning 5% 7% 10% 5% 27%
hoekwoning 3% 4% 6% 2% 16%
twee-onder-éénkap 3% 3% 4% 7% 17%
vrijstaand 9% 3% 4% 13% 29%

20% 20% 27% 33% 100% 58.300        
totaal

appartement/flat 1% 5% 3% 6% 16%
tussenwoning 5% 7% 10% 5% 26%
hoekwoning 3% 4% 6% 2% 15%
twee-onder-éénkap 2% 3% 4% 6% 15%
vrijstaand 10% 4% 4% 10% 28%

22% 23% 26% 29% 100% 281.600     
(BAG, bewerkt door RIGO)
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Woonopperv lak  ( med iaan)  pe r  won ingt ype  pe r  b ou wper iode  (gehe le  p rov inc ie)  

 

 

Woonopperv lak  ( med iaan)  pe r  won ingt ype  pe r  reg io  (n ieuwe inde l ing)  

 

 

vo
o

r 
1

9
4

5

1
9

4
5

-1
9

6
9

1
9

7
0

-1
9

8
4

1
9

8
5

 e
n

 la
te

r

to
ta

al

appartement/flat 59               69               62               79               70               
tussenwoning 95               96               114             119             106             
hoekwoning 102             96               113             116             107             
twee-onder-éénkap 109             96               118             131             117             
vrijstaand 133             124             155             161             146             

112             92               113             125             110             
(BAG, bewerkt door RIGO)

Le
eu

w
ar

d
en

N
o

o
rd

o
o

st

N
o

o
rd

w
es

t 
(e

xc
l.)

W
ad

d
en

ei
la

n
d

en

Zu
id

o
o

st

Zu
id

w
es

t

to
ta

al

appartement/flat 65           68           66           63           75           76           70           
tussenwoning 106         101         107         91           108         106         106         
hoekwoning 111         101         109         100         109         108         107         
twee-onder-éénkap 139         110         112         106         114         125         117         
vrijstaand 167         137         145         140         148         153         146         

94           111         112         110         112         115         110         
(BAG, bewerkt door RIGO)
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Woningvoo rraad  naar  bou wper iode  pe r  reg io  (n ieuwe inde l ing)  
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t
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voor 1900 3% 4% 8% 10% 1% 5% 4%
1900-1945 27% 18% 19% 20% 14% 15% 18%
1945-1955 5% 4% 5% 5% 3% 3% 4%
1955-1960 5% 5% 3% 4% 6% 4% 5%
1960-1965 10% 6% 4% 7% 6% 5% 7%
1965-1970 5% 9% 6% 6% 9% 8% 8%
1970-1975 6% 14% 14% 9% 12% 12% 12%
1975-1980 6% 8% 9% 5% 9% 8% 8%
1980-1985 7% 6% 7% 4% 6% 7% 7%
1985-1990 7% 7% 5% 6% 7% 6% 6%
1990-1995 4% 6% 4% 8% 6% 7% 6%
1995-2000 3% 5% 7% 5% 7% 8% 6%
2000-2005 3% 4% 4% 4% 6% 5% 5%
vanaf 2005 8% 4% 6% 8% 7% 7% 7%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
52.600      51.600      34.400      4.500        80.100      58.300      281.600    

(BAG, bewerkt door RIGO)
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t
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voor 1900 3% 4% 8% 10% 1% 5% 4%
1900-1945 27% 18% 19% 20% 14% 15% 18%
1945-1955 5% 4% 5% 5% 3% 3% 4%
1955-1960 5% 5% 3% 4% 6% 4% 5%
1960-1965 10% 6% 4% 7% 6% 5% 7%
1965-1970 5% 9% 6% 6% 9% 8% 8%
1970-1975 6% 14% 14% 9% 12% 12% 12%
1975-1980 6% 8% 9% 5% 9% 8% 8%
1980-1985 7% 6% 7% 4% 6% 7% 7%
1985-1990 7% 7% 5% 6% 7% 6% 6%
1990-1995 4% 6% 4% 8% 6% 7% 6%
1995-2000 3% 5% 7% 5% 7% 8% 6%
2000-2005 3% 4% 4% 4% 6% 5% 5%
vanaf 2005 8% 4% 6% 8% 7% 7% 7%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
52.600         51.600        34.400        4.500          80.100        58.300        281.600     
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Inwoners  naa r  leef t i jd  

 

 

Huishoudens  naar  leef t i jd  

 

 

stand 2014

Leeuwarden

Noordwest 

Fryslân

Noordoost 

Fryslân

Zuidwest 

Fryslân

Zuidoost 

Fryslân

Wadden 

eilanden Totaal

0-14 16% 18% 18% 18% 17% 15% 17%

15-24 16% 11% 11% 11% 11% 12% 12%

25-34 14% 9% 10% 10% 10% 10% 11%

35-44 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%

45-64 25% 30% 28% 29% 29% 29% 28%

65 + 16% 19% 19% 20% 20% 21% 19%

totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

107.300        81.800          124.800        135.600        186.400        10.400          646.300     

ontwikkeling 2004-2014

0-14 99% 85% 92% 92% 93% 87% 92%

15-24 102% 97% 91% 98% 97% 100% 97%

25-34 97% 76% 82% 81% 84% 77% 84%

35-44 92% 80% 82% 84% 84% 88% 84%

45-64 113% 107% 107% 110% 110% 104% 109%

65 + 119% 141% 130% 136% 127% 143% 130%

totaal 104% 98% 98% 101% 101% 100% 101%

4.500             -1.500           -2.200           1.900             1.600             -                 4.300          

