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OPENBARE BIJEENKOMST RAADSCOMMISSIE 

De raadscommissie komt bijeen op maandag 16 maart 2015 om 19:30 uur in de raadzaal van het 
gemeentehuis.

A G E N D A

1. Opening

2. Spreekrecht burgers

3. Vaststelling agenda

OPINIËREND
4. Duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en differentiatie bouwgrondprijzen woningbouw in relatie tot de 

grondexploitaties (A)

5. Ruimtelijke invulling locaties Kleine Veer en Gruthuuske in kern Dalfsen (A)

OVERIGE AGENDAPUNTEN
6. Sluiting

Inzage stukken en spreekrecht
De vergaderstukken vindt u op de website van de gemeenteraad: http://ris.dalfsen.nl. Hier kunt u ook live 
meekijken tijdens de vergaderingen.

Spreekrecht burgers
U kunt aan het begin van de commissievergadering inspreken over punten die op de agenda staan. U moet 
zicht daarvoor aanmelden bij de griffie via griffie@dalfsen.nl op vrijdag 13 maart 2015 voor 12.00 uur.

Vaststelling agenda

http://ris.dalfsen.nl/
mailto:griffie@dalfsen.nl
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Project: De Nieuwe Landen II 
Onderwerp: energieconcept 6: gesloten systemen 
Datum: 3 april 2012 
 26.351/61282/RK 

1 Inleiding 

IF heeft voor de gemeente Dalfsen een algemene energievisie1 en een specifieke ener-
gievisie2 voor De Nieuwe Landen II uitgevoerd. In de specifieke energievisie zijn vijf con-
cepten uitgewerkt waarmee een CO2-neutrale woonwijk gerealiseerd kan worden. Het 
toepassen van gesloten bodemenergiesystemen is, vanwege de boorrestrictie waardoor 
niet dieper geboord mag worden dan 50 m-mv in De Nieuwe Landen II, niet verder uitge-
werkt in de specifieke energievisie. Aanvullend is een onderzoek3

- De woningen worden uitgevoerd als passiefwoningen waardoor het energiegebruik 
voor ruimteverwarming en warm tapwater zeer laag is (zie tabel 1.1). 

 uitgevoerd naar de 
haalbaarheid van gesloten systemen voor passiefwoningen (zeer energiezuinige wonin-
gen). De conclusie uit dit onderzoek is dat gesloten systemen kunnen worden toegepast 
onder de volgende voorwaarden: 

- De afstand tussen de bodemwarmtewisselaars is minimaal 7 m. 
- De bewoner is zich bewust van de gevolgen van het gebruikersgedrag op het gesloten 

systeem. De bewoner gaat zuinig om met energie. 
- Voor elke woning wordt in een later stadium de te verwachten energievraag in detail 

bepaald. Bij de realisatie van het gesloten systeem wordt rekening gehouden met de-
ze uiteindelijke energievraag en tevens wordt rekening gehouden met omliggende ge-
sloten systemen. 

 
In deze notitie is het gesloten systeem verder uitgewerkt op de wijze die aansluit bij de 
specifieke energievisie.  

                                                      
1  Duurzame nieuwbouw gemeente Dalfsen, Algemene Energievisie, IF Technology,  

7 oktober 2011, ref 25.319/61282/RK 
2  De Nieuwe Landen II te Lemelerveld, Energievisie, IF Technology, 9 januari 2012,  

ref 25.812/61282/RK 
3  De Nieuwe Landen II, Toetsen toepasbaarheid bodemwarmtewisselaarsystemen, IF  

Technology, 16 maart 2012, ref 26.253/61282/RK  
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Tabel 1.1 Energetische uitgangspunten woningen 
  tussen hoek 2^1 kap vrij 
vermogen verwarmen* [kWt/woning] 3,5 4,5 5,5 7,0 
koelvermogen* [kWt/woning] 2,5 2,5 3,0 3,5 
vraag ruimteverwarming** [MWht/woning] 0,7 1,4 2,2 3,0 
vraag warm water** [MWht/woning] 1,6 1,6 2,1 1,7 
koudevraag*** [MWht/woning] 0,7 0,7 0,4 1,2 
* Gegevens Luinstra watermanagement 
** Aanname IF op basis van referentiewoning Uniforme Maatlat en berekeningen volgens 

NEN 5128. 
*** Gelijk gesteld aan koudevraag referentiewoning Uniforme Maatlat (aanname IF). 
 
2 Energieconcept 6: gesloten systemen 

Uitgangspunt voor dit concept is dat alle woningen worden uitgevoerd als passiefwonin-
gen. Een passiefwoning is een zeer energiezuinige woning. De vloer, gevels en het dak 
zijn zeer goed geïsoleerd en er is veel aandacht voor goede kierdichting. Om de energie-
vraag verder te reduceren wordt balansventilatie met warmteterugwinning toegepast. 
Tapwater wordt gedeeltelijk verwarmd door middel van een zonneboiler. De warmtevraag 
voor ruimteverwarming en de resterende tapwatervraag wordt geleverd door middel van 
een warmtepomp (wp) in combinatie met een gesloten systeem. Een gesloten systeem 
bestaat uit verticale bodemwarmtewisselaars in de bodem waarmee koude en warmte 
wordt onttrokken aan de bodem. Alle benodigde elektriciteit wordt opgewekt door middel 
van PV-panelen. 
 

wp wp wp

 
Figuur 2.1 Schematische weergave energieconcept 6, gesloten systemen 
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In tabel 2.1 zijn voor de maatregelen voor een gemiddelde, CO2-neutrale woning en voor 
de referentiewoning omschreven en zoveel mogelijk gekwantificeerd. 
 
Tabel 2.1 Maatregelen concept gesloten systeem op woningniveau en wijkniveau 
maatregelen  woningniveau  referentie CO2-neutraal 
isolatiewaarde vloer [m²K/W] 3,5 6,5 
isolatiewaarde gevel [m²K/W] 5 10 
isolatiewaarde dak [m²K/W] 7 10 
isolatiewaarde raam [W/(m²K)] 1,8 0,8 
luchtdoorlatendheid [dm³/s/m²] 0,625 0,15 
verwarming [-] HR-ketel warmtepomp 
afgiftesysteem [-] vloerverwarming vloerverwarming 
ventilatie [-] balans-WTW balans-WTW 
douchewater WTW [-] ja ja 
zonneboiler [m²/won] - 3,2 
PV-panelen [m²/won] - 404

gesloten systeem 
 

[-] - 4 bww’s* 
reductie hulpapparatuur [-] - 15%5

reductie gbgb** apparatuur 
 

[-] - 35%6

maatregelen wijkniveau 
 

  
afkoppelen hemelwater [-] nee ja 
dimbare LED verlichting [-] nee ja 
windturbine (energie-eiland) [-] - 1 
PV-panelen [m²] - 1207 
* gemiddeld 4 bodemwarmtewisselaars per woning 
**  gebruikersgebonden 
 
 

                                                      
4  Bepaald aan hand van gereduceerde energiegebruik hulpapparatuur en gebruikersgebon-
den energiegebruik (zie tabel 3.3) en opbrengst van 110 kWh/m² (bepaald via rekensoftware 
EPW V2.1). 
5  Gebaseerd op referentiewoning AgentschapNl, Uniforme Maatlat en productinformatie 
leveranciers, zie ook tabel 5.4 algemene energievisie. 
6  Bestaat uit 30% reductie als gevolg van energiezuinige apparatuur en 5% als gevolg van 
terugdringen stand-by verbruik (zie paragraaf 5.1) 
7  Bepaald aan hand van gereduceerde energiegebruik openbare voorzieningen (zie tabel 
3.3) en opbrengst van 110 kWh/m² (bepaald via rekensoftware EPW V2.1). 
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Kosten 
De investeringskosten en exploitatiekosten zijn op quickscanniveau, exclusief BTW en op 
projectniveau geraamd (zie tabel 2.2 en tabel 2.3).  
 
Tabel 2.2 Investeringskosten concept gesloten systemen 
kostenpost  referentie CO2-neutraal 
woningen    
HR-gasketel8 €   360.000   -    
gesloten systemen9 €  -  1.680.000  
bouwkundige maatregelen10 €   -     1.500.000  
PV-panelen11 €   -     1.440.000  
zonneboilers12 €   -     340.000  
subtotaal woningen €  360.000   4.960.000  
gemiddeld per woning €/won  3.000   41.000  
wijk    
PV-panelen €  -     36.000  
windturbine13 €   -     8.000  
subtotaal wijk €  -     44.000  
totaal  €  360.000   5.004.000  
 
Tabel 2.3 Jaarlijkse exploitatiekosten gesloten systemen  
kostenpost  referentie CO2-neutraal 
woningen    
vastrecht stroom en gas14 €   7.000  -15.000  
elektriciteitsverbruik15 €   105.000   -    
gasverbruik16 €   52.000   -  
onderhoud €  13.00017  35.000   18

subtotaal woningen 
 

€  170.000   20.000  
gemiddeld per woning €/won  1.400  170  
wijk    
elektriciteitsverbruik19 €   2.200   -    
gasverbruik20 €   -     -    
onderhoud €  -    50021

subtotaal wijk 
 

€  2.200  500    
totaal   €  179.200  20.500  
 
Door het verschil in investeringskosten te delen door het verschil in exploitatiekosten, 
wordt de eenvoudige terugverdientijd berekend. De eenvoudige terugverdientijd van de 
CO2-neutrale variant ten opzichte van de referentievariant bedraagt 29 jaar. 
                                                      
8  Kosten € 3.000,- per ketel, inclusief gasaansluiting. Gebaseerd op tariefadvies EnergieNed  

en gegevens netwerkbeheerders 
9  Kosten voor een gemiddeld gesloten systeem € 14.000,-, op basis van budgetraming  

leverancier. 
10  Het betreft meerkosten t.o.v. referentie, bron: Maatregelen en effecten van aanscherping  

EPC 0,6, cursus NEN, 2010 
11  Kosten € 400,-/m² (leveranciers PV-panelen) en aanname kwantumkorting van 25%. 
12  Kosten l Bron: Tool EPC&Kosten, AgentschapNl 
13  Op basis van gegevens van leverancier (DonQi) 
14  Vastrecht (inclusief heffingskorting) € 59,70 per jaar voor referentiewoning, vastrecht (in- 

clusief heffingskorting) -€ 122,- voor CO2-neutrale woning, bron www.energieprijzen.nl 
15  € 0,185 kWh (excl. BTW), Essent variabel onbepaalde tijd 
16  Huishoudelijk: € 0,518 per m³ (excl. BTW), Essent variabel onbepaalde tijd 
17  € 105,- per ketel, aanname IF 
18  onderhoudskosten PV-panelen, zonneboilers en gesloten systemen 1% van de investe- 

ring, aanname IF 
19  € 0,10 kWh (excl. BTW), aanname IF 
20  € 0,45 per m³, aanname IF 
21  Onderhoudskosten PV-panelen en windturbine 1% van investeringskosten, aanname IF. 
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Nieuwe bouwmethoden 
Bij de kostenramingen is uitgegaan van traditionele bouwmethoden. Door gebruik te ma-
ken van nieuwe bouwtechnieken is het mogelijk om te besparen op de investeringskos-
ten. Welke kostenbesparing mogelijk is, zal afhangen van de toegepaste bouwtechnieken 
en dient geraamd te worden door een aannemer of bouwkundige. 
 
Duurzaamheid op locatie 
De gemeente heeft als doel gesteld CO2-neutrale woonwijken te realiseren. Hierbij is een 
sterke voorkeur voor duurzaamheid op locatie. De CO2-uitstoot in de referentievariant 
bedraagt 510 ton (zie Energievisie De Nieuwe Landen II). Inkoop van groene stroom en 
groen gas dragen bij aan een mondiale CO2-reductie, maar niet aan de CO2-reductie op 
de locatie zelf. In dit concept is geen sprake van de inkoop van groen gas of groene elek-
triciteit. Alle benodigde energie wordt duurzaam opgewekt binnen de wijk door middel van 
PV-panelen en een kleine windturbine. De wijk is volledig CO2-neutraal. De resultaten zijn 
weergegeven in tabel 2.4. 
 
Tabel 2.4 Duurzaamheid op locatie 
CO2-uitstoot referentie 510 ton 
CO2-reductie groen gas - 
CO2-reductie groene stroom - 
CO2-reductie op locatie 510 ton (100%) 
 
Juridische zaken 
Gesloten systemen 
Voor gesloten systemen geldt momenteel nog geen wettelijk toetsingskader. Voor het 
toepassen is geen vergunning in het kader van de Waterwet nodig, omdat geen grondwa-
ter wordt onttrokken. Wel is de Zorgplicht Wet Bodembescherming van toepassing. Dit is 
een morele verplichting en houdt in dat de eigenaar van het bodemwarmtewisselaarsys-
teem verplicht is om verontreiniging of aantasting van de bodem (grond en grondwater) te 
voorkomen. Hierbij is het verplicht om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs kun-
nen worden verwacht om die verontreiniging te voorkomen. 
 
De projectlocatie is gelegen in een gebied waar restricties gelden met betrekking tot het 
inbrengen van bodemwarmtewisselaars. In de Omgevingsverordening Overijssel 2009 is 
namelijk vermeld dat de boringsvrije zone van Salland Diep ook van toepassing is op 
gesloten systemen. Geconcludeerd wordt dat een bodemwarmtewisselaarsysteem juri-
disch gezien op de projectlocatie kan worden toegepast tot 50 m-mv. 
 
Op dit moment is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voor bodemenergie in 
ontwikkeling. Deze AMvB wordt geschreven door het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu. Binnen deze AMvB worden op nationaal niveau regels gesteld voor de open en de 
gesloten systemen. Het doel is om de procedures voor de open systemen te versnellen 
en te vergemakkelijken en om de gesloten systemen te reguleren. Op basis van de huidi-
ge inzichten zal dit betekenen dat het gesloten systeem voor woningen een meldings-
plicht zal krijgen. De gemeente heeft de mogelijkheid om interferentiegebieden aan te 
wijzen, waardoor gesloten systemen voor woningen vergunningsplichtig worden. Dit biedt 
de gemeente Dalfsen mogelijkheden voor het stellen van eisen bij toepassing van geslo-
ten systemen. Naar verwachting zal deze AMvB op 1 januari 2013 van kracht zijn. 
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Warmtepomp 
Gebruik van een individuele warmtepomp is vergunningvrij. Ook met betrekking tot warm-
tepompen geldt dat de gemeente in zijn algemeenheid niet bevoegd is via een gemeente-
lijke (bouw)verordening of privaatrechtelijke regels voor de in het Bouwbesluit geregelde 
onderwerpen (thermische isolatie, luchtdoorlatendheid, EPC) strengere normen vast te 
leggen (art. 121 Gemeentewet, art. 122 Woningwet)22

 

. Het verplichten tot is niet mogelijk 
omdat het gebruik van deze individuele warmtepompen meegenomen wordt in de EPC 
berekening en de afspraak dus zou zijn op een onderwerp geregeld in het bouwbesluit. 

Overige (juridische) instrumenten  
In het bestemmingsplan kan een omgevingsvergunning verplicht worden voor het uitvoe-
ren van een werk, geen bouwwerk zijnde of, van werkzaamheden (art. 3.3 sub a Wro jo 
art. 2.1 lid 1 sub b Wabo). Hierdoor worden activiteiten omgevingsvergunningplichtig als 
zij de grond minder geschikt maken voor de verwezenlijking van in het bestemmingsplan 
aan de grond gegeven bestemming.  
 
Het is wel mogelijk om de maatregelen die de energiezuinigheid verbeteren te stimuleren 
via een publiekrechtelijke subsidie. De naleving van de bij de subsidie gegeven voor-
schriften kunnen niet afgedwongen worden bij degenen die geen gebruik wensen te ma-
ken van de subsidie.  
 
Organisatorisch 
Voor het juist toepassen van gesloten systemen is een goede afstemming nodig tussen 
de verschillende partijen die betrokken zijn bij de realisatie van de woningen. Het is van 
groot belang dat de energievraag van de woningen voldoende laag is. Zowel aannemers, 
projectontwikkelaars als bewoners dienen zich hiervan goed bewust te zijn. Een integrale 
aanpak en voldoende voorlichting is noodzakelijk. 
 
Om thermische interactie te voorkomen dient bij het bepalen van de bodemwarmtewisse-
laarlocaties rekening te worden gehouden met nabijgelegen gesloten systemen. Door het 
opstellen van een bodemprotocol in combinatie met een ordeningskaart voor bodem-
warmtewisselaars kan juiste positionering van alle bodemwarmtewisselaars geborgd 
worden. 
 
Faseerbaarheid 
De meeste maatregelen zijn op woningniveau en kunnen volledig gefaseerd worden toe-
gepast.  
 
Ruimtegebruik 
Het ruimtegebruik in de woning en in de wijk is ingeschat en is weergegeven in tabel 2.5. 
Het ruimtegebruik van de verschillende componenten is in meer detail uitgewerkt in de 
algemene energievisie. 

                                                      
22 Dergelijke afspraken mogen wel gemaakt worden tussen privaatrechtelijke partijen 
onderling. 
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Tabel 2.5 Inschatting totaal ruimtegebruik (afgerond) 
   totaal ruimtegebruik [m²] 
component niveau waar CO2-neutraal 
warmtepomp (inclusief buffer) woning woning 300 
Bodemwarmtewisselaars woning/wijk tuin 24.000 
PV-panelen woning dak 4.800 
zonneboiler woning dak 400 
PV-panelen wijk wijk 120 
windturbine* wijk wijk - 
* Benodigd grondoppervlak verwaarloosbaar 
 
Inpassing PV-panelen en zonneboiler 
In totaal is per woning gemiddeld 40 m² aan PV en 3,2 m² aan zonnecollectoren nodig 
(zie tabel 2.1). Uitgangspunt in de specifieke energievisie is dat een gemiddelde woning 
34 m² aan dakoppervlak met een zuidelijke oriëntatie beschikbaar heeft. Aangenomen is 
dat toch alle benodigde PV-panelen en zonnecollectoren geplaatst kunnen worden, bij-
voorbeeld door hiermee rekening te houden in het ontwerp van de woningen of door aan-
vullend PV-panelen te plaatsen op een schuurtje. Een andere mogelijkheid is te kiezen 
voor zonnepanelen met een hogere opbrengst. Deze mogelijkheid is financieel niet ver-
der onderzocht. 
 
Inpassing bodemwarmtewisselaars 
In de berekeningen die in een eerder stadium zijn uitgevoerd, is uitgegaan van een af-
stand van 7 meter tussen de bodemwarmtewisselaars. Bij rijwoningen is de standaard 
beukmaat 5,4 meter. Om voldoende afstand tussen de bodemwisselaars te creëren die-
nen de bodemwarmtewisselaarlocaties elke woning te ‘verspringen’. Ook is het nodig om 
bodemwarmtewisselaars zowel in de voor- als achtertuin te plaatsen. Dit is schematisch 
weergegeven in figuur 2.2. In het bestemmingsplan is een afwijkmogelijkheid opgenomen 
voor een aantal plekken om in de voortuin te bouwen. Dit kan betekenen dat in de voor-
tuin geen plaats is voor een bodemwarmtewisselaar. In dat geval zullen alle bodemwarm-
tewisselaars in de achtertuin geplaatst moeten worden. De tuin dient wel voldoende groot 
te zijn. Geadviseerd wordt om vooraf vast te leggen waar en onder welke voorwaarden 
bodemwarmtewisselaars geplaatst mogen worden. Dit kan in de vorm van een bodem-
protocol in combinatie met een ordeningskaart voor bodemwarmtewisselaars. 
 

 
Figuur 2.2 Schematische weergave bodemwarmtewisselaars rijwoningen 
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Inpassing warmtepomp en buffervat 
Het concept maakt gebruik van een warmtepomp (gekoppeld aan een gesloten systeem) 
en zonnecollectoren. Beide systemen slaan tijdelijk warmte op in het buffervat. Normaliter 
wordt de warmtepomp bij voorkeur op de begane grond geplaatst en de zonnecollectoren 
op het dak. Bij de combinatie van een warmtepomp met zonnecollectoren zijn de volgen-
de twee inpasmogelijkheden: 
- Warmtepomp met buffer op begane grond: Leidingwerk tussen gesloten systeem en 

warmtepomp is kort. Leidingwerk tussen zonnecollector en buffervat is lang. Verlies 
van nuttige ruimte beneden. Mogelijk meer geluidsoverlast door de warmtepomp. 

- Warmtepomp met buffer op zolder: Leidingwerk tussen gesloten systeem en warmte-
pomp is lang. Leidingwerk tussen zonnecollector en buffervat is kort. Op zolder is 
doorgaans meer ruimte beschikbaar voor inpassing. Een warmtepomp is lastig te 
plaatsen en vervangen in verband met de omvang en het gewicht. 
 

Beide inpassingen zijn mogelijk. Vooraf zal (door de bewoner/verhuurder) een keuze 
gemaakt moeten worden voor de inpassing. 
 
Tijd tot realisatie 
Vanaf 1 januari 2013 is er voor gesloten systemen in de woningbouw een meldingsplicht. 
Dit levert echter geen oponthoud op voor de realisatie. Wanneer de gemeente Dalfsen 
De Nieuwe Landen II als interferentiegebied aanwijst, worden gesloten systemen ver-
gunningsplichtig. Of en hoeveel extra tijd hiermee gemoeid is, zal in het vervolgstadium 
moeten worden uitgezocht. Voor de overige, toegepaste maatregelen zijn voor de maat-
regelen op woningniveau geen vergunningen noodzakelijk. De gebruikte componenten 
zijn standaard en hebben een beperkte levertijd. De realisatie van het energieconcept 
kan parallel lopen aan de bouwfasering. 
 
Kwaliteit leefomgeving 
Doordat alleen gebruik wordt gemaakt van elektrische componenten, is er op de locatie 
zelf geen sprake van emissies. Daarnaast hebben de woningen een hoog comfort door-
dat woningen gekoeld worden en doordat het uitgangspunt is dat de woningen zeer goed 
geïsoleerd worden. Binnenmuren zijn in de winter warmer dan bij slecht geïsoleerde wo-
ningen, waardoor de bewoner minder koudestraling ervaart (prettig in de winter). In de 
zomer zijn binnenmuren juist koeler, waardoor de bewoner meer koudestraling ervaart 
(prettig in de zomer). Daarnaast draagt thermische isolatie ook bij aan geluidsisolatie, 
waardoor de bewoner minder last heeft van geluidsoverlast.  
 
Als gevolg van de hoge isolatiewaarden dient voldoende aandacht besteed te worden 
aan het toepassen van actieve en passieve zonwering om oververhitting te voorkomen. 
Ook dient de warmtepomp met zorg geïnstalleerd te worden om zodoende geluidsover-
last te voorkomen. Tot slot kunnen nabij bodemwarmtewisselaars geen bomen worden 
geplant.  
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Toekomstbestendigheid 
Voor zoveel mogelijk flexibiliteit wordt geadviseerd in ieder geval de volgende maatrege-
len te nemen: 
- Ruimte in woning voor warmtepomp en buffervat (inclusief leidingschacht) 
- Voldoende ruimte voor plaatsen bodemwarmtewisselaars 
- Woningisolatie 
- Aandacht voor kierdichting bij ontwerp en bouw 
- Lage temperatuurverwarming (vloerverwarming) 
- Gebalanceerde ventilatie met WTW 
- Douchewater WTW 
- Meterkast met terugleverregistratie 
- Voldoende groepen in de meterkast voor het aansluiten van de PV-panelen en warm-

tepomp 
- Voorkomen beschaduwing 
- Ruimte reserveren in de wijk voor plaatsing windturbine 
- Ruimte reserveren in de wijk voor plaatsing PV-panelen 
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3 Multi Criteria Analyse 

In de specifieke energievisie is voor de verschillende concepten een multi criteria analyse (MCA) uitgevoerd. Dezelfde MCA is ook voor het concept met 
gesloten systemen uitgevoerd. De resultaten van alle concepten zijn weergegeven in tabel 3.1. 
 
Tabel 3.1 Samenvatting MCA 
 concept 1 concept 2 concept 3 concept 4 concept 5 Concept 6 
 passiefwoning houtpelletketels (ind) energieopslag+WOW houtpelletketel (coll) Bio-WKK gesloten systeem 
terugverdientijd 25 jaar 14 jaar 17 jaar 16 jaar 9 jaar 29 jaar 
duurzaamheid op 
locatie 

84% 100% 68% 98% 57% 100% 

vergunningen - Omgevingsvergunning 
windturbine en collectieve 
PV 

- Omgevingsvergunning 
windturbine en collectieve 
PV 

- Omgevingsvergunning 
windturbine en collectieve 
PV 

- Omgevingsvergunning 
collectieve, technische 
ruimte 

- Waterwet 
- Gebruik oppervlaktewater 

- Omgevingsvergunning 
windturbine en collectieve 
PV 

- Omgevingsvergunning 
collectieve, technische 
ruimte 

 

- Omgevingsvergunning 
windturbine en collectieve 
PV 

- Omgevingsvergunning 
collectieve, technische 
ruimte 

 

- Omgevingsvergunning windtur-
bine en collectieve PV 

- Vanaf 2013: meldingsplicht of 
vergunningsplicht gesloten sys-
teem 

juridisch (zie 
algemene energie-
visie) 

Bruikbaar:  
- koopovereenkomst 
- contract door derde partij 
Beperkt bruikbaar: 
- verordening 

Bruikbaar:  
- koopovereenkomst 
- contract door derde partij 
Beperkt bruikbaar: 
- verordening 

Bruikbaar: 
- verordening 
- bouwrijp maken 
- koopovereenkomst 
- contract door derde partij 
- VvE 

Bruikbaar: 
- verordening 
- bouwrijp maken 
- koopovereenkomst 
- contract door derde partij 
- VvE 

Bruikbaar: 
- verordening 
- bouwrijp maken 
- koopovereenkomst 
- contract door derde partij 
- VvE 

Bruikbaar:  
- koopovereenkomst 
- contract door derde partij 
Beperkt bruikbaar: 
verordening 

organisatorisch eenvoudig gemiddeld complex complex complex gemiddeld 
faseerbaarheid volgt bouw volgt bouw installatie in twee stappen, 

warmtenet volgt bouw 
installatie in twee stappen, 
warmtenet volgt bouw 

installatie in één keer, warm-
tenet volgt bouw 

volgt bouw 

ruimtegebruik 
woning 

inpandig 170 m² 
dak 4.100 m² 

inpandig 600 m² 
dak 3.700 m² 

inpandig 170 m² 
dak 3.900 m² 

inpandig 50 m² 
dak 3.500 m² 

inpandig 50 m² 
dak - 

inpandig 300 m² 
dak 5.200 m² 

ruimtegebruik wijk 120 m² geen 3.900 m² 1.900 m² 1.900 m² 24.000 m² 
doorlooptijd volgt bouw volgt bouw 1,5-2 jaar 1-2 jaar 1-2 jaar volgt bouw 
kwaliteit leefom-
geving 

Zeer hoog comfort woningen 
(goed isolatie) 

Hoog comfort woningen 
Beperkte uitstoot fijnstof 

Zeer hoog comfort woningen 
(ook koeling) 

Hoog comfort woningen 
Zeer beperkte uitstoot fijnstof 

Hoog comfort woningen Zeer hoog comfort woningen 
(goede isolatie, koeling), mogelijk 
geluidsoverlast, geen uitstoot 

 
Aan de hand van de scoringsmethodiek zoals omschreven in paragraaf 6.1 van de specifieke energievisie is voor elk aspect de score bepaald op een schaal 
van 1 (slecht) tot 10 (goed). Deze scores zijn weergegeven in tabel 3.2. 
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Tabel 3.2 Scores MCA 
 concept 1 concept 2 concept 3 concept 4 concept 5 Concept 6 
 passiefwoning houtpelletketels (ind) energieopslag+WOW houtpelletketel (coll) Bio-WKK gesloten systeem 
terugverdientijd 2 6 5 5 8 1 
duurzaamheid op locatie 8 10 7 10 6 10 
vergunningen 8 8 2 6 6 8 
juridisch 4 4 10 10 10 4 
organisatorisch 10 5 1 1 1 5 
faseerbaarheid 10 10 7 7 5 10 
ruimtegebruik woning 5 1 5 6 10 2 
ruimtegebruik wijk 9 10 1 5 5 1 
doorlooptijd 10 10 3 5 5 10 
kwaliteit leefomgeving 10 5 10 7 9 10 
totaal 
(zonder weegfactoren) 

76 69 51 62 65 61 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

Conclusies 
- Toepassing van gesloten systemen is onder de volgende voorwaarden mogelijk: 

o De woningen worden uitgevoerd als passiefwoningen waardoor het energiege-
bruik voor ruimteverwarming en warm tapwater zeer laag is (zie tabel 1.1). 

o De afstand tussen de bodemwarmtewisselaars is minimaal 7 m. 
o De bewoner is zich bewust van de gevolgen van het gebruikersgedrag op het ge-

sloten systeem. De bewoner gaat zuinig om met energie. 
o Voor elke woning wordt in een later stadium de te verwachten energievraag in 

detail bepaald. Bij de realisatie van het gesloten systeem wordt rekening gehou-
den met deze uiteindelijke energievraag en tevens wordt rekening gehouden met 
omliggende gesloten systemen. 

o Bodemwarmtewisselaars worden toegepast tot maximaal 50 m-mv. 
- De meerinvestering voor een gemiddelde woning bedraagt circa € 41.000,- bij traditio-

nele bouwmethoden. De eenvoudige terugverdientijd bedraagt circa 29 jaar. 
- Momenteel geldt voor gesloten systemen geen wettelijk toetsingskader. Bij de invoer 

van de AMvB bodemenergie (per 1 januari 2013) worden gesloten systemen voor wo-
ningen meldingsplichtig. Wanneer de gemeente De Nieuwe Landen II als een interfe-
rentiegebied aanwijzen, worden gesloten systemen voor woningen vergunningsplich-
tig. Dit biedt de gemeente Dalfsen de mogelijkheid tot het stellen van eisen bij toepas-
sing van gesloten systemen. 

- Om de PV-panelen en zonnecollectoren te kunnen plaatsen is per woning gemiddeld 
een dakoppervlak van circa 43 m² met zuidelijke oriëntatie noodzakelijk. Ook kan ge-
kozen worden voor PV-panelen met een hogere opbrengst waardoor het benodigd 
oppervlak zal dalen.  
 

Aanbevelingen 
- Om interferentie tussen gesloten systemen te voorkomen wordt geadviseerd om een 

bodemprotocol in combinatie met een ordeningskaart voor bodemwarmtewisselaars 
op te stellen. 

- Bewoners, projectontwikkelaars en aannemers dienen zich bewust te zijn van het 
belang van energiezuinige woningen voor een goede werking van het gesloten sys-
teem. Voorlichting en een integrale aanpak is noodzakelijk. 

- Kosten kunnen gereduceerd worden door het toepassen van nieuwe bouwtechnieken. 
Deze mogelijkheid dient verder onderzocht te worden. 
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1. INLEIDING 
 
1.1 Leeswijzer 
 
Dit achtergronddocument geeft de resultaten weer van het woningmarktonderzoek dat in de 
gemeente Zwolle, de gemeente Kampen en de plaatsen Wezep en Hattemerbroek is uitgevoerd. In 
hoofdstuk 1 wordt de onderzoeksopdracht omschreven en worden de onderzoeksvragen en de 
onderzoeksverantwoording weergegeven. Hoofdstuk 2 gaat in op de demografische ontwikkeling en 
ontwikkelingen op de woningmarkt in het recente verleden. Hoofdstuk 3 gaat in op de kwalitatieve 
vraag naar woningen. De resultaten van de enquêtes die in het onderzoeksgebied zijn uitgevoerd, 
staan centraal. Voor een aantal onderwerpen zijn naast uitkomsten van de enquête, resultaten van 
de aanvullende analyse van het WoON2012 weergegeven. Hoofdstuk 4 gaat in op de demografische 
ontwikkeling en de ontwikkeling van de woningbehoefte in de komende jaren. Hoofdstuk 5 sluit af 
met enkele inzichten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. 
 
1.2 Onderzoeksopdracht 
 
Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Regio Noord-Oost, Coöperatieve Rabobank IJsseldelta U.A. en Stichting 
DeltaWonen hebben de afdeling Marktonderzoek van Bouwfonds Ontwikkeling verzocht een 
woningmarktonderzoek uit te voeren in de gemeenten Zwolle en Kampen en de plaatsen Wezep en 
Hattemerbroek (gemeente Oldebroek). De belangrijkste vraag was hoe de woningvraag zich in de 
komende jaren gaat ontwikkelen. Doel van het onderzoek was het leveren van inzicht in 
woonwensen in de nieuwbouw en de bestaande bouw en uit inzichten in woningmarktgerelateerde 
onderwerpen. De opdrachtgevers wensten inzicht in de volgende vragen: 

 Hoe groot is in de jaren tot en met 2018 de kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar nieuwe 
koopwoningen en vrije sector huurwoningen (nieuwbouw en bestaande bouw)? 

 Hoe groot is de kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar woningen in de plaatsen Wezep en 
Hattemerbroek1? 

 Naar welke locaties gaat de interesse uit van de naar nieuwbouw verhuisgeneigden? 
 Naar welke gemeenten willen de naar nieuwbouw verhuisgeneigde huishoudens verhuizen? 
 Hoe oordelen de verhuisgeneigden naar een nieuwe koopwoning over collectief particulier 

opdrachtgeverschap, begeleid particulier opdrachtgeverschap en co-creatie? 
 Is behoefte aan duurzaamheidstoepassingen in de woning en hoeveel is men bereid hiervoor 

te betalen? 
 Hoe is de huidige woningvoorraad samengesteld (woningtype, eigendomsvorm, 

prijssegment)? 
 Hoe waren de prijs- en afzetontwikkeling van koopwoningen in de bestaande bouw en 

nieuwbouw vanaf 2005? 
 Hoe is de migratie van en naar Zwolle en Kampen over korte en langere afstand? 
 Welke ideeën hebben woonconsumenten om de woningmarkt weer in beweging te krijgen? 

 

                                                           
1 Het betreft de vraag naar goedkope nieuwbouwkoopwoningen (tot € 200.000,-), nieuwbouw sociale huurwoningen, bestaande sociale 
huurwoningen, bestaande vrije sector huurwoningen en nieuwbouw vrije sector huurwoningen. 
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1.3 Onderzoeksverantwoording 

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen is gebruik gemaakt van deskresearch en 
consumentenonderzoek in de vorm van focusgroepen en enquêtes. Deze onderzoekstechnieken zijn 
in de periode november 2013 tot en met maart 2014 uitgevoerd. De toegepaste 
onderzoekstechnieken worden hierna toegelicht. 
 
Consumentenonderzoek - enquêtes 
 
In het kader van dit onderzoek is door USP Marketing Consultancy in december 2013 en januari 2014 
in de gemeente Zwolle, de gemeente Kampen en de plaatsen Wezep en Hattemerbroek een enquête 
uitgevoerd. In samenspraak met de opdrachtgevers en USP zijn de vragen voor de enquêtes 
opgesteld. Voor de gemeenten Zwolle en Kampen luidde de onderzoeksvraag als volgt: het 
achterhalen van de woonvoorkeuren van de naar nieuwbouw (koop en vrije sector huur) en 
bestaande bouw (vrije sector huur) verhuisgeneigde huishoudens en het voor deze segmenten 
vaststellen van de kwantitatieve verhuisgeneigde vraag. Naast een vragenblok dat betrekking had op 
woonwensen was er een vragenblok dat betrekking had op het thema energie. Voor de plaatsen 
Wezep en Hattemerbroek luidde de onderzoeksvraag: het achterhalen van de woonvoorkeuren van 
de naar nieuwbouw goedkope koopwoningen (tot 200.000,-) en huur (vrije sector en sociale huur; 
nieuwbouw en bestaande bouw) verhuisgeneigde huishoudens en het voor deze segmenten 
vaststellen van de kwantitatieve verhuisgeneigde vraag. 
 
USP heeft vele duizenden huishoudens in de gemeenten Kampen en Zwolle benaderd met het 
verzoek om de enquête op een speciaal voor dit onderzoek ingerichte website in te vullen. In Wezep 
en Hattemerbroek zijn alle ruim 5.000 huishoudens benaderd om deel te nemen aan de enquête. 
Totaal hebben in deze 3 gebieden bijna 2.900 mensen de online vragenlijst ingevuld. 940 
Respondenten voldeden aan de voor dit onderzoek gestelde criteria. Men voldeed daar aan als men 
aangaf binnen tien jaar verhuisgeneigd te zijn naar de hierboven aangegeven segmenten; men 
diende binnen de eigen gemeente verhuisgeneigd te zijn (zie tabel 1.1). 
 
Tabel 1.1 Respons enquête 

 Gemeente Zwolle Gemeente Kampen Gemeente Oldebroek 
Wezep Hattemerbroek 

Totaal aantal deelnemers 1.411 974 448 45 
  Doelgroep nieuwbouw koop 442 217 53* 3* 
  Doelgroep vrije sector huur 85 46 14 3 
  Doelgroep sociale huur nvt nvt 66 11 
  Buiten doelgroep 885 711 315 28 

* Verhuisgeneigd naar een woning in het segment tot maximaal € 200.000,- 
 
Als waarborg van de representativiteit zijn voor Kampen en Zwolle de enquêteresultaten gewogen 
naar de leeftijd van het huishouden. Het is in veldwerk vaak niet mogelijk een exacte afspiegeling van 
de bevolking op te nemen. Na afronding van het veldwerk bleek dat in beide gemeenten meer 
ouderen (>55 jaar) en minder jongeren (<35 jaar) in het onderzoek vertegenwoordigd waren. In de 
gewogen steekproef zijn deze verhoudingen rechtgetrokken, waardoor deze in overeenstemming zijn 
met de werkelijke verdeling in de beide gemeenten. Hierdoor kunnen representatieve uitspraken 
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worden gedaan. We merken op dat de uitkomsten van de enquête voor Wezep en Hattemerbroek 
een algemeen beeld weergeven. De uitkomsten dienen dan ook zorgvuldig geïnterpreteerd te 
worden aangezien het vanwege de respons (n=150 verhuisgeneigde respondenten) veelal meer 
indicatieve resultaten betreft.  
 
Consumentenonderzoek - groepsdiscussies 
 
In het kader van het consumentenonderzoek zijn eind januari op het kantoor van de Rabobank in 
Zwolle twee groepsdiscussies met verhuisgeneigde inwoners uit Kampen en Zwolle georganiseerd. 
Een groepsdiscussie is een vraaggesprek tussen een gespreksleider en een beperkt aantal 
respondenten. Het is een flexibele onderzoekstechniek: de leider van de discussie heeft de 
mogelijkheid door te vragen naar motieven achter antwoorden van respondenten en dieper in te 
gaan op bepaalde onderwerpen. De uitkomsten zijn informatief en geven een diepgaander inzicht in 
het onderwerp. In samenspraak met de opdrachtgevers en USP zijn de onderwerpen voor de beide 
groepsdiscussies vastgesteld. Deelnemers aan de groepsdiscussies zijn gevraagd naar hun 
woonwensen, hun mening over energiebesparing en hun mening over het vlottrekken van de 
woningmarkt. De eerste groepsdiscussie bestond uit 14 deelnemers met een leeftijd tot 40 jaar en de 
tweede groepsdiscussie bestond uit 13 deelnemers met een leeftijd vanaf 40 jaar. 
 
Deskresearch 
 
Om de onderzoeksresultaten van het consumentenonderzoek in perspectief te kunnen plaatsen en 
om een deel van de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, is onderzoek verricht op basis van 
al beschikbare bronnen op thema’s als demografische ontwikkelingen, samenstelling en kenmerken 
van de woningvoorraad, prognoses, marktontwikkelingen, etc. Voor dit gedeelte is gebruik gemaakt 
van databestanden van onder andere het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Vastgoedmonitor 
van ABF Research en de Monitor Nieuwe Woningen. In het kader van de deskresearch is een 
verdiepingsslag uitgevoerd op het databestand van het WoonOnderzoek Nederland 2012 
(WoON2012)2. Voor de gemeenten Zwolle en Kampen zijn gegevens op gemeenteniveau 
weergegeven. Waar mogelijk zijn gegevens voor Wezep en Hattemerbroek gezamenlijk 
gepresenteerd. Waar dat niet mogelijk was, zijn gegevens op het niveau van de gemeente Oldebroek 
weergegeven. Voor de deskresearchfase zijn de meest recente, beschikbare cijfers gebruikt. 
  

                                                           
2 Het WoonOnderzoek Nederland is een onderzoek dat in opdracht van de Rijksoverheid elke 3 jaar wordt uitgevoerd. Er wordt onderzocht 
hoe mensen wonen en willen wonen; er wordt gekeken naar onder meer de huishoudensamenstelling, de woning, de woonlasten, 
woonwensen en woonomgeving. Voor het WoON2012 zijn 70.000 mensen geënquêteerd. Het ministerie van BZK en het Centraal Bureau 
voor de Statistiek voerden het onderzoek uit. Van de 70.000 mensen zijn 40.000 geënquêteerd in opdracht van BZK; de overige mensen zijn 
in opdracht van lokale en regionale overheden ondervraagd. Wat betreft het verkrijgen van inzicht in de woonwensen van 
verhuisgeneigden is het WoON2012 al weer wat minder actueel. Vanaf eind vorig jaar werken het Ministerie van BZK en het CBS aan de 
voorbereidingen voor het WoON2015. Het veldwerk voor WoON 2015 start in september 2014 en duurt tot mei 2015. De resultaten van 
het WoON2015 en het gegevensbestand zullen begin 2016 beschikbaar zijn. 
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Onafhankelijkheid 
 
Om de onafhankelijkheid van het onderzoek te borgen is het uitgevoerd door twee externe partijen 
die gespecialiseerd zijn in het verrichten van onderzoek in de woningbranche, te weten: 

 USP Marketing Consultancy (uitvoering consumentenonderzoek (enquêtes en 
groepsdiscussies)); 

 Afdeling Marktonderzoek van Bouwfonds Ontwikkeling (coördinatie consumentenonderzoek, 
analyse databestand WoON2012 en deskresearch). 

  
Afbakening onderzoeksgebied 
 
Het onderzoeksgebied is gedefinieerd als de gemeente Zwolle, de gemeente Kampen en de plaatsen 
Wezep en Hattemerbroek. De drie opdrachtgevers ontplooien een groot deel van hun 
bedrijfsactiviteiten in de gemeenten Kampen en Zwolle. Woningcorporatie DeltaWonen is actief in 
de plaatsen Wezep en Hattemerbroek; beide plaatsen bevinden zich in de gemeente Oldebroek.  
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2. BEVOLKING EN WONINGMARKT 
 
2.1 Inleiding  
 
In dit hoofdstuk staat de huidige situatie op de woningmarkt centraal. In de afgelopen jaren zijn 
ontwikkelingen op de woningmarkt vooral beïnvloed door de economische crisis. Ook de 
demografische ontwikkeling is echter van invloed op de ontwikkeling van de woningmarkt. In dit 
hoofdstuk wordt voor de drie gebieden voor de afgelopen jaren ingegaan op het thema demografie, 
daarna op de woningvoorraad en tot slot wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van de markt 
voor bestaande koopwoningen en de markt van nieuwbouwwoningen.  
 
2.2 Bevolking en huishoudens 
 
Bevolking 
 
In 2013 woonden in Zwolle ca. 122.500 mensen en in Kampen ca. 50.900 mensen. Wezep en 
Hattemerbroek telden in 2013 13.360 inwoners waarvan 11.950 in Wezep en 1.410 in 
Hattemerbroek. In de periode 2003 t/m 2013 is het aantal inwoners van Kampen (+ ca. 2.000) en 
Zwolle toegenomen (+ ca. 12.500); het aantal inwoners van Wezep en Hattemerbroek is in deze jaren 
licht gedaald (-370). De onderstaande figuur toont de bevolkingsontwikkeling in de 3 gebieden. 
 