stand 2013

Leeuwarden

Noordwest 

Fryslân

Noordoost 

Fryslân

Zuidwest 

Fryslân

Zuidoost 

Fryslân

Wadden 

eilanden Totaal

15-24 13% 2% 2% 2% 3% 5% 5%

25-34 18% 11% 12% 12% 12% 11% 13%

35-44 16% 17% 17% 17% 17% 17% 17%

45-64 32% 41% 39% 39% 39% 37% 38%

65 + 22% 28% 29% 29% 29% 30% 28%

totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

55.100          35.000          51.500          57.700          80.900          4.800             285.100     

ontwikkeling 2003-2013

15-24 102% 87% 84% 73% 81% 52% 90%

25-34 98% 76% 80% 77% 82% 74% 83%

35-44 98% 87% 87% 90% 89% 94% 90%

45-64 118% 111% 110% 113% 115% 108% 113%

65 + 117% 136% 127% 131% 122% 142% 126%

totaal 108% 105% 104% 105% 105% 102% 105%

4.100             1.800             1.800             2.900             3.800             100                14.500        



 38 

Prognose  inwoners  naar  leef t i jd  (P rov inc ia le  p rognose  201 3)  

 

 

Prognose  hu ishoudens  na ar  leef t i jd  (P rov inc ia le  pr ognose  2013 )  

 

 

ontwikkeling 2014-2020

Leeuwarden

Noordwest 

Fryslân

Noordoost 

Fryslân

Zuidwest 

Fryslân

Zuidoost 

Fryslân

Wadden 

eilanden Totaal

totaal 104% 99% 99% 101% 101% 95% 101%

0-14 106% 88% 92% 92% 94% 74% 94%

15-24 97% 101% 99% 104% 102% 112% 101%

25-45 103% 92% 91% 93% 94% 81% 94%

45-64 102% 98% 98% 101% 102% 97% 100%

65 + 113% 120% 116% 115% 113% 114% 115%

ontwikkeling 2020-2030

totaal 106% 98% 96% 100% 101% 93% 100%

0-14 110% 97% 96% 101% 101% 76% 100%

15-24 101% 80% 87% 85% 89% 79% 89%

25-45 107% 101% 97% 106% 103% 100% 103%

45-64 96% 84% 84% 87% 88% 78% 87%

65 + 120% 121% 117% 119% 122% 117% 120%

ontwikkeling 2013-2020

Leeuwarden

Noordwest 

Fryslân

Noordoost 

Fryslân

Zuidwest 

Fryslân

Zuidoost 

Fryslân

Wadden 

eilanden Totaal

totaal 105% 104% 102% 104% 104% 100% 104%

15-24 96% 107% 100% 111% 104% 122% 102%

25-44 103% 90% 87% 91% 93% 83% 93%

45-65 105% 98% 99% 103% 104% 97% 102%

65 + 115% 126% 119% 118% 116% 116% 119%

ontwikkeling 2020-2030

totaal 107% 101% 99% 103% 103% 98% 103%

15-24 99% 87% 90% 89% 91% 86% 93%

25-44 106% 99% 95% 105% 102% 95% 102%

45-65 99% 85% 85% 88% 89% 80% 89%

65 + 122% 122% 117% 120% 122% 121% 121%
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Migra t ie  m et  b innenland ,  gemidd eld  20 08 - 201 2  

 

 

Leeuwarden

Noordwest 

Fryslân

Noordoost 

Fryslân

Zuidwest 

Fryslân

Zuidoost 

Fryslân

Wadden 

eilanden Totaal
gevestigd
totaal 5.281             3.038             3.726             3.523             6.385             548                22.500        
0-14 392                480                582                518                926                38                  2.937          
15-24 2.797             775                1.024             958                1.810             302                7.666          
25-34 971                680                846                723                1.430             81                  4.731          
35-44 432                405                443                468                811                46                  2.605          
45-54 293                285                308                314                554                33                  1.787          
55-64 186                186                203                241                349                28                  1.193          
65-74 94                  97                  121                140                223                13                  688             
75+ 115                130                199                162                283                7                    895             

vertrokken
totaal 5.195             3.349             4.503             3.648             6.742             531                23.968        
0-14 481                432                632                458                853                36                  2.893          
15-24 2.312             1.165             1.522             1.360             2.413             293                9.065          
25-34 1.285             641                974                677                1.396             91                  5.063          
35-44 486                391                494                400                739                38                  2.549          
45-54 285                300                330                282                526                28                  1.751          
55-64 164                175                216                184                322                22                  1.082          
65-74 73                  106                143                128                202                13                  665             
75+ 108                137                192                160                292                11                  900             

saldo
totaal 86                  -310               -778               -125               -357               17                  -1.467        
0-14 -88                 48                  -51                 61                  73                  2                    44               
15-24 485                -391               -498               -401               -603               9                    -1.399        
25-34 -313               39                  -128               46                  34                  -10                 -333            
35-44 -54                 14                  -51                 68                  72                  8                    56               
45-54 7                    -15                 -22                 32                  28                  6                    36               
55-64 23                  11                  -13                 56                  27                  7                    111             
65-74 21                  -9                   -22                 12                  21                  -0                   23               
75+ 6                    -7                   7                    2                    -9                   -4                   -5                