Figuur 2.1 Bevolkingsontwikkeling, 2003-2013 

 
Bron: CBS. 
 

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kampen Zwolle Wezep en Hattemerbroek

Duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en differentiatie bouwgrondprijzen woningbouw in relatie tot de GREX



8 
 

De samenstelling van de bevolking in de drie gebieden wijkt niet sterk af van de samenstelling van de 
bevolking in Nederland als geheel. In het gebied zijn jongeren met een leeftijd tot 25 jaar licht 
oververtegenwoordigd en zijn ouderen met een leeftijd vanaf 65 jaar licht ondervertegenwoordigd. 

Figuur 2.2 Bevolkingssamenstelling, 2013 

 
Bron: CBS. 
 
Huishoudens 
 
Voor de ontwikkeling van de woningmarkt is de huishoudenontwikkeling de belangrijkste indicator. 
In de periode 2003-2013 nam het aantal huishoudens in Kampen met ruim 1.100 toe (20.407 
huishoudens in 2013), in Zwolle met 6.500 (55.944 huishoudens in 2013) en in Wezep en 
Hattemerbroek met 425 (5.190 huishoudens in 2013). Ondanks het feit dat het aantal inwoners in 
Wezep en Hattemerbroek is afgenomen, is het aantal huishoudens toch toegenomen. Dit duidt op 
het kleiner worden van huishoudens (dit proces is bekend onder de term huishoudenverdunning). 
Figuur 2.3 toont de ontwikkeling van het aantal huishoudens. Figuur 2.4 toont de 
huishoudensamenstelling. In de gemeenten Oldebroek en Kampen zijn t.o.v. Nederland gezinnen 
met kinderen oververtegenwoordigd en alleenstaanden ondervertegenwoordigd. 
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Figuur 2.3 Huishoudenontwikkeling, 2003-2013 

 
Bron: CBS. 
 
Figuur 2.4 Huishoudensamenstelling naar type, 2013 

Bron: CBS. 
 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kampen Zwolle Wezep en Hattemerbroek

0% 10% 20% 30% 40%

Alleenstaand

Paar zonder kinderen

Gezin met kinderen

1-ouder gezin

Nederland Gemeente Oldebroek Gemeente Zwolle Gemeente Kampen

Duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en differentiatie bouwgrondprijzen woningbouw in relatie tot de GREX



10 
 

Migratie 
 
Tot en met 2009 hield het CBS een verhuisstatistiek bij waarin werd geregistreerd hoeveel personen 
tussen de verschillende gemeenten in Nederland verhuisden. Bijzonder aan deze statistiek is dat deze 
ook inzicht gaf in het aantal zogenaamde ‘binnenverhuizingen’; dit zijn verhuizingen die binnen de 
betreffende gemeente hebben plaatsgevonden. In de onderstaande 2 tabellen is het aantal 
verhuisde personen van en naar de gemeenten Zwolle, Kampen en Oldebroek weergegeven voor 
2009. Hoewel deze gegevens minder recent zijn, geven zij goed inzicht in de verhuisrichtingen en de 
verhouding tussen de verschillende verhuisstromen. Uit beide tabellen komt naar voren dat 
verreweg de meeste personen binnen de gemeentegrens zijn verhuisd (voor Kampen geldt dit voor 
3/4 van de verhuizers). Eenzelfde beeld geldt voor de meeste Nederlandse gemeenten. 
 
Tabel 2.1 Verhuisde personen naar de drie gemeenten vanuit andere gemeenten, 2009* 

Naar Zwolle Naar Kampen Naar Oldebroek 
Herkomst n % Herkomst n % Herkomst n % 

Zwolle 8.650 63,4% Kampen 2.900 74,7% Oldebroek 950 63,8% 
Groningen 330 2,4% Zwolle 180 4,6% Elburg 120 8,1% 
Dalfsen 200 1,5% Dronten 70 1,8% Zwolle 70 4,7% 
Kampen 180 1,3% N.O.polder 60 1,6% Kampen 40 2,7% 
Enschede 140 1,0% Oldebroek 60 1,6% Hattem 30 2,0% 
Overige  4.140 30,4% Overige 610 15,7% Overige 280 18,8% 
Totaal 13.640 100% Totaal 3.880 100% Totaal 1.490 100% 

* Afronding op tientallen waardoor de totalen uit tabel 2.1 en tabel 2.2 van elkaar afwijken. 
Bron: CBS. 
 
Uit tabel 2.2 komt naar voren dat voor Zwolle geldt dat de meeste uitgaande verhuizers naar de 
steden Groningen, Amsterdam en Utrecht gaan; dit zijn personen die waarschijnlijk vanwege een te 
volgen opleiding (of carrière) naar die steden vertrekken. 
 
Tabel 2.2 Verhuisde personen vanuit de drie gemeenten naar andere gemeenten, 2009* 

Van Zwolle Van Kampen Van Oldebroek 
Bestem-

ming 
n % Bestem-

ming 
n % Bestem-

ming 
n % 

Zwolle 8.650 64,8% Kampen 2.900 72,9% Oldebroek 950 58,6% 
Groningen 310 2,3% Zwolle 180 4,5% Zwolle 110 6,8% 
Amsterdam 220 1,7% Dronten 60 1,5% Elburg 100 6,2% 
Dalfsen 200 1,5% N.O.polder 50 1,3% Kampen 60 3,7% 
Utrecht 200 1,5% Zw.waterl. 50 1,3% Hattem 40 2,5% 
Overige 3.760 28,2% Overige 740 18,6% Overige 360 22,2% 
Totaal 13.340 100% Totaal 3.980 100% Totaal 1.620 100% 

* Afronding op tientallen waardoor de totalen uit tabel 2.1 en tabel 2.2 van elkaar afwijken. 
Bron: CBS. 
 
Het CBS registreert ook de migratie en het migratiesaldo tussen gemeenten. In die statistieken wordt 
alleen de migratie tussen gemeenten bijgehouden; er is in die statistiek helaas geen zicht op de 
migratie/verhuizingen binnen gemeenten. Wanneer we voor de afgelopen jaren kijken naar de 
migratiesaldi tussen de 3 gemeenten komt naar voren dat Zwolle en Kampen per saldo gemiddeld 
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jaarlijks inwoners van Oldebroek ‘wonnen’. Het migratiesaldo tussen Zwolle en Kampen wisselde de 
afgelopen jaren tussen positief en negatief. Over de periode 2008 t/m 2012 ‘verloor’ Kampen echter 
16 inwoners aan Zwolle (tabel 2.3). Tabel 2.4 toont de absolute migratiestromen tussen de 3 
gemeenten.  
 
Tabel 2.3 Migratiesaldi tussen de 3 gemeenten, 2008-2012 

 2008 2009 2010 2011 2012 Saldo 
Van Zwolle naar Oldebroek -66 -44 -59 -24 -47 -240 
Van Zwolle naar Kampen -1 8 -35 -23 35 -16 
Van Kampen naar Oldebroek  -22 -20 -38 -17 -3 -100 

Bron: CBS. 
 
Tabel 2.4 Gemiddelde, absolute migratiestromen per jaar tussen de drie gemeenten, 2008-2012  
 Naar Kampen Naar Oldebroek Naar Zwolle 
Van Kampen - 43 216 
Van Oldebroek  63 - 123 
Van Zwolle 213 75 - 
Bron: CBS. 
 
Tabel 2.5 toont voor de 3 gemeenten de relatieve omvang van de uitgaande migratiestroom naar 
bestemmingsgemeente. Voor Kampen geldt dat er een relatief grote uitgaande stroom naar Zwolle is 
(17,8%). Voor Oldebroek geldt dit ook en in mindere mate geldt voor Oldebroek ook dat er sprake is 
van een relatief grote uitgaande stroom naar de gemeente Elburg (15% niet afgebeeld) en naar 
Kampen (7,6%). De relatieve omvang van de uitgaande stroom vanuit Zwolle naar de andere 2 
gemeenten is veel kleiner (respectievelijk 4,4% naar Kampen en 1,6% naar Oldebroek). 
 
Tabel 2.5 Uitgaande migratiestroom voor elk van de 3 gemeenten, 2008-2012  
 % naar Kampen % naar 

Oldebroek 
% naar Zwolle % naar overige 

gemeenten 
Van Kampen nvt 3,5% 17,8% 78,7% 
Van Oldebroek  7,6% nvt 15,0% 77,4% 
Van Zwolle 4,4% 1,6% nvt 94,0% 
Bron: CBS. 
 
Wanneer we voor de gemeenten kijken naar de binnenkomende migratiestroom komt eenzelfde 
beeld naar voren (tabel 2.6). Voor Kampen geldt dat de binnenkomers voor een niet onbelangrijk 
deel uit Zwolle komen. Voor Oldebroek geldt dit ook, daarnaast geldt voor de gemeente Oldebroek 
dat een niet onbelangrijk deel van de binnenkomende mensen afkomstig is uit de gemeente Elburg 
(19,1%; niet afgebeeld). Voor Zwolle geldt voor de binnenkomende migratiestroom dat relatief 
gezien veel minder mensen uit Kampen en Oldebroek komen. Voor alle 3 gemeenten geldt dat 
mensen in de leeftijdscategorie 15 tot 24 jaar de grootste groep vormen die de gemeentegrens 
oversteken. We zien een interessant verschil tussen de 3 gemeenten. Waar Kampen en Oldebroek 
over de periode 2008 t/m 2012 voor deze leeftijdscategorie een negatief migratiesaldo hebben (er 
vertrokken dus meer jongeren uit de gemeente dan er binnenkwamen) heeft Zwolle over deze 
periode voor deze leeftijdscategorie een positief migratiesaldo (er kwamen dus meer jongeren de 
gemeente binnen dan er vertrokken). In mindere mate is dit in de gemeenten ook te zien voor de 
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leeftijdscategorie 25 tot 34 jaar. Omdat geen informatie bekend is over migratiestromen uitgesplitst 
naar leeftijd tussen deze 3 gemeenten, kunnen we het niet met zekerheid zeggen maar het lijkt er 
sterk op dat het vooral jonge huishoudens zijn geweest die vanuit Kampen en Oldebroek naar Zwolle 
zijn vertrokken. 
 
Tabel 2.6 Binnenkomende migratiestroom voor elk van de 3 gemeenten, 2008-2012  
 % afkomstig uit 

Kampen 
% afkomstig uit 

Oldebroek 
% afkomstig uit 

Zwolle 
% afkomstig uit 

overige 
gemeenten 

Naar Kampen nvt 5,3% 18,0% 76,7% 
Naar Oldebroek  6,3% nvt 11,2% 73,9% 
Naar Zwolle 4,1% 2,4% nvt 93,5% 
Bron: CBS. 
 
Huishoudeninkomen 
 
Figuur 2.5 toont de inkomensontwikkeling in de afgelopen jaren, de meest recente cijfers zijn al weer 
enkele jaren oud maar de figuur toont de onderlinge verhouding goed. Uit de figuur komt naar voren 
dat in de jaren tot het uitbreken van de crisis het gemiddeld besteedbaar inkomen snel is 
toegenomen. Vanaf 2008 is het echter gestabiliseerd en in de gemeente Oldebroek is vanaf 2009 het 
gemiddelde besteedbare inkomen jaarlijks afgenomen. In 2011 ligt het gemiddelde inkomen in 
Kampen en Zwolle op en net onder het gemiddelde voor de provincie Overijssel (€ € 33.200,-). Het 
gemiddelde besteedbare inkomen in de gemeente Oldebroek ligt hier met €35.500,- boven. 
 
Figuur 2.5 Gemiddeld besteedbaar huishoudeninkomen, 2005-2011* 

* Particuliere huishoudens excl. studenten. 
Bron: CBS. 
 
Wanneer we de gemiddelde inkomens vergelijken met het gemiddelde inkomensniveau in een aantal 
andere gemeenten in de regio dan komt naar voren dat de gemiddelde inkomens in Zwolle en in 
Kampen tot de laagste van de regio behoren (figuur 2.6).  
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Figuur 2.6 Gemiddeld besteedbaar huishoudeninkomen 16 gemeenten, 2011* 

 
* Particuliere huishoudens excl. studenten. 
Bron: CBS. 
 
2.3 Bestaande woningvoorraad 
 
Woningvoorraad 
 
In Nederland bedraagt het eigenwoningbezit 60%. In Wezep, Hattemerbroek (69%) en de gemeente 
Kampen (65%) is dit aandeel hoger, in Zwolle is het eigenwoningbezit met 56% beneden gemiddeld. 
Het aandeel meergezinswoningen is in Wezep en Hattemerbroek erg laag; dit is een vrij gebruikelijk 
beeld voor kleinere kernen. Tabel 2.7 toont de verdeling van de woningvoorraad naar woningtype en 
eigendomsvorm. 
 
Tabel 2.7 Verdeling woningvoorraad naar woningtype en eigendomsvorm, 2012* 
 Kampen Wezep, 

Hattemerbroek 
Zwolle Nederland 

koopsector EGW 61% 68% 49% 51% 
koopsector MGW 4% 1% 7% 9% 
huursector EGW 17% 29% 21% 20% 
huursector MGW 18% 2% 22% 20% 
* EGW staat voor eengezinswoning, MGW staat voor meergezinswoning. 
Bron: ABF Research - Syswov 2012. 
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WOZ-waarde 
 
Wanneer we naar de gemiddelde WOZ-waarde in de 3 gemeenten kijken, blijkt de gemiddelde 
waarde tussen Kampen (€ 207.000,-) en Zwolle (€ 212.000,-) weinig te verschillen. In Oldebroek is de 
gemiddelde WOZ-waarde flink hoger, namelijk € 249.000,- (figuur 2.8). Wanneer we naar de regio 
kijken, blijkt de WOZ-waarde in Kampen en Zwolle vrij laag te zijn. Met € 278.000,- is de gemiddelde 
WOZ-waarde het hoogst in de gemeente Heerde (figuur 2.9). Uit figuur 2.7 blijkt dat in de gemeente 
Oldebroek relatief meer woningen in het WOZ-segment 2 tot 5 ton voorkomen dan in Zwolle en 
Kampen waar het segment 1 tot 2 ton het grootste segment is. 
 
Figuur 2.7 Verdeling WOZ-waarde klassen, 2011 

 
Bron: CBS. 
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Figuur 2.8 Gemiddelde WOZ-waarde, 2005-2013 

 
Bron: CBS. 
 
Figuur 2.9 Gemiddelde WOZ-waarde 16 gemeenten, 2013 

 
Bron: CBS. 
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2.4 Transacties bestaande markt en nieuwbouwmarkt 
 
Prijs- en afzetontwikkeling bestaande bouw 
 
De economische crisis heeft ook de lokale woningmarkt in het onderzoeksgebied niet ongemoeid 
gelaten. In Nederland nam het aantal verkopen van bestaande koopwoningen in de periode 2007 
t/m 2013 met 46% af. In deze periode nam in Kampen het aantal verkopen met 46% af, in Oldebroek 
met 39% en in Zwolle met 48%.  
 
Figuur 2.10 Ontwikkeling transacties bestaande koopwoningen, 2007-2013 

 
Bron: Kadaster. 
 
De mediane transactieprijs in de NVM-regio Zwolle e.o. bedroeg eind 2013 jaar € 200.900,-3.  Sinds 
het hoogtepunt in 2008 is de mediane transactieprijs als gevolg van de crisis al enkele jaren aan het 
afnemen (figuur 2.11). In 2013 lijkt voor de regio sprake te zijn van een uitbodeming van de 
prijsdaling; dit gelet op het feit dat de mediane transactieprijs al enkele kwartalen rond 2 ton 
schommelt (figuur 2.12). In het laatste kwartaal van vorig jaar was sprake van een lichte toename van 
de mediane transactieprijs.  

                                                           
3 De regio bestaat uit de gemeenten Kampen, Zwolle, Hattem, Heerde, Oldebroek en Zwartewaterland.  
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Figuur 2.11 Ontwikkeling mediane transactieprijs, 1998-2013 NVM-regio Zwolle e.o. 

 
Bron: NVM. 
 
Figuur 2.12 Ontwikkeling mediane transactieprijs, 2007-2013 NVM-regio Zwolle e.o. (per kwartaal) 

 
Bron: NVM. 
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Door te kijken naar de ontwikkeling van de vierkante meter prijs van verkochte woningen ontstaat 
een beeld van de ontwikkeling van de woningprijs in de afgelopen jaren. Vooral in 2009, 2012 en 
2013 was in de bestaande bouw sprake van stevige prijsdalingen. In 2013 was in ieder kwartaal t.o.v. 
het hetzelfde kwartaal in 2012 sprake van een afnemende prijsdaling. In het laatste kwartaal van 
2013 werd in 11 kwartalen de eerste stijging van de vierkante meter prijs waargenomen (figuur 
2.13). 
 
Figuur 2.13 Procentuele ontwikkeling transactieprijs per m² t.o.v. het voorgaande jaar, per 
kwartaal NVM-regio Zwolle e.o. 

 
Bron: NVM. 
 
Woningproductie: opleveringen en vergunningafgifte 
 
In Kampen en in Zwolle is het aantal opgeleverde woningen t.o.v. de hoogtijperiode afgenomen. In 
de gemeente Oldebroek nam het aantal opleveringen in de eerste crisisjaren toe, om in 2012 en 
2013 weer te dalen naar meer ‘normale’ aantallen (zie de figuren 2.14, 2.15 en 2.16). In de meeste 
jaren is het aantal afgegeven vergunningen voor koopwoningen groter dan voor huurwoningen. In de 
afgelopen 3 jaar werden in Zwolle gemiddeld 25 vergunningen aan particulieren verleend voor de 
bouw van een koopwoning, in de gemeente Oldebroek ging het gemiddeld om 15 woningen en in 
Kampen om gemiddeld 20 woningen (niet afgebeeld). In alle 3 gemeenten is het aantal afgegeven 
vergunningen in 2013 lager is dan in 2012; voor de komende periode valt dan ook te verwachten dat 
het aantal opgeleverde woningen nog iets verder zal dalen. 
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Figuur 2.14 Opleveringen (rechts) en vergunningafgifte (links) Kampen, 2005-2013 

 
Bron: CBS. 
 
Figuur 2.15 Opleveringen (rechts) en vergunningafgifte (links) Oldebroek, 2005-2013 

 
Bron: CBS.  
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Figuur 2.16 Opleveringen (rechts) en vergunningafgifte (links) Zwolle, 2005-2013 

 
Bron: CBS. 
 
Transacties nieuwbouwkoopwoningen 
 
De Monitor Nieuwe Woningen registreert de transacties van projectmatig ontwikkelde 
koopwoningen door woningcorporaties, bouwers en projectontwikkelaars aan particulieren (zie de 
figuren 2.17, 2.18 en 2.19). In Kampen en in Zwolle zien we de laatste jaren lagere 
transactieaantallen dan in de pre-crisis periode. Vooral in Zwolle is de laatste jaren sprake van 
relatief weinig nieuwbouwtransacties. In Kampen steeg in 2013 het aantal transacties opmerkelijk 
sterk; er was sprake van een verdriedubbeling. 
 
In de gemeente Oldebroek is in de periode 2009 t/m 2012 sprake van hoge transactieaantallen t.o.v. 
de voorgaande periode. Dit kan het gevolg zijn van het feit dat er in de jaren tot 2008 vrij weinig 
aanbod van nieuwbouwlocaties was. In 2013 nam het aantal transacties sterk af; zowel in 2012 en 
2013 zijn geen nieuwe projectmatige koopwoningen meer op de markt gebracht in Oldebroek. In 
2010 en 2011 waren er vrij grote aantallen op de markt (aanbod); de transacties in 2013 zijn een deel 
van dat aanbod.  
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Figuur 2.17 Transacties nieuwbouwkoopwoningen Kampen, 2005-2013 

 
Bron: BZK WBI / NEPROM - Monitor Nieuwe Woningen.  
 
Figuur 2.18 Transacties nieuwbouwkoopwoningen Oldebroek, 2005-2013 

 
Bron: BZK WBI / NEPROM - Monitor Nieuwe Woningen.  
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Figuur 2.19 Transacties nieuwbouwkoopwoningen Zwolle, 2005-2013 

 
Bron: BZK WBI / NEPROM - Monitor Nieuwe Woningen.  
 
Wanneer we naar de herkomst van de nieuwbouwkopers kijken, komt naar voren dat veruit het 
grootste deel van de kopers al in de gemeente woonde waar men de woning heeft gekocht. De 
laatste jaren zien we voor Kampen vaak een aandeel van minimaal 95%, in Zwolle is dit aandeel zo’n 
85% (tabel 2.8). Dit verschil is waarschijnlijk te verklaren door het feit dat Zwolle groter is, een 
regionale functie heeft en meer arbeidsplaatsen heeft dan Kampen.  
 
Tabel 2.8 Herkomst nieuwbouwkopers uit de betreffende gemeente, 2005-2013 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Kampen 90% 80% 77% 87% 97% 96% 98% 98% 87% 
Oldebroek - 86% 50% - 62% 93% 88% 77% 58% 
Zwolle 83% 85% 85% 88% 85% 86% 85% 85% 85% 
Nederland 71% 72% 72% 75% 79% 78% 78% 81% 70% 
Bron: BZK WBI / NEPROM - Monitor Nieuwe Woningen.  
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3. WOONWENSEN 
 
3.1 Inleiding  
 
In dit hoofdstuk staan de wensen van de verhuisgeneigde huishoudens in Kampen, Zwolle en de 
plaatsen Wezep en Hattemerbroek centraal. De wensen komen voort uit de drie 
consumentenonderzoeken die USP onder huishoudens in deze gebieden heeft gehouden. Er wordt 
ingegaan op de verhuisgeneigdheid, de woonwensen van verhuisgeneigde huishoudens t.a.v. de 
woning en de woonomgeving en hun wensen t.a.v. energiebesparing. Er is een selectie van de meest 
interessante onderwerpen uit de uitgevoerde enquête gemaakt. Ook zijn in dit hoofdstuk enkele 
interessante uitkomsten uit het WoON2012 opgenomen. 
 
Niet alle verhuisgeneigde huishoudens zijn gevraagd naar hun woonwensen. In de enquête voor 
Kampen en Zwolle waren de doelgroepen verhuisgeneigden naar een nieuwbouwkoopwoning of een 
vrije sector huurwoning (nieuwbouw èn bestaande bouw). Voor de plaatsen Wezep en 
Hattemerbroek waren de doelgroepen deels anders gedefinieerd. In die plaatsen bestond de 
doelgroep uit verhuisgeneigden naar een nieuwbouwkoopwoning tot € 200.000 en verhuisgeneigden 
naar de huursector (zowel vrije sector huur als sociale huur èn zowel nieuwbouw als bestaande 
bouw). 
 
3.2 Verhuisgeneigdheid 
 
Verhuisgeneigdheid 
 
Van alle huishoudens in Zwolle is 24% binnen nu en 5 jaar verhuisgeneigd. In Kampen ligt de 
verhuisgeneigdheid op 22% en in de plaatsen Wezep en Hattemerbroek ligt het met 19% enkele 
procentpunten lager. Wanneer deze percentages op de populaties in de drie gebieden worden 
toegepast, ontstaat zicht op de kwantitatieve en kwalitatieve vraag van de huishoudens die tot en 
met 2018 willen verhuizen naar een andere woning (tabel 3.1). Uit de tabel komt naar voren dat in 
Kampen binnen nu en 5 jaar ca. 4.400 huishoudens verhuisgeneigd zijn binnen de gemeente, in 
Zwolle zijn zo’n 13.400 huishoudens binnen nu en 5 jaar verhuisgeneigd binnen de gemeente. Uit 
tabel 3.1 komt naar voren dat in de gemeenten Zwolle en Kampen zo’n 2 op de 3 verhuisgeneigden 
een koopwoning wenst.  
 
Tabel 3.1 Woningvraag verhuisgeneigden Kampen en Zwolle, 2014 t/m 2018 

Voorkeur Kampen Zwolle 
 % n % n 
Bestaande koop 37% 1.635 40% 5.312 
Nieuwbouw koop 26% 1.140 27% 3.623 
Nieuwbouw vrije sector huur 3% 151 4% 535 
Bestaande bouw vrije sector huur 5% 215 6% 865 
Sociale huur 29% 1.269 23% 3.088 
Totaal 100% 4.409 100% 13.423 

Bron: USP Woonwensenenquêtes (2014). 
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In Wezep en Hattemerbroek zijn ruim 1.000 huishoudens binnen nu en 5 jaar verhuisgeneigd. Tabel 
3.2 laat zien in welk segmenten er vraag naar woningen is.  
 
Tabel 3.2 Woningvraag verhuisgeneigden Wezep en Hattemerbroek, 2014 t/m 2018 

Voorkeur Wezep en Hattemerbroek 
 % N 
Bestaande koop 25% 257 
Nieuwbouw koop < € 200.000 12% 126 
Nieuwbouw koop > € 200.000 21% 209 
Vrije sector huur 7% 73 
Sociale huur 35% 352 
Totaal 100% 1.016 

Bron: USP Woonwensenenquêtes (2014). 
 
Gewenste woongemeente 
 
Hierboven is alleen het aantal verhuisgeneigden weergegeven met een verhuiswens binnen de 
huidige woongemeente/-plaats. Wanneer we voor de 3 doelgroepen kijken naar de gemeenten waar 
alle verhuisgeneigden naar toe willen verhuizen (er wordt dus gekeken naar een grotere doelgroep), 
dan komt naar voren dat de meeste verhuisgeneigden binnen de huidige gemeente/woonplaats 
willen verhuizen. Uit tabel 3.3 komt naar voren dat bijna 90% van de verhuisgeneigde Kampenaren 
die tot de doelgroep behoren binnen Kampen wil verhuizen; voor Zwolle is dit percentage enkele 
procentpunten hoger. De verhuisgeneigdheid van Zwollenaren naar Kampen en de 
verhuisgeneigdheid van Kampenaren naar Zwolle is klein. Ook voor de plaatsen 
Wezep/Hattemerbroek komt naar voren dat de verhuisgeneigden die tot de doelgroep behoren, het 
liefst binnen de eigen woonplaats verhuizen. 
 
Tabel 3.3 Verhuisgeneigdheid van gemeente naar gemeente 

 
 
 

Huidige 
woongemeente 

Gewenste woongemeente 
 Gemeente 

Zwolle 
Gemeente 

Kampen 
Gemeente 
Oldebroek 

Anders 

Gemeente 
Zwolle 

94% 1% n.b. 4% 

Gemeente 
Kampen 

4% 89% n.b. 7% 

Wezep/ 
Hattemerbroek 

4% 1% 89% 7% 

Bron: USP Woonwensenenquêtes (2014). 
 
Ook uit het WoONderzoek Nederland (WoON2012) komt naar voren dat de onderlinge 
verhuisgeneigdheid tussen de 3 gemeenten klein is. Verhuisgeneigden zijn vooral gericht op de 
huidige woongemeente (zie tabel 3.4). Van de 3 gemeenten geldt dit het minste voor Oldebroek; in 
deze gemeente geeft ruim 9% van de verhuisgeneigden aan zich op gemeente Zwolle te richten. De 
verhuisgeneigdheid tussen Zwolle en Kampen is laag. 
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Tabel 3.4 Verhuisgeneigdheid van gemeente naar gemeente 
 Van gemeente 
Naar gemeente Kampen Oldebroek Zwolle 
Kampen 82,6% 0,7% 0% 
Oldebroek 1,1% 64,1% 0,3% 
Zwolle 4,0% 9,4% 82,9% 
Overige gemeenten 8,6% 16,1% 11,4% 
Buitenland/weigert/weet niet 3,7% 9,7% 5,4% 
Bron: WoON2012. 
 
In de komende paragrafen wordt dieper ingegaan op de woonwensen van de verhuisgeneigde 
doelgroepen. Hierbij is een knip gemaakt tussen enerzijds de woonwensen van verhuisgeneigden uit 
Kampen en Zwolle en anderzijds de woonwensen van verhuisgeneigden uit Wezep en 
Hattemerbroek. Dit is gedaan omdat de enquête deels onder verschillende doelgroepen is 
uitgevoerd. Zo stonden in de enquête voor Zwolle en Kampen de woonwensen van verhuisgeneigden 
naar de nieuwbouwkoop en de vrije sector huur centraal. In de enquête voor Wezep en 
Hattemerbroek stonden de woonwensen van verhuisgeneigden naar de sociale huur, de vrije sector 
huur en de nieuwbouwkoop tot € 200.000,- centraal. Paragraaf 3.3 en 3.4 gaan voor Zwolle en 
Kampen in op de enquêteresultaten. Paragraaf 3.5 en 3.6 gaan voor Wezep en Hattemerbroek in op 
de enquêteresultaten. 
 
3.3 Woonwensen Zwolle en Kampen 
 
Achtergrondgegevens respondenten 
 
Tabel 3.5 en 3.6 geven inzicht in de achtergrondgegevens van de respondenten die tot de twee 
doelgroepen behoren. De doelgroep voor nieuwbouwkoop bestaat vooral uit jongeren en 35 tot 55 
jarigen; het zijn vooral paren met thuiswonende kinderen. De doelgroep voor de vrije sector huur 
bestaat grotendeels uit 55+ers en paren zonder kinderen. 
 
Tabel 3.5 Leeftijd verhuisgeneigden  
 Gemeente Zwolle Gemeente Kampen 
 Nieuwbouwkoop Vrije sector huur Nieuwbouwkoop Vrije sector huur 
< 35 jaar 41% 11% 36% 14% 
35-55 jaar 44% 31% 41% 16% 
> 55 jaar 15% 58% 22% 70% 
Bron: USP Woonwensenenquêtes (2014). 
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Tabel 3.6 Huishoudensamenstelling verhuisgeneigden  
 Gemeente Zwolle Gemeente Kampen 
 Nieuwbouw-

koop 
Vrije sector 

huur 
Nieuwbouw-

koop 
Vrije sector 

huur 
Paar zonder 
thuiswonende kind(eren) 

30% 60% 27% 59% 

Paar met thuiswonende 
kind(eren) 

55% 23% 67% 23% 

Alleenstaand met 
thuiswonende kind(eren) 

4% 3% 2% 0% 

Alleenstaand zonder 
thuiswonende kind(eren) 

12% 14% 4% 18% 

Bron: USP Woonwensenenquêtes (2014). 
 
Tabel 3.7 geeft inzicht in de huidige woonsituatie van de verhuisgeneigden. Potentiële 
nieuwbouwkopers wonen in de meeste gevallen al in een koopwoning. Voor Zwolle valt verder op 
dat in vergelijking met Kampen een groot aandeel verhuisgeneigden naar de vrije sector huur in een 
sociale huurwoning woont. 
 
Tabel 3.7 Huidige woning verhuisgeneigden  
Huidige woning Gemeente Zwolle verhuisgeneigd nr Gemeente Kampen verhuisgeneigd nr 
 Nieuwbouw-

koop 
Vrije sector huur Nieuwbouw-

koop 
Vrije sector huur 

Koopwoning 75% 33% 90% 63% 
Vrije sector huur 8% 44% 3% 28% 
Sociale huur 15% 23% 5% 9% 
Starter 2% 0% 1% 0% 
Bron: USP Woonwensenenquêtes (2014). 
 
Tabel 3.8 Aantal verhuisgeneigde starters, 2012 
 Kampen Zwolle 
 Aantal % Aantal % 
Koopwoning 495 47% 1.794 25% 
Huurwoning 563 53% 5.364 75% 
Totaal 1.058 100% 7.158 100% 
Bron: WoON2012. 
 
Uit tabel 3.7 komt naar voren dat maar weinig respondenten startend op de woningmarkt zijn. Uit de 
aanvullende analyse van het WoON2012 is zicht te krijgen op het aantal starters dat zich op de 
woningmarkt begeeft4. Op basis van de resultaten van het WoON-onderzoek zijn er in Kampen net 
iets meer dan 1.000 verhuisgeneigde starters die willen verhuizen naar een zelfstandige woning, in 
Zwolle zijn het er ruim 7.000. Uit tabel 3.8 komt naar voren dat in Zwolle de startende huishoudens 
in meerderheid gericht zijn op de huursector; in Kampen hebben de startende huishoudens geen 
duidelijke voorkeur. De starters die een koopwoning zoeken, zijn voor net iets meer dan de helft 
gericht op het woningsegment met een prijs tot 2 ton. De starters die een huurwoning zoeken zijn 
                                                           
4 We merken op dat de definitie voor verhuisgeneigdheid in het WoON2012 ruimer is dan definitie in de door USP uitgevoerde enquête, 
waardoor het aantal verhuisgeneigden in het WoON hoger ligt. Een ander verschil is dat de verhuistermijn in het WoON2012 2 jaar is, in de 
uitgevoerde enquête is de verhuistermijn 5 jaar. 
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voor meer dan 95% gericht op een sociale huurwoning; de verhuisgeneigdheid naar een vrije sector 
huurwoning is erg klein en doet zich alleen voor in Zwolle.  
 
Gewenst woningtype 
 
Aan de respondenten is gevraagd naar de voorkeur voor een bepaald woningtype. Tabel 3.8 geeft 
voor de verhuisgeneigden inzicht in het gewenste woningtype. Voor beide gemeenten geldt dat net 
iets meer dan de helft van de verhuisgeneigden naar een nieuwbouwkoopwoning een tweekapper of 
een vrijstaande woning wenst. De verhuisgeneigden naar de vrije sector huur wensen in meer dan de 
helft van de gevallen een meergezinswoning. Respectievelijk 54% van de verhuisgeneigden naar de 
vrije sector huur in Zwolle wenst dit woningtype; in Kampen wenst bijna 60% van de 
verhuisgeneigden naar dit segment een meergezinswoning. Verder wenst in beide gemeenten ca. 
35% tot 40% van de verhuisgeneigden naar de vrije sector huur een rijwoning of een patiobungalow.  
 
Tabel 3.8 Gewenst woningtype 
 Zwolle Kampen 
 Koop Vrije sector huur Koop Vrije sector huur 
Meergezinswoning 11% 54% 10% 57% 
Rijwoning 23% 23% 18% 17% 
Patiobungalow 8% 14% 14% 17% 
Tweekapper 26% 3% 32% 7% 
Vrijstaande woning 28% 4% 23% 2% 
Anders  3% 2% 2% 0% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 
Bron: USP Woonwensenenquêtes (2014). 
 
Tabel 3.9 geeft voor de verhuisgeneigden naar een nieuwbouwkoopwoning inzicht in de vraag naar 
woningtype per leeftijdscategorie. De voorkeur voor bepaalde woningtypen loopt uiteen per 
levensfase. Zo komt naar voren dat huishoudens tot 35 jaar met een verhuiswens naar een nieuwe 
koopwoning bijna uitsluitend geïnteresseerd zijn in rijwoningen, tweekappers en vrijstaande 
woningen. De groep 35-55 jarigen is voor een groot deel geïnteresseerd in tweekappers en 
vrijstaande woningen. De groep oudere verhuisgeneigden naar een nieuwbouwkoopwoning wenst 
vooral een appartement en een patiobungalow. 
 
Tabel 3.9 Gewenst woningtype verhuisgeneigden nieuwbouwkoop uitgesplitst naar leeftijd 
 Zwolle - nieuwbouwkoop Kampen - nieuwbouwkoop 
Leeftijdscategorie  < 35 jaar 35–55 jaar > 55 jaar < 35 jaar 35–55 jaar > 55 jaar 
Meergezinswoning 0% 11% 41% 0% 9% 35% 
Rijwoning 31% 21% 4% 34% 11% 5% 
Patiobungalow 1% 4% 39% 0% 9% 43% 
Tweekapper 34% 28% 2% 45% 35% 4% 
Vrijstaande woning 33% 31% 12% 19% 35% 7% 
Anders  0% 6% 2% 2% 1% 2% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Bron: USP Woonwensenenquêtes (2014). 
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Gewenste prijs 
 
De tabellen 3.10 en 3.11 geven inzicht in de gewenste koop- en huurprijzen van de verhuisgeneigden. 
Voor de verhuisgeneigden naar een nieuwbouwkoopwoning is hierbij onderscheid gemaakt naar 
leeftijdsklasse. Er komt naar voren dat in beide gemeenten en in alle leeftijdsklassen de grootste 
vraag zich voordoet in het segment € 150.000 tot € 300.000. De vraag naar dure woningen met een 
prijs vanaf € 400.000,- is klein. Uit tabel 3.11 blijkt dat er vooral vraag is naar vrije sector 
huurwoningen met een prijs tot € 850,- per maand; de vraag in het prijssegment daarboven is klein. 
Uit het WoON2012 komt ook naar voren dat er maar weinig vraag is naar huurwoningen met een 
maandhuur vanaf € 900,-. 
 
Tabel 3.10 Gewenste V.O.N.-prijs verhuisgeneigden naar nieuwbouwkoop 

 Zwolle - nieuwbouwkoop Kampen - nieuwbouwkoop 
 < 35 jr 35–55 jr > 55 jr < 35 jr 35–55 jr > 55 jr 
< € 150.000  3% 3% 2% 0% 3% 0% 
 € 150.000 - € 200.000  27% 16% 17% 34% 18% 30% 
 € 200.000 - € 250.000  31% 24% 27% 34% 31% 37% 
 € 250.000 - € 300.000  14% 24% 28% 15% 19% 18% 
 € 300.000 - € 350.000  14% 12% 7% 0% 10% 5% 
 € 350.000 - € 400.000  3% 9% 4% 2% 8% 6% 
 € 400.000 - € 500.000  1% 4% 5% 2% 4% 2% 
> € 500.000 1% 3% 4% 0% 2% 0% 
Weet niet/geen mening 7% 6% 7% 13% 6% 3% 

Bron: USP Woonwensenenquêtes (2014). 
 
Tabel 3.11 Gewenste maandelijkse huurprijs verhuisgeneigden naar vrije sector huur 

 Zwolle Kampen 
€ 681 - € 750 47% 50% 
€ 750 - € 850 40% 32% 
€ 850 - € 950 6% 7% 
€ 950 - € 1.050 3% 5% 
Weet niet/geen mening 4% 7% 

Bron: USP Woonwensenenquêtes (2014). 
 
Aan de verhuisgeneigden naar een vrije sector huurwoning is gevraagd naar de reden voor de keuze 
om te huren. De meest genoemde redenen zijn flexibel zijn (elk moment kunnen verhuizen), geen of 
onvoldoende hypotheek kunnen krijgen voor een koopwoning, ouder worden of geld willen 
vrijmaken uit de verkoop van de huidige woning. De keuze voor vervolgens een vrije sector 
huurwoning wordt vooral ingegeven doordat men te veel verdient om in aanmerking te komen voor 
een sociale huurwoning; bijna 50% van de respondenten geeft aan te veel te verdienen om voor een 
sociale huurwoning in aanmerking te komen. In de focusgroepen gaven de jonge respondenten aan 
alleen te willen huren om een verhuizing naar een koopwoning te overbruggen. Verder gaven zij aan 
dat kooplasten vaak lager zijn dan huurlasten. 
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Inspraak bij de nieuwe koopwoning 
 
De indeling van de woning, de keuze van de badkamer en het sanitair en de keuze van de keuken zijn 
de belangrijkste onderdelen waarop de geïnteresseerde voor een nieuwbouwkoopwoning invloed wil 
uitoefenen. 
 
Figuur 3.1 Gewenste inspraak bij de nieuwe koopwoning, Zwolle en Kampen 

 
 
Overzicht woningwensen 
 
In de enquête is naar een groot aantal wensen m.b.t. de volgende woning gevraagd. In tabel 3.12 en 
3.13 is voor de verhuisgeneigden een overzicht van de belangrijkste woonwensen gegeven. Er is een 
uitsplitsing naar leeftijdscategorie gemaakt voor de verhuisgeneigden naar de nieuwbouwkoop. 
Vanwege het lagere aantal verhuisgeneigden naar een vrije sector huurwoning is voor die groep geen 
onderscheid naar leeftijd gemaakt. 
 
Tabel 3.12 Woonwensen verhuisgeneigden, Zwolle 

 Nieuwbouwkoop Vrije sector huur 
 < 35 jr 35–55 jr > 55 jr totaal 
Woningtype Tweekapper: 

34% 
Vrijstaand: 31% Meergezins-

woning: 41% 
Meergezinswoning: 54% 

Prijsklasse €150k-€250k: 
58% 

€200k-€300k: 
48% 

€200k-€300k: 
55% 

Tot € 850 per maand: 87% 

Woonoppervlakte 120-140 m²: 
34% 

120-140 m²: 
22% 

100-120 m²: 
28% 

80-100 m²: 35% 

Aantal kamers 
(excl. woonkamer) 

4 kamers: 57% 4 kamers: 42% 3 kamers: 50% 2 kamers: 43% 

Uitzicht  Op groen: 41% Op groen: 36% Op groen + 
water: 46% 

Op groen + water: 42% 

Keuken Open keuken: 
65% 

Open keuken: 
59% 

Open keuken: 
59% 

Open keuken: 41% 

Bron: USP Woonwensenenquêtes (2014). 
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Tabel 3.13 Woonwensen verhuisgeneigden, Kampen 
 Nieuwbouwkoop Vrije sector huur 

 < 35 jr 35–55 jr > 55 jr totaal 
Woningtype Tweekapper: 

45% 
Vrijstaand en 
tweekapper: 

elk 35% 

Patiobungalow: 
43% 

Meergezinswoning: 57% 

Prijsklasse €150k-€250k: 
68% 

€200k-€300k: 
50% 

€150k-€250k: 
67% 

Tot € 850 per maand: 82% 

Woonoppervlakte 100-120 m²: 
19% 

120-140 m²: 
18% 

100-120 m²: 
24% 

100-120 m²: 34% 

Aantal kamers 
(excl. woonkamer) 

4 kamers: 60% 4 kamers: 41% 3 kamers: 60% 3 kamers: 55% 

Uitzicht  Geen voorkeur: 
38% 

Op groen + 
water: 38% 

Op groen + 
water: 46% 

Op groen + water: 39% 

Keuken Open keuken: 
49% 

Open keuken: 
60% 

Open keuken: 
61% 

Open keuken: 41%; 
gesloten keuken: 41% 

Bron: USP Woonwensenenquêtes (2014). 
 
In de enquête zijn 10 beelden van woningen aan de respondenten voorgelegd om de 
architectuurvoorkeur te achterhalen. Zowel in Zwolle als in Kampen is de architectuurstijl 
‘Retrodorps’ als meest aantrekkelijk beoordeeld door de verhuisgeneigden; op plek 2 staat de 
‘Cottagestijl’. Ook in landelijk onderzoek van Bouwfonds scoort de Cottagestijl hoog (tabel 3.14). De 
beelden van moderne architectuur vonden de respondenten onaantrekkelijk. De beelden die 
woningen toonden die zeer ‘strak’ waren uitgevoerd, werden onaantrekkelijk gevonden. Opvallend is 
dat de getoonde foto voor de ‘Retro jaren dertig’ woning lager scoort dan landelijk; landelijk is onder 
consumenten deze stijl zeer gewild. Tijdens de focusgroepen zijn nog extra beelden van jaren dertig 
woningen getoond; deze werden zeer positief beoordeeld door de respondenten. Uit de 
focusgroepen kwam verder naar voren dat de respondenten voor veel architectonische variatie 
(gevelvariatie) in de wijk kozen.   
 
Tabel 3.14 Top 2 populaire eengezinswoningen om in te wonen (verhuisgeneigden totaal) 

Architectuurstijl Beeld Percentage (heel) aantrekkelijk 
Retrodorps  

 
 
 
 
 
 

 
Zwolle: 79% 
 
Kampen: 71% 

Cottagestijl  
 
 
 
 
 
 

 
Zwolle: 58% 
 
Kampen: 47% 

Bron: USP Woonwensenenquêtes (2014). 
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Tabel 3.15 Woonwensen verhuisgeneigden meergezinswoningen (nieuwbouwkoop en vrije sector 
huur) 

 Zwolle Kampen 
Omvang complex Middelgroot, tussen 10 en 20 

appartementen per entree/ 
trappenhuis: 39% 

Geen voorkeur voor grootte complex: 
40% 

Appartement met lift Met lift: 92% Met lift: 95% 
Oppervlakte buitenruimte 5-10 m²: 22% 10-15 m²: 28% 
Gewenste buitenruimte: Een inpandig balkon: 29%  Een inpandig balkon: 40% 
Parkeren (indien koop) Op straatniveau op terrein van het 

complex: 47% 
Op straatniveau op terrein van het 
complex: 48% 

Parkeren (indien vrije 
sector huur) 

In een verdiepte parkeergarage onder 
het appartementcomplex: 48% 

In een verdiepte parkeergarage onder 
het appartementcomplex: 33% 

  
% (heel) aantrekkelijk: 74% 
 
 
 
 

 
% (heel) aantrekkelijk: 77% 
 

  
% (heel) aantrekkelijk: 52% 
 
 
 
 

 
% (heel) aantrekkelijk: 55% 
 

Bron: USP Woonwensenenquêtes (2014). 
 
Voor de verhuisgeneigden naar een meergezinswoning is een aantal specifieke vragen gesteld die 
alleen van toepassing zijn op dat woningtype. Tabel 3.15 gaat in op die wensen (de woonwensen van 
de huishoudens verhuisgeneigd naar een nieuwbouwkoopmeergezinswoning en een vrije sector 
huur meergezinswoning zijn gezamenlijk weergegeven). Appartementencomplexen met meer dan 20 
appartementen per entree zijn bijna niet gewenst (niet weergegeven). Wat parkeren betreft gaat de 
voorkeur onder kopers uit naar parkeren op een eigen plaats op straatniveau op het terrein van het 
appartementencomplex (meerprijs ca. € 5.000,-). De verhuisgeneigden naar een vrije sector 
huurwoning hebben een grote voorkeur voor parkeren in een garage naast of onder het complex; de 
grotere voorkeur voor parkeren in een parkeergarage is waarschijnlijk het gevolg van het feit dat 
verhuisgeneigden naar een vrije sector huurwoning de meerkosten niet ineens hoeven te dragen. 
Aan deze groep respondenten zijn vijf beelden van architectuurstijlen voor 
appartementencomplexen getoond. De tabel toont de twee stijlen die de meeste respondenten het 
aantrekkelijkst vonden. 
 
Opdrachtgeverschap 
 
Uit het WoON2012 komt naar voren dat in Zwolle 14% en in Kampen 20% van de verhuisgeneigden 
naar een nieuwbouwkoopwoning behoefte aan particulier opdrachtgeverschap (po) op een eigen 
kavel heeft. Ca. 45% heeft geen behoefte aan (collectief) particulier opdrachtgeverschap (c)po. 
Verder is er een redelijk omvangrijke groep die cpo niet op voorhand uitsluit. Uit de enquête komt 
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naar voren dat in Kampen 44% van de verhuisgeneigden naar een nieuwbouwkoopwoning geen 
belangstelling voor po heeft; in Zwolle ligt dat aandeel in de enquête op 55%. 
 
Tabel 3.16 Opdrachtgeverschap verhuisgeneigden koopwoning 
 Kampen Zwolle 
Op een eigen bouwkavel 20% 14% 
In een bouwproject dat u samen met andere particulieren 
ontwikkelt, als collectief particulier opdrachtgeverschap 

11% 3% 

Geen van beide 45% 47% 
Weet niet/misschien 24% 36% 
Bron: WoON2012. 
 
Gewenste nieuwbouwlocaties/wijken 
 
Aan de respondenten in Zwolle is gevraagd naar welke nieuwbouwlocatie of bestaande wijk de 
voorkeur uitgaat om naar toe te verhuizen (zie bijlage 1 en 2 voor de ligging). Voor de drie 
onderscheiden doelgroepen geeft de onderstaande tabel inzicht in de gewenste locatie/wijk. Onder 
de verhuisgeneigden naar een nieuwbouwkoopwoning zijn de locaties Isala Wezenlanden (28%), 
Frankhuis (16%) en Prinsenpoort (10%) het meest populair. Onder de verhuisgeneigden naar een 
nieuwbouw vrije sector huurwoning zijn met elk 11% van de verhuisgeneigden de wijken 
Kraanbolwerk, Isala Wezenlanden en Frankhuis het meest populair. De gunstige ligging in en nabij 
het centrum verklaart voor een groot deel de populariteit van deze wijken. Onder de naar een 
bestaande vrije sector huurwoning verhuisgeneigden zijn Zwolle-Zuid (32%), Stadshagen (14%) en 
Aa-landen (11%) populaire wijken om naar toe te verhuizen. 
 
Tabel 3.17 Verhuisgeneigdheid naar wijk, Zwolle (eerste keus) 

Nieuwbouwwijk Verhuisgeneigden 
nieuwbouwkoop 

Verhuisgeneigden 
nieuwbouw vrije 

sector huur 

Bestaande wijk Verhuisgeneigden 
bestaande bouw 
vrije sector huur 

1. Kraanbolwerk 5% 11% 1. Aa-Landen 11% 
2. Isala Wezenlanden 28% 11% 2. Assendorp 5% 
3. Kamperpoort 1% 3% 3. Berkum 3% 
4. Muziekwijk 2% 9% 4. Binnenstad 5% 
5. Prinsenpoort 10% 9% 5. Diezerpoort 0% 
6. De Wissel 5% 9% 6. Hanzeland 0% 
7. Centrum Stadshagen 6% 9% 7. Holtenbroek 3% 
8. Frankhuis 16% 11% 8. Indische buurt 0% 
9. Werkeren 7% 0% 9. Kamperpoort 0% 
10. Breecamp Oost 1% 3% 10. Stadshagen 14% 
11. Breezicht 5% 3% 11. Veerallee 8% 
12. De Tippe 3% 3% 12. Westenholte 5% 
13. Wythmen 6% 6% 13. Wijthmen 3% 
Weet niet 3% 14% 14. Windesheim 0% 
   15. Wipstrik 8% 
   16. Zwolle-Zuid 32% 
   Weet niet 3% 

Bron: USP Woonwensenenquêtes (2014). 
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 Tabel 3.18 Verhuisgeneigdheid naar wijk, Kampen (eerste keus) 
Nieuwbouwwijk Verhuisgeneigden 

nieuwbouwkoop 
Verhuisgeneigden 
nieuwbouw vrije 

sector huur 

Bestaande wijk Verhuisgeneigden 
bestaande bouw 
vrije sector huur 

1. Fuite en omgeving 9% 4% 1. Centrum 42% 
2. Hanzewijk 16% 22% 2. Bruneppe 0% 
3. Het Meer 28% 22% 3. De Greente 5% 
4. Reeve 13% 9% 4. Oranjewijk 0% 
5. Onderdijks 10% 4% 5. Hanzewijk 11% 
6. Stationskwartier 11% 9% 6. Zuid 11% 
7. Venedijk 4% 9% 7. Flevowijk 5% 
Weet niet 9% 22% 8. Bovenbroek 0% 
   9. Cellesbroek 0% 
   10. Middenwetering 0% 
   11. Hagenbroek 16% 
   12. De Maten 11% 
   13. Onderdijks 0% 
   14. IJsselmuiden  0% 

Bron: USP Woonwensenenquêtes (2014). 
 
Ook aan de respondenten in Kampen is gevraagd naar welke nieuwbouwlocatie of bestaande wijk de 
voorkeur uitgaat om naar toe te verhuizen (zie bijlage 3 en 4 voor de ligging). Voor de drie 
onderscheiden doelgroepen geeft tabel 3.18 inzicht in de gewenste locatie/wijk. Onder de 
verhuisgeneigden naar een nieuwbouwkoopwoning zijn de locaties Het Meer (28%), gevolgd door 
Hanzewijk (16%) en Reeve (13%) het populairst. Onder de verhuisgeneigden naar een nieuwbouw 
vrije sector huurwoning zijn de Hanzewijk en Het Meer met elk 22% van de verhuisgeneigden het 
meest populair. Ook is er een vrij grote categorie van 22% die het niet weet. Onder de naar een 
bestaande vrije sector huurwoning verhuisgeneigden zijn het Centrum (42%) en in mindere mate 
Hagenbroek (16%) de populairste wijken om naar toe te verhuizen. 
 
In het WoON2012 is gevraagd naar welk soort bouwlocatie de interesse van verhuisgeneigde 
huishoudens uitgaat5. Voor beide gemeenten komt naar voren dat ruim 1/3 van de respondenten 
een bouwlocatie in een bestaande wijk buiten het centrum wenst. Vestiging in een grote 
nieuwbouwwijk is het minst populair. 
 
Tabel 3.19 Voorkeur soort bouwlocatie verhuisgeneigden nieuwbouw (koop en huur) 
 Kampen Zwolle 
Een bouwlocatie in het centrum 22% 30% 
Een bouwlocatie in een bestaande wijk buiten het centrum 36% 37% 
Een kleine uitbreiding aan de rand van de woonplaats 25% 19% 
Een grote nieuwbouwwijk 17% 15% 
Bron: WoON2012. 
 
  

                                                           
5 Deze vraag is gesteld aan verhuisgeneigden naar een nieuwbouwkoop- en nieuwbouwhuurwoning. 
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Afstand tot gewenste voorzieningen 
 
In de enquête is gevraagd welke voorzieningen verhuisgeneigde huishoudens wensen 
(antwoordcategorieën: op loopafstand noodzakelijk, op fietsafstand acceptabel, met de auto binnen 
10 minuten bereikbaar). In de volgende twee figuren tonen we deze verdelingen voor de totale 
groep verhuisgeneigden. Voor een aantal voorzieningen bestaat een samenhang met de leeftijd. Zo 
wenst in Zwolle bijvoorbeeld zo’n 85% van de verhuisgeneigden met een leeftijd tot 35 jaar de 
basisschool op loopafstand; voor de 55-plussers geldt voor dit onderwerp dat maar liefst zo’n 90% 
geen mening heeft t.a.v. de gewenste afstand tot een basisschool. Een groot deel van de 
huishoudens uit de eerste groep heeft hoogstwaarschijnlijk basisschoolgaande kinderen; een groot 
deel van de groep 55-plussers redelijkerwijs niet (meer). Om het overzicht te bewaren, is er voor 
gekozen de verdeling voor de totale groep verhuisgeneigden te maken en geen uitsplitsing naar 
leeftijd te maken. 
 
Figuur 3.2 Afstand tot gewenste voorzieningen, verhuisgeneigden Zwolle 

 
Bron: USP Woonwensenenquêtes (2014). 
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Figuur 3.3 Afstand tot gewenste voorzieningen, verhuisgeneigden Kampen 

 
Bron: USP Woonwensenenquêtes (2014). 
 
3.4 Energiebesparing Zwolle en Kampen 
 
Naast een groot aantal vragen over woonwensen is in de enquête onder de verhuisgeneigden naar 
een nieuwbouwkoopwoning en een vrije sector huurwoning een groot aantal vragen opgenomen 
over het thema energie en energiebesparing. In deze paragraaf wordt ingegaan op de uitkomsten.  
 
Huidige en gewenste energielabel 
 
Zowel voor Kampen als voor Zwolle geldt dat de huidige woning van de verhuisgeneigde 
respondenten (naar nieuwbouwkoop en naar vrije sector huur) geen energielabel heeft of dat zij niet 
weten welk energielabel de woning heeft. Voor de volgende woning wenst een groot deel van de 
respondenten minimaal energielabel B (zie de figuren 3.4 en 3.5). Daarnaast valt het voor beide 
gemeenten op dat een groot aantal respondenten voor de volgende woning geen mening heeft over 
het gewenste energielabel. 
 
Er is een aantal stellingen m.b.t. energiebesparing voorgelegd. 90% Van de respondenten is het eens 
of helemaal eens met de stelling “Ik vind het belangrijk dat mijn volgende woning goed is geïsoleerd, 
omdat dit scheelt in de energielasten”. Zo’n driekwart van de respondenten is het eens of helemaal 
eens met de stelling “Bij mijn oriëntatie op en de keuze voor een volgende woning let ik op het 
energieverbruik en de energiekosten”. 2 Op de 3 respondenten neemt bij de oriëntatie op en de 
keuze voor een volgende woning het energielabel van deze woning mee in de overweging (stelling 
beantwoord met ((helemaal) mee eens). Wat nieuwbouwwoningen betreft gaven de jongere 
respondenten uit de focusgroepen aan dat zij er van uit gaat dat nieuwbouwwoningen standaard 
energiezuinig zijn, wanneer zij de keus hebben, gaven zij echter aan wooncomfort belangrijker te 
vinden dan extra investeringen in energiezuinige maatregelen. 
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Figuur 3.4 Huidige en gewenste energielabel, Kampen 

 
Bron: USP Woonwensenenquêtes (2014). 
 
Figuur 3.5 Huidige en gewenste energielabel, Zwolle 

 
Bron: USP Woonwensenenquêtes (2014). 
 
Gewenste energiebesparende voorzieningen 
 
Tussen potentiële kopers en potentiële huurders zijn geen grote verschillen waarneembaar in de 
gewenste energiebesparende voorzieningen (niet afgebeeld). Dubbel/driedubbel glas, een HR-ketel 
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en isolatie van het dak, de muren en de vloer zijn de belangrijkste energiebesparende voorzieningen 
die potentiële kopers en vrije sector huurders wensen (zie figuur 3.6 en figuur 3.7). Zonnecellen, een 
zonneboiler en/of een warmtepomp zijn aanmerkelijk minder gewenst in de volgende woning. Voor 
zowel Kampen als voor Zwolle blijkt dat er onder bijna de helft van de respondenten onvoldoende 
kennis is m.b.t. mogelijk energiebesparende maatregelen die voor woningen beschikbaar zijn. Onder 
de potentiële kopers van een nieuwbouwwoning en de potentiële vrije sector huurders met een 
gebrek aan kennis is vooral behoefte aan informatie over de besparingen die mogelijk zijn en de 
extra kosten die met voorzieningen samenhangen. Verder is behoefte aan informatie over 
subsidiemogelijkheden, de werking van energiebesparende voorzieningen en het comfort dat 
bepaalde voorzieningen opleveren. Ook uit de focusgroepen kwam naar voren dat er te weinig 
kennis over energiebesparende voorzieningen is. Ook is er te weinig kennis over de voor- en nadelen 
van dergelijke voorzieningen en de kosten en opbrengsten.  
 
De belangrijkste reden om te kiezen voor energiebesparende maatregelen is een lagere 
energierekening; dit geldt voor bijna 90% van de respondenten uit zowel Zwolle als Kampen. Voor 
50% (Kampen) tot 60% (Zwolle) van de respondenten blijkt de zorg voor het milieu een belangrijke 
reden te zijn om energiebesparende maatregelen te nemen. 
 
Figuur 3.6 Gewenste energiebesparende voorzieningen, Kampen 

 
Bron: USP Woonwensenenquêtes (2014). 
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Figuur 3.7 Gewenste energiebesparende voorzieningen, Zwolle 

 
Bron: USP Woonwensenenquêtes (2014). 
 
Uitgaven aan energiebesparing en terugverdientijd 
 
Ca. een kwart van de verhuisgeneigde respondenten die een nieuwbouwkoopwoning wenst en die 
één of meer energiebesparende voorzieningen wensen, noemt geen bedrag wat ze aan deze 
voorzieningen willen uitgeven. Bijna 40% van de respondenten wenst € 2.500 tot € 7.500 uit te geven 
aan energiebesparende maatregelen in de nieuwe koopwoning (figuur 3.8). Twee van de drie 
respondenten wil de investering in energiebesparing binnen 8 jaar terugverdiend hebben (figuur 
3.9). 
 
Figuur 3.8 Maximale bedrag voor energiebesparende maatregelen bij aankoop nieuwe woning, 
Kampen en Zwolle 

 
Bron: USP Woonwensenenquêtes (2014). 
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Figuur 3.9 Acceptabele terugverdientijd van de investering in energiebesparing, Kampen en Zwolle 

 
Bron: USP Woonwensenenquêtes (2014). 
 
Aan de potentiële kopers van een nieuwbouw koopwoning is gevraagd of een energiezuinige 
nieuwbouwwoning aantrekkelijker wordt wanneer men een hogere hypotheek voor dit type woning 
kan krijgen. Zowel in Zwolle als in Kampen geeft ongeveer een derde van de huishoudens aan dat 
deze maatregel bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van een energiezuinige woning. Aan deze groep is 
tevens gevraagd hoe zij bij voorkeur energiezuinige maatregelen zouden willen financieren. Circa 2 
van de 3 huishoudens wensen de energiezuinige maatregelen via de hypotheek te financieren; 
ongeveer 1/3 van de huishoudens geeft aan spaargeld te willen gebruiken. Ca. 90% van de 
verhuisgeneigden naar een nieuwbouwkoopwoning of een vrije sector huurwoning is zich in meer of 
mindere mate bewust van het feit dat investeringen in energiebesparende voorzieningen en 
maatregelen een besparing opleveren in de maandlasten. 
 
Maximale investering energiebesparing huidige woning 
 
In de enquête is onder de groep verhuisgeneigden naar een nieuwe koopwoning gevraagd hoeveel 
geld zij willen investeren in voorzieningen ten bate van energiebeperking. Uit onderzoek komt naar 
voren dat mensen die in enquêtes aangeven te willen verhuizen na verloop van enkele jaren toch 
niet zijn verhuisd. Daarom is onder de woningeigenaren die voor de enquête zijn benaderd ook 
gevraagd hoeveel geld zij in de huidige koopwoning zouden willen investeren om deze 
energiezuiniger te maken. In Zwolle is 64% van de woningeigenaren bereid om te investeren in het 
energiezuiniger maken van de huidige woning; in Kampen ligt dit aandeel op 54%. Zo’n 40% tot 45% 
van de huishoudens dat wil investeren, geeft aan maximaal € 1.000 tot € 5.000 te willen investeren in 
het energiezuiniger maken van de huidige woning. Ook hier is een vrije grote groep van zo’n 20% tot 
25% die het niet weet of geen mening heeft. 
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Figuur 3.10 Maximale investeringsbedrag energiebesparende maatregelen huidige koopwoning, 
Kampen en Zwolle 

 
 Bron: USP Woonwensenenquêtes (2014). 
 
Vlottrekken van de woningmarkt 
 
In de enquête is gevraagd naar tips en suggesties van de respondenten om de markt van 
koopwoningen vlot te trekken. Respondenten mochten oplossingen aandragen die buiten de 
gebaande paden lagen. De volgende zaken zijn aangedragen: 

 De banken moeten een deel van de restschulden op zich nemen. Zij hebben er ook in 
toegestemd dat mensen zulke torenhoge hypotheken konden nemen. 

 Restschulden moeten makkelijker kunnen worden meegefinancierd waarbij de restschuld 
tegen een lage rente versneld afgelost dient te worden. 

 De hypotheekrente verlagen. 
 Maak vervroegd of versneld aflossen aantrekkelijk in plaats van boetes op te leggen. 
 Het toestaan van onderverhuur tijdens de hypotheekperiode. 
 Banken moeten meer risico’s durven nemen bij de kredietverstrekking; mensen met tijdelijke 

arbeidscontracten krijgen zeer moeilijk een hypotheek. 
 Banken moeten zich flexibeler opstellen. 
 Het gemakkelijker maken om bij familie of vrienden middels een notarisakte voor een 

woning te lenen. 
 Flexibelere hypotheken met meer eigen keus en makkelijker tussentijds omzetten naar 

aanleiding van bijvoorbeeld een wijziging van inkomsten/woonwensen.  
 Het meenemen van kleine restschulden (tot € 25.000,-) in de nieuwe hypotheek. 
 Het aflossingsvrije deel van de hypotheek verhogen en een onbeperkte looptijd voor de 

hypotheek introduceren (dus langer dan die 30 jaar).  
 Projectontwikkelaars en stedenbouwkundigen minder betrekken bij plannen omdat dit een 

onnodig prijsopdrijvend effect heeft. 
 Klantgericht bouwen tegen concurrerende prijzen. 
 Het drastisch verlagen van de grondprijs, alleen de werkelijke kosten voor de aankoop en het 

bouw- en woonrijp maken doorberekenen. 
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 Introductie van huurkoopwoningen. Laat huishoudens eerst een aantal jaren een woning 
huren en dan na verloop van tijd deze woning kopen, dit geldt vooral voor starters. 

 Betaalbare huurwoningen in de vrije sector aanbieden: eerst huren en sparen en dan kopen. 
 Afschaffen of verlagen van de overdrachtsbelasting en de WOZ belasting hervormen. 
 De overheid moet zekerheid bieden zodat de mensen op langere termijn weten waar ze aan 

toe zijn.  
 Verlaag drempels om te kunnen kopen en verhuizen. Dit middels het stimuleren van sparen 

en ondersteunen via belastingmaatregelen. 
 De overheid moet een beter en consistent beleid voeren.  
 De hypotheekrenteaftrek beperken tot de lagere inkomens. Hierdoor worden duurdere 

woningen goedkoper en komt er meer doorstroming. Nu zijn er voor lagere of 
middeninkomens geen mogelijkheden om verder door te groeien na het eerste huis. 

 De markt zijn werk laten doen door alle steun te stoppen en een eventueel waardeverlies te 
accepteren. 

 Het oprichten van een beleggingsfonds dat woningen opkoopt van mensen die hun huis kwijt 
willen zodat ze een volgend huis kunnen kopen. 

 Het aankopen van huizen door instanties of bepaalde bedrijven. 
 Het introduceren van een verkoopgarantie voor de huidige woning. 
 Hulp bij verkoop van de eigen woning en het stimuleren van woningruil. 
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3.5 Woonwensen Wezep en Hattemerbroek 
 
Achtergrondgegevens respondenten 
 
Tabel 3.20 en tabel 3.21 geven inzicht in een aantal achtergrondkenmerken van de respondenten die 
tot de 3 doelgroepen van de enquête in Wezep en Hattemerbroek behoren. Respondenten die naar 
de sociale huur- en de vrije huursector willen verhuizen zijn vooral 55-plussers; het gaat vooral om 
paren zonder kinderen. De verhuisgeneigden naar een nieuwbouwkoopwoning bestaan vooral uit 
paren met thuiswonende kinderen; zij zijn verdeeld over alle drie leeftijdsgroepen. 
 
Tabel 3.20 Leeftijd verhuisgeneigden  
 Nieuwbouwkoop Vrije sector huur Sociale huur 
< 35 jaar 32% 6% 18% 
33-55 jaar 36% 6% 18% 
> 55 jaar 32% 88% 63% 
Bron: USP Woonwensenenquête Wezep en Hattemerbroek (2014). 
 
Tabel 3.21 Huishoudensamenstelling verhuisgeneigden  
 Nieuwbouw-

koop 
Vrije sector 

huur 
Sociale huur 

Paar zonder thuiswonende kind(eren) 29% 88% 60% 
Paar met thuiswonende kind (eren) 61% 0% 25% 
Alleenstaand met thuiswonende kind(eren) 2% 6% 3% 
Alleenstaand zonder thuiswonende kind(eren) 8% 6% 12% 
Bron: USP Woonwensenenquête Wezep en Hattemerbroek (2014). 
 
Tabel 3.22 geeft inzicht in de huidige woonsituatie van de verhuisgeneigden. De potentiële kopers en 
potentiële huurders in de vrije sector laten vooral een koopwoning achter. Ook de helft van de 
potentiële sociale huurders laat een koopwoning achter, verder woont van deze groep 42% al in een 
sociale huurwoning en is 8% een starter op de woningmarkt. 
 
Tabel 3.22 Huidige woning verhuisgeneigden  
 Nieuwbouw-

koop 
Vrije sector 

huur 
Sociale huur 

Koopwoning 80% 100% 48% 
Vrije sector huurwoning 0% 0% 3% 
Sociale huurwoning 9% 0% 42% 
Starter op de woningmarkt 11% 0% 8% 
Bron: USP Woonwensenenquête Wezep en Hattemerbroek (2014). 
 
Uit tabel 3.22 komt naar voren dat relatief weinig respondenten startend op de woningmarkt zijn. Uit 
het WoON2012 is zicht te krijgen op het aantal starters dat zich op de woningmarkt begeeft6. In 
Oldebroek is op basis van het WoON2012 29% van de verhuisgeneigden een startend huishouden; 
292 starters wensen te kopen (60%) en 194 starters wensen te huren (40%).  
                                                           
6 We merken op dat de definitie voor verhuisgeneigdheid in het WoON2012 ruimer is dan definitie in de door USP uitgevoerde enquête, 
waardoor het aantal verhuisgeneigden in het WoON hoger ligt. Een ander verschil is dat de verhuistermijn in het WoON2012 2 jaar is, in de 
uitgevoerde enquête is de verhuistermijn 5 jaar. 
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Gewenst woningtype 
 
Aan de respondenten is gevraagd naar de voorkeur voor een bepaald woningtype. Tabel 3.23 geeft 
voor de verhuisgeneigden naar de koopsector, de vrije huursector en de sociale huursector inzicht in 
de gewenste woningtypen. Beide huurdersgroepen wensen in meerderheid een appartement. 
 
Tabel 3.23 Gewenst woningtype 
 Nieuwbouwkoop Vrije sector huur Sociale huur 
Meergezinswoning 17% 59% 51% 
Rijwoning 22% 0% 28% 
Patiobungalow 18% 24% 10% 
Tweekapper 20% 0% 1% 
Vrijstaande woning 18% 6% 3% 
Anders 6% 12% 6% 
Bron: USP Woonwensenenquête Wezep en Hattemerbroek (2014). 
 
Gewenste prijs 
Tabel 3.24 geeft voor Wezep en Hattemerbroek inzicht in de gewenste koopprijs van de huishoudens 
die naar een nieuwe koopwoning willen verhuizen. Het merendeel van de huishoudens wenst een 
woning met een prijs vanaf € 200.000,-. Het onderzoek voor het segment nieuwbouwkoop richtte 
zich echter op de vraag naar woningen met een prijs tot € 200.000,-. Er komt naar voren dat vooral 
vraag is in het segment tussen € 175.000,- en € 200.000,-; de vraag naar nieuwbouw met een prijs tot 
€ 150.000,- is erg klein. 
 
Tabel 3.24 Gewenste V.O.N.-prijs verhuisgeneigden naar nieuwbouwkoop 
< € 150.000  3% 
€ 150.000 - € 175.000  12% 
€ 175.000 - € 200.000  23% 
> € 200.000* 63% 
* Niet behorend tot de doelgroep (niet verder onderzocht). 
Bron: USP Woonwensenenquête Wezep en Hattemerbroek (2014). 
 
Uit tabel 3.25 blijkt dat er vooral vraag is naar huurwoningen in het sociale segment. De vraag naar 
woningen in het vrije sector huursegment is beperkt; de vraag die er in dat segment is, doet zich voor 
in het segment tot maximaal € 850,- huur per maand. 
 
Tabel 3.25 Gewenste maandelijkse huurprijs verhuisgeneigden naar huur 
< € 300 2% 
 € 300 - € 400  9% 
 € 400 - € 500  24% 
 € 500 - € 600  30% 
 € 600 - € 681  11% 
 € 681 - € 750  7% 
 € 750 - € 850  4% 
> € 850 3% 
Weet niet/geen mening 10% 
Bron: USP Woonwensenenquête Wezep en Hattemerbroek (2014). 
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Gewenste woonoppervlakte 
 
De onderstaande tabel geeft inzicht in het gewenste woonoppervlak. Een groot deel van de 
huishoudens heeft geen gewenst woonoppervlak aangegeven; de kopers die dit wel aangegeven 
hebben, wensen een woonoppervlakte van 80 tot 140 m². Huurders wensen een woonoppervlakte in 
de range 60 tot 120 m².  
 
Tabel 3.26 Gewenste woonoppervlakte 

 Nieuwbouwkoop Huur totaal 
< 60 m² 4% 2% 
60-80 m² 7% 12% 
80-100 m² 11% 23% 
100-120 m² 13% 18% 
120-140 m² 20% 5% 
140 – 160 m² 7% 5% 
> 160 m² 4% 4% 
Weet niet/geen mening 36% 30% 

Bron: USP Woonwensenenquête Wezep en Hattemerbroek (2014). 
 
Gewenste aantal kamers 
 
Waar potentiële kopers in de volgende woning 2 tot 4 kamers wensen, wensen potentiële huurders 
vooral 2 of 3 kamers.  
 
Tabel 3.27 Gewenste aantal kamers (excl. woonkamer) 

 Nieuwbouwkoop Huur totaal 
1 kamer 0% 1% 
2 kamers 29% 54% 
3 kamers 34% 33% 
4 kamers 29% 7% 
5 kamers of meer 9% 1% 
Weet niet/geen mening 0% 3% 

Bron: USP Woonwensenenquête Wezep en Hattemerbroek (2014). 
 
Gewenste uitzicht 
 
Uitzicht op alleen water wordt door zowel de verhuisgeneigden naar een nieuwe koopwoning als de 
verhuisgeneigden naar een huurwoning niet gewenst. Een groot aantal verhuisgeneigden naar een 
huurwoning heeft geen voorkeur. Uitzicht op groen wordt belangrijker gevonden dan uitzicht op 
water (tabel 3.28). 
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Tabel 3.28 Gewenste uitzicht 
 Nieuwbouwkoop Huur totaal 
Op groen 39% 22% 
Op water 2% 1% 
Op zowel groen als op water 29% 24% 
Geen voorkeur 29% 52% 
Geen van beide 2% 0% 
Bron: USP Woonwensenenquête Wezep en Hattemerbroek (2014). 
 
Inspraak bij de nieuwe koopwoning 
 
De indeling van de woning, de keuze van de badkamer en het sanitair en de keuze van de keuken zijn 
de belangrijkste onderdelen waarop de geïnteresseerden in een nieuwbouwkoopwoning invloed 
willen uitoefenen (figuur 3.11). 
 
Figuur 3.11 Gewenste inspraak bij de nieuwe koopwoning 

 
Bron: USP Woonwensenenquête Wezep en Hattemerbroek (2014). 
 
Gewenste architectuur eengezinswoningen 
 
In de enquête zijn 10 woningbeelden aan de respondenten met een voorkeur voor een 
eengezinswoning voorgelegd om de architectuurvoorkeur te achterhalen. Onder beide groepen 
verhuisgeneigden is de architectuurstijl ‘Retrodorps’ als meest aantrekkelijk beoordeeld; op plek 2 
staat de ‘Cottagestijl’. Ook in landelijk onderzoek van Bouwfonds scoort de Cottagestijl hoog. 
Opvallend is dat de getoonde foto voor de ‘Retro jaren dertig’ woning ook hier lager scoort dan 
landelijk; landelijk is onder consumenten deze stijl echter zeer gewild. De beelden van moderne 
architectuur vonden de respondenten onaantrekkelijk.  
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Tabel 3.29 Top 2 populaire eengezinswoningen om in te wonen 
Architectuurstijl Beeld Percentage (heel) aantrekkelijk 
Retrodorps  

 
 
 
 
 
 

 
Kopers: 74% 
 
Huurders: 69% 

Cottagestijl  
 
 
 
 
 
 

 
Kopers: 59% 
 
Huurders: 56% 

Bron: USP Woonwensenenquête Wezep en Hattemerbroek (2014). 
 
Woonwensen verhuisgeneigden meergezinswoning 
 
Voor de verhuisgeneigden naar een meergezinswoning is een aantal specifieke vragen gesteld. De 
antwoorden zijn beneden samengevat en zijn als volgt7: 

 Ruim de helft van de verhuisgeneigden wenst een kleinschalig (tot 10 appartementen) of 
middelgroot (10-20 appartementen) appartementencomplex; daarnaast is er een groep van 
ruim 40% die geen voorkeur heeft voor het aantal appartementen in het complex. 

 Ruim 90% van de verhuisgeneigden wenst een lift in het gebouw. 
 20% Van de verhuisgeneigden wenst een buitenruimte van 10 tot 15 m²; verder geeft drie op 

de tien verhuisgeneigden aan dat de oppervlakte van de buitenruimte niet uit maakt. 
 Ruim de helft van de huishoudens geeft de voorkeur aan een inpandig balkon, daarnaast is er 

een vrij grote groep (28%) zonder voorkeur voor een bepaald type buitenruimte. 
 Potentiële verhuizers naar een vrije sector huurappartement hebben voorkeur voor parkeren 

onder het complex en potentiële huurders van een sociale meergezinswoning geven de 
voorkeur aan een ingebouwde parkeergarage of een eigen plaats op straatniveau. Onder 
beide verhuisgeneigde huurgroepen is een grote groep (variërend van 30% tot 40%) die het 
niet weet. 

 Potentiële kopers van een nieuwbouwmeergezinswoning geven de voorkeur aan een eigen 
parkeerplaats op straatniveau (meerkosten ca. € 5.000,-). De voorkeur voor deze 
parkeerwijze hangt waarschijnlijk samen met de meerkosten die voor parkeren in een 
parkeergarage voor de kopers ca. € 10.000,- tot 20.000,- hoger zijn. 

 De verhuisgeneigden zijn vijf beelden van appartementencomplexen voorgelegd om te 
beoordelen. Tabel 3.30 geeft inzicht in de meest aantrekkelijke architectuurstijlen. Opvallend 
is de wens voor een appartement met een moderne uitstraling. Voor alle drie groepen geldt 
deze twee stijlen als meest aantrekkelijk zijn beoordeeld. 

 
  

                                                           
7 De woonwensen van de verschillende doelgroepen zijn gezamenlijk weergegeven. 
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Tabel 3.30 Top 2 populaire meergezinswoningen om in te wonen 
Beeld Percentage (heel) aantrekkelijk 

  
% (heel) aantrekkelijk: 81% 
 
 
 
 

  
% (heel) aantrekkelijk: 63% 
 
 
 
 

Bron: USP Woonwensenenquête Wezep en Hattemerbroek (2014). 
 
Gewenste wijken 
 
Aan de respondenten die binnen en naar Wezep willen verhuizen is gevraagd naar de wijkvoorkeur. 
Voor de drie doelgroepen geeft de onderstaande tabel hier inzicht; er komt naar voren dat 40% van 
de verhuisgeneigden geen duidelijke wijkvoorkeur heeft. Onder de verhuisgeneigden die wel hun 
voorkeur opgaven, is het centrum het meest populair. 
 
Tabel 3.31 Wijkvoorkeur verhuisgeneigden Wezep 
Wezep-Centrum 32% 
Wezep-Noord 16% 
Wezep-West 11% 
Wezep-Oost 3% 
Weet niet/geen mening 39% 
Bron: USP Woonwensenenquête Wezep en Hattemerbroek (2014). 
 
Afstand tot gewenste voorzieningen 
 
In de enquête is gevraagd welke voorzieningen verhuisgeneigden op welke afstand wensen 
(antwoordcategorieën: op loopafstand noodzakelijk, op fietsafstand acceptabel, met de auto binnen 
10 minuten bereikbaar). Uit figuur 3.12 komt naar voren dat speelvoorzieningen voor kinderen, de 
aanwezigheid van ontmoetingsplekken en de aanwezigheid van openbaar vervoer voorzieningen zijn 
waarvan men vindt dat die zich op loopafstand moeten bevinden. 
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Figuur 3.12 Afstand tot gewenste voorzieningen 

 
Bron: USP Woonwensenenquête Wezep en Hattemerbroek (2014). 
 
3.6 Energiebesparing Wezep en Hattemerbroek 
 
Naast een groot aantal vragen over woonwensen is in de enquête een groot aantal vragen 
opgenomen over het thema energiebesparing. In deze paragraaf wordt ingegaan op de 
interessantste uitkomsten; er is hierbij een splitsing gemaakt naar de verhuisgeneigden naar een 
nieuwbouwkoopwoning (tot € 200.000,-) en de verhuisgeneigden naar een huurwoning (sociale huur 
en vrije sector huur). 
 
Huidige en gewenste energielabel 
 
Zowel de verhuisgeneigden naar een nieuwbouwkoopwoning als de verhuisgeneigden naar een 
huurwoning geven in meerderheid aan dat de huidige woning geen energielabel bezit of dat men niet 
weet wat het energielabel is. Voor de volgende woning wenst een groot deel van de respondenten 
minimaal energielabel B (zie de figuren 3.13 en 3.14). Daarnaast valt het voor beide groepen op dat 
een groot aantal respondenten voor de volgende woning geen mening heeft over het gewenste 
energielabel.  
 
89% Van de respondenten is het eens of helemaal eens met de stelling “Ik vind het belangrijk dat 
mijn volgende woning goed is geïsoleerd, omdat dit scheelt in de energielasten”. 73% Van de 
respondenten onderschrijft de stelling dat het voor het milieu noodzakelijk is om woningen 
energiezuinig te maken. 7 Op de 10 respondenten is het eens of helemaal eens met de stelling “Bij 
mijn oriëntatie op en de keuze voor een volgende woning let ik op het energieverbruik en de 
energiekosten”. 2 Op de 3 respondenten neemt bij de oriëntatie op en de keuze voor een volgende 
woning het energielabel van deze woning mee in de overweging (stelling beantwoord met 
((helemaal) mee eens). Voor deze drie stellingen geldt dat onder de verhuisgeneigden naar een 
nieuwbouwkoopwoning het aandeel dat de stelling onderschrijft iets hoger ligt en dat onder de 
verhuisgeneigden naar een huurwoning het aandeel dat de stelling onderschrijft iets lager ligt. 
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Figuur 3.13 Huidige en gewenste energielabel, verhuisgeneigden naar nieuwbouwkoop 

 
Bron: USP Woonwensenenquête Wezep en Hattemerbroek (2014). 
 
Figuur 3.14 Huidige en gewenste energielabel, verhuisgeneigden naar huur 

 
Bron: USP Woonwensenenquête Wezep en Hattemerbroek (2014). 
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Gewenste energiebesparende voorzieningen 
 
Tussen potentiële kopers en potentiële huurders zijn geen grote verschillen waarneembaar in de 
gewenste energiebesparende voorzieningen. Dubbel/driedubbel glas, een HR-ketel en isolatie van 
het dak, de muren en de vloer zijn de belangrijkste energiebesparende voorzieningen die potentiële 
kopers en huurders wensen (zie figuur 3.15 en figuur 3.16). Zonnecellen, een zonneboiler en/of een 
warmtepomp zijn minder gewenst in de volgende woning. 
 
Figuur 3.15 Gewenste energiebesparende voorzieningen, verhuisgeneigden naar nieuwbouwkoop 

 
Bron: USP Woonwensenenquête Wezep en Hattemerbroek (2014). 
 
Figuur 3.16 Gewenste energiebesparende voorzieningen, verhuisgeneigden naar huur 

 
Bron: USP Woonwensenenquête Wezep en Hattemerbroek (2014). 
 
Voor zowel de potentiële kopers als voor de potentiële huurders blijkt er onder ca. 45% van de 
respondenten onvoldoende kennis te bestaan m.b.t. energiebesparende maatregelen die voor 
woningen beschikbaar zijn. Onder de potentiële kopers van een nieuwbouwwoning en de potentiële 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Dubbel/drie dubbel glas

HR-ketel

Isolatie dak

Isolatie muur

Isolatie vloer

Zonnecellen

Zonneboiler

Warmtepomp

Zeker wel Wel Misschien Niet Zeker niet Weet niet/geen mening

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Dubbel/drie dubbel glas

HR-ketel

Isolatie dak

Isolatie muur

Isolatie vloer

Zonnecellen

Zonneboiler

Warmtepomp

Zeker wel Wel Misschien Niet Zeker niet Weet niet/geen mening

Duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en differentiatie bouwgrondprijzen woningbouw in relatie tot de GREX



51 
 

vrije sector huurders met een gebrek aan kennis is vooral behoefte aan informatie over de 
besparingen die mogelijk zijn en de extra kosten die tot uiting komen in de (aankoop- of huur)prijs. 
Verder is behoefte aan informatie over subsidiemogelijkheden, de werking van energiebesparende 
voorzieningen en het comfort dat bepaalde voorzieningen opleveren. 
 
De belangrijkste reden om te kiezen voor energiebesparende maatregelen is een lagere 
energierekening; dit geldt voor ca. 80% van de respondenten uit beide doelgroepen. Andere 
belangrijke redenen om te kiezen voor energiebesparende maatregelen zijn het extra wooncomfort 
en de zorg om het milieu; dit geldt voor beide doelgroepen. 
 
Uitgaven aan energiebesparing en terugverdientijd 
 
Ruim een derde van de verhuisgeneigde respondenten naar een nieuwbouwkoopwoning tot € 
200.000,- en die één of meer energiebesparende voorzieningen wensen, noemt geen bedrag wat ze 
aan deze voorzieningen wil uitgeven; de respondenten hebben geen mening of weten het niet. De 
respondenten die wel een bedrag noemen, geven vooral aan maximaal tussen € 1.000,- tot € 5.000,- 
te willen besteden aan deze voorzieningen (figuur 3.17). Bijna 70% van de potentiële kopers wil de 
investering binnen maximaal 8 jaar terugverdiend hebben (figuur 3.18). Aan deze groep is tevens 
gevraagd hoe zij bij voorkeur energiezuinige maatregelen zouden willen financieren. Circa 2 van de 3 
huishoudens geeft aan de energiezuinige maatregelen via de hypotheek te willen financieren; 29% 
van de huishoudens geeft aan spaargeld te willen gebruiken. 
 
Figuur 3.17 Maximale bedrag voor energiebesparende maatregelen bij aankoop nieuwe 
koopwoning 

 
Bron: USP Woonwensenenquête Wezep en Hattemerbroek (2014). 
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Figuur 3.18 Acceptabele terugverdientijd van de investering in energiebesparing bij aankoop 
nieuwe koopwoning 

 
Bron: USP Woonwensenenquête Wezep en Hattemerbroek (2014). 
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4. TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN 
 
4.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt gekeken naar toekomstige ontwikkelingen. Er wordt ingegaan op de 
demografische ontwikkeling en de ontwikkeling van de woningbehoefte. Er wordt gebruik gemaakt 
van uitkomsten van prognosemodellen van ABF Research. 
 
4.2 Huishoudenontwikkeling  
 
De bevolkingsgroei en de huishoudensgroei zijn belangrijke indicatoren voor de ontwikkeling van de 
woningmarkt. Gemeenten met een positieve bevolkingsgroei en/of een positieve huishoudengroei 
hebben in de regel ook een groeiende woningvraag. De toekomstige ontwikkeling van inwoners en 
huishoudens in dit hoofdstuk is gebaseerd op de Primos prognose van ABF Research. In de periode 
2014-2020 neemt het aantal inwoners van Kampen met 3.000 toe, het aantal inwoners van Zwolle 
neemt met 8.200 toe en het aantal inwoners van Oldebroek neemt met 600 toe (er is geen prognose 
voor de plaatsen Wezep en Hattemerbroek). De figuren 4.1 t/m 4.3 laten de huishoudengroei per 
leeftijdsgroep zien. Tot 2020 neemt in Kampen het aantal huishoudens met ca. 1.600 toe, in Zwolle 
met ca. 4.000 en in Oldebroek met zo’n 350. In de 3 gemeenten treedt dezelfde ontwikkeling op: een 
afname van het aantal huishoudens met een leeftijd tot 45 jaar en een toename van het aantal 
huishoudens met een leeftijd vanaf 45 jaar. De groep 65-plussers groeit tot 2020 relatief sterk. 
 
Figuur 4.1 Huishoudenontwikkeling naar leeftijd, Kampen 2014-2020 

 
Bron: ABF Research. 
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Figuur 4.2 Huishoudenontwikkeling naar leeftijd, Zwolle 2014-2020 

 
Bron: ABF Research. 
 
Figuur 4.3 Huishoudenontwikkeling naar leeftijd, Oldebroek 2014-2020 

 
Bron: ABF Research. 
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De figuren 4.4 t/m 4.6 laten de huishoudengroei per huishoudentype zien. In Zwolle en Kampen 
treedt dezelfde ontwikkeling op: voor alle huishoudentypen is een toename van het aantal 
huishoudens zichtbaar. Het aantal alleenstaanden neemt het snelst toe in Zwolle en Kampen. 
Eenzelfde ontwikkeling geldt ook voor de gemeente Oldebroek m.u.v. het aantal gezinnen met 
kinderen; dat aantal neemt de komende jaren licht af. 
 
Figuur 4.4 Huishoudenontwikkeling naar type, Kampen 2014-2020 

 
Bron: ABF Research. 
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Figuur 4.5 Huishoudenontwikkeling naar type, Oldebroek 2014-2020 

 
Bron: ABF Research. 
 
Figuur 4.6 Huishoudenontwikkeling naar type, Zwolle 2014-2020 

 
Bron: ABF Research. 
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4.3 Ontwikkeling woningbehoefte 
 
Om inzicht in de toekomstige woningbehoefte te geven, is gebruik gemaakt van het 
woningmarktprognosemodel Socrates van ABF Research. Dit model simuleert de ontwikkelingen op 
de woningmarkt op de middellange termijn. Voor de ontwikkeling van de woningmarkt zijn vier 
factoren van groot belang: demografie, inkomensontwikkeling, woonvoorkeuren en woningaanbod 
(bestaand en nieuw); deze zijn in het model verwerkt. Door voor deze variabelen uit te gaan van 
andere uitgangspunten modelleert het model de ontwikkeling van de woningbehoefte in de 
komende jaren.  
 
De figuren 4.7 t/m 4.9 geven inzicht in de ontwikkeling van de woningbehoefte tot 2020 in de drie 
gemeenten. Er komt naar voren dat de woningbehoefte toeneemt. Er komt naar voren dat onder het 
negatieve scenario (crisis) en het positieve scenario (herstel) de verwachte woningbehoefte in 2020 
maximaal enkele honderden woningen scheelt. Er komt naar voren dat in Zwolle in de periode tot en 
met 2020 de woningbehoefte toeneemt met ca. 2.600 tot ca. 3.000 woningen, in Kampen met ca. 
1.200 tot 1.550 woningen en in Oldebroek met ca. 325 tot ca. 550 woningen. Voor de gemeente 
Oldebroek komt naar voren dat de woningbehoeftetoename in het crisisscenario groter is dan in het 
herstelscenario; we hebben geen verklaring voor dit opmerkelijke beeld. 
 
Figuur 4.7 Ontwikkeling woningbehoefte, Kampen 2014-2020 

 
Bron: ABF Research Socratesmodel. 
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Figuur 4.8 Ontwikkeling woningbehoefte, Oldebroek 2014-2020 

 
Bron: ABF Research Socratesmodel. 
 
Figuur 4.9 Ontwikkeling woningbehoefte, Zwolle 2014-2020 

 
Bron: ABF Research Socratesmodel. 
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naar koop en woningsplitsing zijn van invloed op de ontwikkeling van het aantal woningen per 
segment. Door nieuwbouw kan worden voorzien in een deel van de toenemende woningbehoefte.  
 
Tabel 4.1 Mutatie woningbehoefte naar koop- en huursegment, 2014-2020* 
 Huursegment 

 
Koopsegment 

 Crisisscenario Herstelscenario Crisisscenario Herstelscenario 
Kampen  +450 +250 +725 +1.325 
Zwolle +325 -25 +2.275 +3.000 
Oldebroek +300 +150 +250 +175 
* Afronding op vijfentwintigtallen 
Bron: ABF Research Socratesmodel.  
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5. Inzichten 
 
In dit achtergronddocument is verslag gedaan van het woningmarktonderzoek in de gemeenten 
Kampen en Zwolle en de plaatsen Wezep en Hattemerbroek. In het onderzoek is de aandacht vooral 
uitgegaan naar de vraagzijde en dan specifiek naar de vraag naar bepaalde woningtypen8. Een groot 
deel van dit achtergronddocument heeft betrekking op de resultaten van de enquête over 
woonwensen en wensen m.b.t. energiebesparing. We willen hier geen opsomming/samenvatting van 
weergeven en verwijzen hiervoor naar hoofdstuk 3 van deze rapportage. We beperken ons hier tot 
een aantal opvallende zaken. In het navolgende wordt een aantal inzichten weergegeven die uit het 
onderzoek naar voren zijn gekomen. 
 

 Er is naar voren gekomen dat huishoudens in het onderzoeksgebied voor een belangrijk deel 
binnen de eigen gemeente verhuizen. Uit de analyse van het WoON2012 en uit de 
uitgevoerde enquête komt voor de onderzochte segmenten naar voren dat voor de drie 
gebieden het aandeel huishoudens dat wil verhuizen naar één van de twee andere 
gemeenten klein is. We concluderen dan ook dat sprake is van grotendeels gescheiden 
woningmarkten. Een opvallend detail hierbij is dat Kampenaren relatief gezien meer op 
Zwolle zijn gericht dan Zwollenaren op Kampen.  
 

 In de periode 2014 tot en met 2018 is in Zwolle onder verhuisgeneigden sprake van een 
potentiële vraag naar 13.500 woningen, in Kampen is sprake van een potentiële vraag naar 
4.500 woningen en in Wezep en Hattemerbroek is sprake van een potentiële vraag naar 
1.000 woningen. Het betreft de vraag naar zowel nieuwe woningen als bestaande woningen. 
De onderstaande tabel toont de woningvraag in de drie gebieden uitgesplitst naar 
verschillende segmenten. Naast inzicht in de kwantitatieve vraag hebben de uitgevoerde 
enquêtes voor enkele groepen verhuisgeneigden inzicht gegeven in de woonwensen die 
kunnen worden toegepast bij de ontwikkeling van nieuwe projecten (zie hoofdstuk 3). 

 
Tabel 5.1 Woningvraag verhuisgeneigden, 2014-2018 

 Kampen* Zwolle*  Wezep en 
Hattemerbroek** 

Bestaande koop 1.650 5.300 Bestaande koop 250 
Nieuwbouw koop 1.150 3.600 Nieuwbouw koop < € 200.000 125 
Nieuwbouw vrije sector huur 150 550 Nieuwbouw koop > € 200.000 200 
Bestaande bouw vrije sector huur 200 850 Vrije sector huur 75 
Sociale huur 1.250 3.100 Sociale huur 350 
Totaal 4.400 13.400 Totaal 1.000 

* Afronding op vijftigtallen. 
** Afronding op vijfentwintigtallen. 
Bron: USP Woonwensenenquêtes (2014). 
 

                                                           
8 Zwolle en Kampen: de vraag naar nieuwbouwkoopwoningen, bestaande vrije sector huurwoningen en nieuwbouw vrije sector 
huurwoningen. 
Wezep en Hattemerbroek: de vraag naar goedkope nieuwbouwkoopwoningen (tot € 200.000,-), nieuwbouw sociale huurwoningen, 
bestaande sociale huurwoningen, bestaande vrije sector huurwoningen en nieuwbouw vrije sector huurwoningen. 
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 In de periode 2014-2020 neemt in de drie gemeenten de woningbehoefte verder toe. In 
Zwolle (toename totaal: ca. 2.600 tot ca. 3.000 woningen) en in Kampen (toename totaal: ca. 
1.200 tot 1.550 woningen) is vooral een toenemende behoefte aan koopwoningen. In 
vergelijking met deze twee gemeenten is de toename van de woningbehoefte in de 
gemeente Oldebroek (toename totaal: ca. 325 tot ca. 550 woningen) van een andere orde.  

 
 Een (te verwachten) tegenstelling komt naar voren bij de wens voor bepaalde woningtypen 

onder de verhuisgeneigden naar een nieuwbouwkoopwoning. Daar waar verhuisgeneigden 
met een leeftijd tot 55 jaar voorkeur voor een grondgebonden woning hebben, een 
rijwoning, tweekapper of vrijstaande woning, hebben de verhuisgeneigden met een leeftijd 
vanaf 55 jaar vooral voorkeur voor een meergezinswoning of een patiobungalow. 
 

 Zowel uit het WoON2012 als uit de uitgevoerde enquête komt naar voren dat de vraag naar 
vrije sector huurwoningen in het gebied beperkt is. Een groot deel van de verhuisgeneigden 
naar een vrije sector woning is ouder dan 55 jaar. In het segment ligt een huurprijsplafond op 
ca. € 850,- à € 900,- per maand; maar weinig verhuisgeneigden willen meer uitgeven. Voor 
dit maandelijkse bedrag zijn mensen ook in staat een kwalitatief goede woning te kopen. De 
keuze voor een vrije sector huurwoning wordt voor een deel van de verhuisgeneigden 
ingegeven doordat men te veel verdient om in aanmerking te kunnen komen voor een 
sociale huurwoning. 
 

 Er is naar voren gekomen dat de huidige woning van de verhuisgeneigde respondenten uit de 
enquêtes vaak geen energielabel heeft of dat respondenten niet weten welk energielabel de 
woning heeft. Voor de volgende woning wenst een groot deel van de verhuisgeneigden 
minimaal energielabel B. Daarnaast valt op dat een groot aantal respondenten voor de 
volgende woning geen mening over het gewenste energielabel heeft. Onder bijna de helft 
van de respondenten bestaat onvoldoende kennis m.b.t. energiebesparende voorzieningen. 
Hier ligt een voorlichtings-/informatievoorzienende taak (vooral m.b.t. technische 
installaties). 
 

 Uit het WoON2012 is naar voren gekomen dat in Zwolle en Kampen maar weinig 
verhuisgeneigden naar een nieuwbouwwoning naar grote nieuwbouwwijken willen 
verhuizen. In de enquête die in Zwolle is gehouden, werd dit bevestigd voor een aantal 
nieuwbouwlocaties in de wijk Stadshagen. Het WoON2012 gaf verder aan dat Zwolse 
nieuwbouwverhuisgeneigden wel naar een bouwlocatie in het centrum of naar een 
bouwlocatie in een bestaande wijk buiten het centrum willen verhuizen. Uit de enquête 
onder Zwolse nieuwbouwkopers scoorden drie locaties nabij het centrum goed (Isala 
Wezenlanden, Frankhuis en Prinsenpoort). Voor Kampen is dit beeld minder duidelijk. 
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BIJLAGEN 
 
BIJLAGE 1 LIGGING GROTERE NIEUWBOUWWIJKEN ZWOLLE 
 

 
 
1. Kraanbolwerk 
2. Isala Wezenlanden 
3. Kamperpoort 
4. Muziekwijk 
5. Prinsenpoort 
6. De Wissel 
7. Centrum Stadshagen 
8. Frankhuis 
9. Werkeren 
10. Breecamp Oost 
11. Breezicht 
12. De Tippe 
13. Wythmen 
  

Duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en differentiatie bouwgrondprijzen woningbouw in relatie tot de GREX



63 
 

BIJLAGE 2 LIGGING BESTAANDE WIJKEN ZWOLLE 
 

 

1. Aa-Landen 
2. Assendorp 
3. Berkum 
4. Binnenstad 
5. Diezerpoort 
6. Hanzeland 
7. Holtenbroek 
8. Indische buurt 
9. Kamperpoort 
10. Stadshagen 
11. Veerallee 
12. Westenholte 
13. Wijthmen 
14. Windesheim 
15. Wipstrik 
16. Zwolle-Zuid 
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BIJLAGE 3 LIGGING GROTERE NIEUWBOUWWIJKEN KAMPEN 
 

 

1. Fuite en omgeving 
2. Hanzewijk 
3. Het Meer 
4. Reeve 
5. Onderdijks 
6. Stationskwartier 
7. Venedijk 
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BIJLAGE 4 LIGGING BESTAANDE WIJKEN KAMPEN 

 
1. Centrum 
2. Bruneppe 
3. De Greente 
4. Oranjewijk 
5. Hanzewijk 
6. Zuid 
7. Flevowijk 
8. Bovenbroek 
9. Cellesbroek 
10. Middenwetering 
11. Hagenbroek 
12. De Maten 
13. Onderdijks 
14. IJsselmuiden (let op: niet afgebeeld) 
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Voorwoord

De IJsseldelta is een prachtig gebied, waar mensen graag wonen en leven. Om dat in de toekomst 

ook zo te laten zijn, hebben woningcorporatie deltaWonen, Rabobank IJsseldelta en Bouwfonds 

Ontwikkeling de handen ineen geslagen voor een marktverkenning. Alle drie zijn wij nauw verbon-

den met deze regio; we willen van betekenis zijn voor een duurzame en circulaire ontwikkeling van 

welvaart en welzijn in Kampen, Zwolle en omgeving. Samen willen we investeren in de versterking 

van de regio en de vitaliteit van gemeenschappen. We kennen elkaar goed van projecten die we 

de afgelopen jaren samen hebben ontwikkeld en onze kennis en ervaring vult elkaar goed aan. En 

we staan voor dezelfde opgaven. Opgaven die vragen om adequate kennis van de woningmarkt. 

Zo ervaren we allemaal dat de woningmarkt al geruime tijd op slot zit. Dit heeft grote impact. 

Voor de consument, maar ook voor overheden en marktpartijen die hun doelstellingen in de markt 

willen realiseren. De maatschappelijke uitdaging is samen op zoek te gaan naar nieuwe kansen, 

antwoorden en mogelijkheden. Daarom hebben we dit rapport ook nadrukkelijk ‘Bouwstenen voor 

beleid en programmering’ genoemd: we pretenderen niet alle kennis nu in huis te hebben, maar 

alle kennis die we hebben willen we graag delen met andere partijen. Niemand kan in zijn eentje 

een regionale woningmarkt naar zijn hand zetten; door krachten te bundelen krijgt de kwaliteit van 

het wonen in de IJsseldelta een duurzame impuls. Wat ons betreft is deze vorm van ketensamen-

werking een goed voorbeeld van een netwerkgedachte die breder navolging verdient.

De resultaten van onze gezamenlijke marktverkenning overhandigen we hierbij graag aan de 

overheden, projectontwikkelaars, beleggers, woningcorporaties, makelaars en andere betrokkenen 

bij het wonen in Zwolle en omgeving. Wat ons betreft dienen de resultaten om een ieders strategie 

in dit bijzondere gebied te actualiseren en verder fijn te slijpen. De gegevens omtrent klantwensen 

en marktontwikkelingen kunnen de input vormen voor een voortgaand debat over het wonen in de 

IJsseldelta. We nodigen u daar graag toe uit.

Evert Leideman, directeur-bestuurder deltaWonen

Trudy Huisman, directievoorzitter Rabobank IJsseldelta

Frans Holleman, directeur Bouwfonds Ontwikkeling Regio Noord-Oost
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Strategie, conclusies en aanbevelingen 
Op pagina 11 van deze rapportage lichten we beknopt de uitkomsten van onze marktverkenning 

toe. Voor wie wil weten hoe wij nu zelf de uitkomsten interpreteren, is dit hoofdstuk bedoeld. Bij 

wijze van achtergrond geven we eerst kort de doelstellingen van onze drie organisaties mee; van 

daaruit kijken we met een bepaalde blik naar de samenleving en de markt. Het blijkt dat de strate-

gieën van een woningcorporatie, een bank en een gebiedsontwikkelaar nadrukkelijk zijn verbonden. 

Vervolgens presenteren we kort de belangrijkste onderzoeksconclusies en geven we een aantal 

aanbevelingen mee voor de partijen die beleid maken voor de IJsseldelta en in dit gebied projecten 

ontwikkelen.

ONZE ONDERNEMINGEN, VISIE EN STRATEGIE

De IJsseldelta is voor alle drie de organisaties die deze marktverkenning hebben geëntameerd het 

kerngebied. De Rabobank IJsseldelta draagt dat al uit in haar naam: in dit gebied heeft de bank haar 

coöperatieve roots, in de geschiedenis van de Raiffeisen-bank. Zelfredzaamheid en zelforganiserend 

vermogen – de kracht van ‘onderaf’ in de samenleving, leidend tot vitale gemeenschappen – waren 

belangrijke waarden in het verleden, maar zijn de laatste tijd aan een stevige comeback bezig. Voor 

deltaWonen is het gebied Wezep, Hattemerbroek, Kampen en Zwolle evenzeer de kernregio. Hier 

heeft de corporatie haar woningbezit. Met dat bezit is deltaWonen de samenleving van dienst; een 

samenleving waarin netwerken steeds belangrijker worden. Dit komt onder andere tot uiting in ‘De 

Woningzoeker’, waarmee deltaWonen samen met drie collega-corporaties en de gemeenten uitgaat 

van Zwolle-Kampen als één woningmarkt. Ook voor Bouwfonds Ontwikkeling regio Noord-Oost ver-

vult de IJsseldelta een prominente rol. Het is de belangrijkste economische regio in dit deel van het 

land, hier vindt de meeste dynamiek op de woningmarkt plaats. Met het kantoor in Zwolle is dit ook 

zeker de ‘thuisregio’ voor kantoor Noord-Oost. 

De klant centraal

Wat ons in belangrijke mate bindt, zijn de klanten van nu en morgen. We willen inzicht krijgen in 

wat hen beweegt, om daar onze producten en diensten zo goed mogelijk op te laten aansluiten. 

Daarbij hanteren we bewust een bredere blik. Voor Bouwfonds staat primair de consument in de 

koopsector centraal, maar de ontwikkelingen in de huurmarkt zijn net zo goed van belang. Hoe 

huurders denken over het wonen in de IJsseldelta, wordt vanzelfsprekend meegenomen in de stra-

tegiebepaling voor de toekomst. Wie goed wil programmeren, moet alles in ogenschouw nemen: 

huur en koop, bestaande en nieuwe woningen. Deze deelmarkten zijn onderling nauw verbonden. 

Voor deltaWonen is die brede scope al even evident. Zij wil haar koers snel kunnen aanpassen 

aan mogelijke veranderingen in de woningmarkt. Van koop naar huur en van grootschalig naar 
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kleinschalig zijn twee belangrijke trends van deze tijd; in de toekomst dienen ongetwijfeld nieuwe 

ontwikkelingen zich aan. Het is zaak daar op tijd op te anticiperen. Ook voor de Rabobank is zicht 

op de consument van groot belang. Het economisch tij oefent een belangrijke invloed uit op hoe 

mensen tegen de toekomst aankijken (‘consumentenvertrouwen’) en of zij majeure beslissingen 

durven nemen over werk, inkomen en huisvesting. Het begrip waardeontwikkeling speelt daarbij 

een steeds belangrijkere rol: welke verwachting hebben consumenten over de waarde van hun 

woning in de toekomst? Automatismen op dat vlak behoren inmiddels tot het verleden.

Co-creatie: andere aanpak

Onze belangstelling voor de klant gaat verder dan een fascinatie voor wat hem of haar beweegt. 

Steeds meer projecten die worden ontwikkeld, komen in één of andere vorm van co-creatie tot 

stand. Of het nu in collectief of particulier verband gebeurt, de werelden van de ‘professionals’ 

en de ‘gebruikers’ schuiven in elkaar. Idealiter gaan bij deze manier van planontwikkeling eco-

nomische en sociaal-maatschappelijke waardecreatie hand in hand; dat maakt het eindresultaat 

sterk en duurzaam. Ook deze ontwikkeling – waarbij topdown en blauwdrukplanning worden 

vervangen door bottomup en ‘organische’ stadsontwikkeling – vraagt om een verbreding van het 

blikveld. Zowel de gebiedsontwikkelaar, de bank als de woningcorporatie moeten de eindgebrui-

ker een plaats in het ontwikkelingstraject gunnen. Dat kan ook betekenen dat er vitale coalities 

met partijen uit heel andere sectoren worden gesloten, zoals onderwijs, zorg en welzijn. De oude 

sectorgrenzen vallen weg. De eerste projecten die zo al werkende weg en met vallen en opstaan 

worden ontwikkeld, bieden hoopvolle resultaten. De consument als ervaringsdeskundige wil graag 

meedenken over de inrichting van woning en woonomgeving. Die lijn wordt de komende jaren 

doorontwikkeld.
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Duurzaamheid: gedeelde ambitie

Ons handelen in het hier en nu beïnvloedt ontegenzeggelijk de toekomstige generaties. Het geeft 

ons de verplichting om zo zorgvuldig mogelijk met deze aarde om te gaan. Dat betekent bijvoor-

beeld een streven naar energiereductie: waar minder energie wordt verbruikt, hoeft deze ook niet 

te worden geproduceerd – het eerste principe van de Trias Energetica. Zowel bij de bestaande 

woningen als de nieuwbouw is dit van belang. Maar duurzaamheid kan ook vertaald worden als de 

circulaire economie: een economie zonder afval, schade en vervuiling. Dat vraagt anders organise-

ren en andere business- en verdienmodellen. Het denken hierover vindt steeds meer weerklank in 

de wereld van project- en gebiedsontwikkeling. Met instrumenten als de Green Score Card, ontwik-

keld door Bouwfonds, wordt het mogelijk om met alle partijen gezamenlijk – ook dat is co-creatie – 

de duurzaamheidsambitie te formuleren. Met daarbij in het achterhoofd dat de woonlasten in 

belangrijke mate door energieprijzen worden beïnvloed. 

Betaalbaarheid: goed wonen onder handbereik

De crisis heeft ons met de neus op de feiten gedrukt: betaalbaar wonen is geen vanzelfsprekend-

heid. Corporaties worden door de heffingen uit Den Haag verplicht om hun huurbeleid aan te 

passen en soms stevige huurverhogingen door te voeren. In de bestaande woningmarkt staan 

de nodige woningen van recente kopers ‘onder water’. De vanzelfsprekende waardegroei uit het 
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verleden lijkt voorbij te zijn. Dat raakt iedereen. Ook hebben veel huishoudens door baanverlies of 

teruglopende inkomsten als zelfstandige moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Voor Bouw-

fonds, deltaWonen en Rabobank is betaalbaarheid daarmee één van de centrale thema’s.

Met deze gedeelde waarden en principes in het achterhoofd hebben wij de resultaten van de 

marktverkenning bestudeerd en onderling besproken. Wat zijn de lessons learned? Die zetten we 

hieronder op een rij.

CONCLUSIES UIT HET ONDERZOEK

Van alle respondenten in het onderzochte gebied wil 24 procent binnen vijf jaar verhuizen, 40 pro-

cent wil binnen tien jaar verhuizen. Bestaande koopwoningen worden het meest gevraagd, gevolgd 

door nieuwbouw koopwoningen en sociale huurwoningen. In de nieuwbouwkoopmarkt bestaat de 

meeste vraag naar woningen tussen 200.000 en 250.000 euro, de relatief kleine groep verhuisge-

neigden (8-10 procent) naar vrije sector huurwoningen wil maximaal 850 euro huur per maand 

betalen, maar de groep die bereid is maximaal 750 euro te betalen is het grootst. In termen van 

locaties zijn de gebieden net rond het centrum van Zwolle het meest favoriet, in Kampen doen de 

stadsrandgebieden het goed. Traditionele en retro-architectuur is het meest geliefd, zowel onder 

kopers als huurders. Bij de energiebesparende maatregelen kent men de ‘classics’ (dubbel glas, 

HR-ketel), maar daar blijft het vervolgens bij. Over de voordelen van een energiezuinige woning en 

wat dat precies inhoudt, tasten velen nog in het duister.

AANBEVELINGEN VOOR ONTWIKKELENDE PARTIJEN

Voor de partijen die in de IJsseldelta beleid opstellen en projecten ontwikkelen hebben we vier aan-

dachtspunten geformuleerd, die wat ons betreft het beginpunt kunnen vormen voor een discussie 

over het toekomstige wonen in onze regio. Ze haken aan op de kernelementen uit onze eigen 

strategie, die we aan het begin van dit hoofdstuk onder woorden hebben gebracht:

1. Starters: een te onbekende groep 

Met dit onderzoek hebben we maar weinig starters bereikt. Zij laten zich met traditionele 

instrumenten als een enquête niet gemakkelijk ‘vangen’. Aangezien deze groep wel van groot 

belang wordt geacht om (de onderkant van) de woningmarkt te bewegen, is een uitwisseling 

met deze groep wel zeer noodzakelijk. Gezamenlijk moeten we ons inspannen om de star-

tersmarkt beter te leren kennen. Willen we werkelijk de klant centraal stellen, dan moet ook 

deze groep scherper op het netvlies komen.
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2. Ongeliefde buurten: samenwerken aan het versterken van het imago 

Er zijn in Kampen en met name in Zwolle gebieden aan te wijzen (zowel in de bestaande stad 

als in de ‘weide’) die het qua imago minder goed doen. Hier ligt een gezamenlijke opgave voor 

overheid en markt om met een gerichte marketing- en communicatie-inspanning verbetering 

aan te brengen. Het werken in co-creatie kan ook hier zeer geschikt voor zijn. Een dwars-

verband ligt er naar het ontbreken van duidelijke gebiedsvisies en –programma’s: zo lang de 

consument geen zekerheid heeft over bijvoorbeeld de voorzieningen die in een gebied worden 

gerealiseerd, stelt deze de koop- of huurbeslissing uit. 

3. Duurzaamheid: betere informatieverstrekking 

Duurzaamheid staat bij alle drie onze ondernemingen zeer hoog op de agenda, maar hier 

hebben we nog duidelijk een slag in te slaan. Uit de enquête en gesprekken in de focusgroepen 

blijkt een opvallend gebrek aan kennis bij de consument over de mogelijkheden van energiebe-

sparende maatregelen. Technisch (en dan met name voor wat betreft de ‘klassieke’ maatrege-

len) weet men er nog wel het nodige van, maar hoe een en ander zich verhoudt tot bijvoorbeeld 

de maandlasten is bij velen onduidelijk. Ook is er een gebrek aan vertrouwen of de investerin-

gen in duurzaamheid werkelijk zo lucratief zijn als door de professionals wordt aangegeven. 

Hier ligt een kans voor de ontwikkeling van eenduidige arrangementen, die op een heldere 

manier in de markt worden gezet. Daaraan vooraf gaat echter het verstrekken van heldere 

informatie. 

4. Vrije sector huur: belangstelling beperkt 

De groep die in Kampen en Zwolle voor een 

vrije sectorhuurwoning kiest is kwantitatief 

beperkt en men wil er ook niet teveel voor 

betalen. Het merendeel wil maximaal 750 

euro per maand uitgeven. Dit geeft te denken 

voor corporaties en ontwikkelaars die in dit 

marktsegment actief willen worden. Het stelt 

in ieder geval een plafond in het kader van de 

betaalbaarheid.
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De resultaten van het onderzoek
De IJsseldelta is in deze marktverkenning aan een uitgebreide analyse onderworpen. Uit verschil-

lende bronnen is informatie gehaald over hoe de vraag naar huur- en koopwoningen zich ontwik-

kelt, welke gebieden het goed en minder goed doen en welke woonwensen er in Kampen en Zwolle 

bestaan. Het hoofdbestanddeel van het onderzoek bestond uit een enquête waar 2.400 huishou-

dens uit Kampen en Zwolle aan hebben meegewerkt. Drie groepen werden onderzocht: verhuis-

geneigden naar nieuwbouwkoop, bestaande vrije sector huur en nieuwbouw vrije sector huur. 

De uitkomsten daarvan zetten we in dit hoofdstuk onder elkaar, gerangschikt naar de thema’s 

verhuisgeneigdheid, gewenste prijzen en locaties, woonwensen en energiebesparing. Vervolgens 

zetten we nog een aantal algemene conclusies over de woningmarkt van de IJsseldelta op een rij.

DE ENQUÊTE IN KAMPEN EN ZWOLLE

Verhuisgeneigdheid: wie wil er verhuizen 

Van alle respondenten in Zwolle wil een kwart binnen vijf jaar verhuizen. Tussen vijf en tien jaar is 

dat vijftien procent. Het zijn cijfers die niet wezenlijk afwijken van de percentages die Bouwfonds 

onlangs bij een groot onderzoek in de Brabantse steden boven water haalde. In steden als Breda 

en Eindhoven wil respectievelijk 26 en 30 procent binnen vijf jaar verhuizen. Kijkend naar Kampen 

valt op dat de verhuisgeneigdheid enkele procentpunten lager ligt. In totaal wil 35 procent binnen 

tien jaar de overstap maken naar een andere woning.

Uitgesplitst naar het type woning dat de verhuisgeneigden (binnen vijf jaar) willen betrekken, komt 

in Zwolle de bestaande koopwoning als winnaar uit de bus (40 procent). De nieuwbouw koop-

woning volgt op 27 procent, met de sociale huurwoning in het kielzog (23 procent). Vrije sector-

huurwoningen kunnen op veel minder belangstelling rekenen. Het is een beeld dat ook in Kampen 

bestaat, zij het dat hier de belangstelling voor een sociale huurwoning groter is (29 procent). 

Gewenste prijzen, geliefde locaties en buurten

Bij de gewenste koopprijs geven de verhuisgeneigden te kennen dat de categorie 200.000-250.000 

euro favoriet is. De meest gewenste bruto maandlasten (20 procent) bewegen zich tussen 650 en 

750 euro per maand. Overigens lijken de respondenten zich niet te beseffen dat ze daarmee niet 

de genoemde koopprijs kunnen betalen. Anders gezegd: de koopprijs die men denkt te kunnen 

betalen, wordt overschat. Bij de gewenste huurprijs valt op dat de belangstelling voor duurdere 

vrije sectorhuurwoningen beperkt is. De meeste verhuisgeneigden naar een vrije sector huurwo-

ning willen maximaal 850 euro per maand uitgeven. De conclusie die we kunnen trekken is dat de 

groep die voor dit type woning kiest in Kampen en Zwolle kwantitatief beperkt is en dat men er 
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daarnaast niet te veel voor wil betalen. Uit de belangrijkste redenen om te huren blijkt dat huren 

(in tegenstelling tot bijvoorbeeld in Duitsland en Frankrijk) als next-best oplossing wordt gezien. De 

argumenten ‘kan geen hypotheek krijgen’ en ‘verdien teveel voor een sociale huurwoning’ worden 

het meest genoemd. Mogelijk dat in de toekomst, bij de opkomst van een jongere generatie die 

het gebruik van een woning boven het bezit ervan stelt, de belangstelling voor huren wel verder 

toeneemt. Uit de gesprekken met de focusgroepen die tijdens het onderzoek plaatsvonden, kwam 

overigens naar voren dat bewoners van vrije sectorhuurwoningen door andere wijkbewoners niet 

altijd positief worden beoordeeld. Ze verhuizen weer snel en krijgen het etiket ‘niet-bestendige 

wijkbewoner’ opgeplakt.

Bij de favoriete nieuwbouwlocaties in Zwolle scoren de gebieden rondom het centrum het hoogst. 

Isala Wezenlanden (oude ziekenhuislocatie) voert de ranglijst aan, gevolgd door Frankhuis en 

Prinsenpoort. Opvallend is dat een gebied als Kamperpoort laag scoort, ook al ligt het net zo dicht 

bij het centrum als Isala Wezenlanden. Hier wreekt zich wellicht het karakter van de oude volks-

wijk, hoewel het gebied zeker wel potentie heeft. Ook ontbreken hier een duidelijke gebiedsvisie 

en een helder, vaststaand programma. Dan blijkt een op zich goede locatie dus niet te voldoen. 

Verder wijzen we op Breecamp-Oost als de minst aansprekende van de onderzochte nieuwbouw-

locaties in Zwolle, terwijl Frankhuis, eveneens in Stadshagen gelegen, wel erg in trek is. Ook bij 

Breecamp-Oost is sprake van een slecht imago. Hier moet een stevige, gezamenlijke marketing-

inspanning op gepleegd worden. Dit is niet alleen voor de resterende nieuwbouw van belang, 

ook bestaande huizenbezitters hebben hier profijt bij. In het verlengde hiervan is een partij als 

de Rabobank gebaat bij een betere (door)verkoopbaarheid. Dit verlaagt het risicoprofiel van de 

leningenportefeuille in dit gedeelte van de stad. Onder de verhuisgeneigden naar een bestaande 

koopwoning of bestaande vrije sectorhuurwoning is gevraagd naar de voorkeur voor woonbuurten. 

Kijkend naar de geliefde bestaande woonbuurten komt Zwolle-Zuid als nummer één uit de bus. Ook 

de bestaande woningen in Stadshagen (Vinex) doen het trouwens goed. 

In Kampen is het juist een buitenstedelijk ontwikkelingsgebied dat met de eer gaat strijken. ‘Het 

Meer’ is hier bij de naar nieuwbouw verhuisgeneigden het meest populair. Sowieso bevinden de 

meeste locaties zich hier op de stadsrand. Het Meer ligt gunstig in het nog dorpse IJsselmuiden. 

De locatie ‘Reeve’ draagt de belofte aan landelijk wonen in zich en dat spreekt veel mensen aan, 

ook al is er nog veel onduidelijk over het plan. Bij de geliefde buurten wordt onder de verhuisge-

neigden naar een bestaande koopwoning of bestaande vrije sector huurwoning IJsselmuiden het 

meest genoemd, maar ook het centrum van Kampen doet het goed. Een gebied als Hanzewijk 

scoort opvallend laag, terwijl deltaWonen hier wel zeer succesvol is met de verkoop van woningen. 

Blijkbaar zijn wijkvoorkeur en de beslissing om ergens een woning te kopen niet altijd hetzelfde.

12

Duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en differentiatie bouwgrondprijzen woningbouw in relatie tot de GREX



Bouwstenen voor beleid en programmering

Woonwensen: groepen en voorkeuren

Uit de vraag wie er aan de enquête hebben meegedaan, blijkt dat starters nauwelijks hebben 

geparticipeerd. Dit is een lastige groep om te bereiken, zo ervaren deltaWonen, Rabobank en 

Bouwfonds ook in hun praktijk. Aan de geïnteresseerden in een nieuwbouw koopwoning en een 

vrije sectorhuurwoning zijn enkele vragen gesteld over hoe zij het liefst zouden willen wonen. Ten 

aanzien van de gewenste inspraak bij het woningontwerp van een koopwoning doen de ‘traditio-

nele’ factoren as indeling, badkamer en keuken het veruit het beste. Architectuur en duurzaamheid 

scoren even hoog (37 procent wil hier veel invloed op hebben). Bij de gewenste architectuurstijlen 

van een eengezinswoning zetten kopers en huurders de ‘retrodorpse’-stijl op één, gevolgd door de 

‘cottage’-stijl. Bij de kopers scoort de jaren-dertig stijl opvallend laag, dit in tegenstelling tot lan-

delijk onderzoek waar deze architectuurstijl steevast op de eerste plek staat. Tijdens de focusgroe-

pen zijn extra beelden van jaren dertig woningen getoond; deze werden zeer positief beoordeeld.

Bij de stijlen van de meergezinswoning bestaan weinig verschillen tussen de twee groepen naar 

nieuwbouw verhuisgeneigden. Het compacte appartementengebouw met royale buitenruimtes 

(‘urban villa’) staat op één.

Energiebesparing: groeiend duurzaamheidsbesef

Circa 30 procent van de aspirant nieuwbouwkopers en vrije sector huurders zegt ‘zo vaak mogelijk’ 

op het energieverbruik van de woning te letten. Bij de gewenste energiebesparende maatregelen in 

de woning komen bekende ingrepen als dubbel glas en een HR-ketel volop terug. 

13
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Het zijn ook de maatregelen die corporatie deltaWonen het meest toepast en in termen van woon-

lasten het meeste effect sorteren. Relatief nieuwe maatregelen als zonnepanelen en warmtepom-

pen (WKO) scoren aanmerkelijk lager.

Qua maximaal bedrag hebben de meeste consumenten tussen 2.500 en 5.000 euro over voor ener-

giebesparende maatregelen, wanneer zij overgaan tot de koop van een nieuw huis. De acceptabele 

geachte terugverdientijd die daarbij hoort is vier tot acht jaar. De belangrijkste drijfveer is een 

financiële: het verlagen van de energierekening. Ook de zorg om het milieu is een belangrijke reden 

om te investeren in maatregelen. Bij de potentiële huurders van een vrije sectorhuurwoning speelt 

ook het extra wooncomfort nadrukkelijk mee.

Hoewel de ‘traditionele’ energiebesparende maatregelen goed bekend zijn, is de informatiebehoefte 

over wat een energiezuinige woning precies inhoudt behoorlijk groot. Zowel kopers als huurders 

willen meer weten welke besparingen mogelijk zijn, wat de extra kosten zijn en welke subsidies er 

bestaan. Ten aanzien van de financiering geeft ruim een derde van aspirant-kopers aan dat een 

energiezuinige nieuwbouwwoning aantrekkelijker wordt bij een hogere hypotheek. Energiebe-

sparende maatregelen worden bij voorkeur via de hypotheek gefinancierd (67 procent) en in veel 

mindere mate met spaargeld (27 procent). De helft van alle potentiële huurders en kopers is zich 

ervan bewust dat de extra investeringen ook daadwerkelijk resulteren in lagere netto maandlasten. 

Of men ook werkelijk weet hoe dit verband in de praktijk uitpakt, is echter de vraag. Met name uit 

de focusgroepen kwam naar voren dat men de precieze consequenties niet scherp voor ogen heeft.
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INZICHTEN VOOR DE TOEKOMST: EEN DOORKIJK

Wanneer we de resultaten van de marktverkenning bundelen, komen de volgende algemene 

inzichten naar voren:

• Huishoudens in het gebied verhuizen voor een belangrijk deel binnen de eigen gemeente. 

Er is dus sprake van grotendeels gescheiden woningmarkten. Een opvallend detail is dat             

Kampenaren relatief gezien meer op Zwolle zijn gericht dan andersom. Vanuit de praktijk ziet 

deltaWonen dat dit in de sociale huur overigens minder aan de orde is. Blijkbaar vervallen de 

gemeentegrenzen naarmate de schaarste van sociale huurwoningen toeneemt.  

• Tot en met 2018 is in Zwolle een potentiële vraag naar circa 13.500 woningen, in Kampen 

worden bijna 4.500 woningen gevraagd. Het gaat om zowel bestaande als nieuwe woningen.

• Verhuisgeneigde huishoudens naar een nieuwe koopwoning met een leeftijd tot 55 jaar hebben 

over het algemeen voorkeur voor een grondgebonden woning. Boven de 55 jaar is het apparte-

ment of de patiobungalow favoriet.

• De vraag naar vrije sectorhuurwoningen is in dit gebied beperkt.

• De huidige woning van verhuisgeneigde respondenten heeft vaak geen energielabel of men 

weet niet welk label de woning heeft. Onder bijna de helft van de respondenten bestaat onvol-

doende kennis over energiebesparende voorzieningen.

• In Kampen en Zwolle willen relatief weinig mensen naar een nieuwbouwwoning in een grote 

nieuwbouwwijk verhuizen. 

DE WERKWIJZE

Voor de woningmarktverkenning van de IJsseldelta hebben we gebruik gemaakt van vier 

bronnen:

• deskresearch; 

• een analyse van het databestand WoON 2012;

• een woonwensenenquête;

• inzet van focusgroepen.
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Meer informatie

Het uitgebreide woningmarktonderzoek dat de onderlegger vormt voor deze brochure is per mail 

te bestellen bij Bouwfonds (ontwikkeling.zwolle@bouwfonds.nl).

www.deltawonen.nl

www.rabobank.nl/ijsseldelta

www.bouwfonds.nl
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Hoofdstuk 1  
Introductie 

Dit bijlageboek hoort bij het rapport Marktonderzoek bouwgrond woningbouw 

2014-2018 in Dalfsen. In dat rapport zijn de belangrijkste uitkomsten 

opgenomen van het enquêteonderzoek dat in het najaar van 2013 is uitgevoerd 

in de gemeente Dalfsen. Deze bijlage bevat gedetailleerde informatie over dat 

onderzoek en kan als naslagwerk worden gebruikt. 

 

In hoofdstuk 2 staat de onderzoeksverantwoording. 

 

De tabellen in de hoofdstukken 3 t/m 7 geven informatie op basis van het 

uitgevoerde onderzoek. In de matrix op pagina 3 is aangegeven welke 

informatie in welke tabel is te vinden. 

 

Hoofdstuk 8 en 9 bevatten de woningvraag en het woningaanbod over de 

periode 2014 t/m 2018 van de verschillende groepen. In hoofdstuk 8 wordt 

ervan uitgegaan dat alle verhuiswensen worden geëffectueerd. Omdat een deel 

van de huishoudens hun woonwens niet mag realiseren en omdat een deel van 

de huishoudens hun woonwens niet kan realiseren, is in hoofdstuk 9 de 

gecorrigeerde woningvraag en het woningaanbod vermeld. 

 
Doordat de uitkomsten van het enquêteonderzoek statistisch zijn opgehoogd 

naar het werkelijk aantal huishoudens in Dalfsen, kan het voorkomen dat er 

sprake is van afrondingsverschillen in de tabellen. 

Daarnaast hebben niet alle respondenten alle vragen beantwoord (bijvoorbeeld 

over hun inkomen of de huur- of koopprijs van de gewenste woning). Het gevolg 

daarvan is dat een aantal optellingen in de tabellen (zowel horizontaal als 

verticaal) niet klopt. In dat geval moet worden uitgegaan van het vermelde 

totale aantal per rij of kolom. 
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Hoofdstuk 2  
Onderzoeksverantwoording 

2.1 Respons en weging 

De totale respons van de enquête bedraagt 1.007. Door het toepassen van een 

weging zijn deze aantallen gecorrigeerd voor de werkelijke aantallen 

huishoudens/woningen in de kernen van Dalfsen, zoals in tabel 1 is te zien. 

 

Tabel 1 Respons 

 Dalfsen Nieuwleusen Lemelerveld Overig Totaal 

Ongewogen 

respons 
336 305 211 155 1.007 

Gewogen 

respons 
2.900 2.310 1.230 4.265 10.705 

2.2 Representativiteit 

De resultaten van dit onderzoek zijn op totaalniveau representatief te noemen 

bij een betrouwbaarheid van 95% en een foutenmarge van 5%.  

Voor de kernen Dalfsen en Nieuwleusen zijn de gegevens representatief te 

noemen bij een betrouwbaarheid van 90% en een foutenmarge van 5%. De 

gegevens voor Lemelerveld en de overige kernen zijn indicatief. Bij uitsplitsing 

van de gegevens zijn deze indicatief te noemen. Ook moet er rekening mee 

worden gehouden dat een aantal vragen niet door alle respondenten is 

beantwoord, waardoor de antwoorden op die vragen niet representatief zijn, 

maar indicatief.  

 

De gemeente heeft de WOZ-waarden aangeleverd van de koopwoningen van 

de respondenten. Woningcorporatie VechtHorst heeft de (kale) huurprijzen 

geleverd van de woningen van de respondenten. Voor de huurwoningen van de 

andere verhuurders in de gemeente kon de huurprijs niet eenvoudig worden 

achterhaald. Voor die woningen is een huurprijs van € 475,— verondersteld. 

 

In de cellen van de volgende matrix is vermeld in welke tabel de gezochte 

informatie is te vinden. De kolommen verwijzen naar de hoofdstukken in deze 

rapportage. De hoofd- en subitems verwijzen naar de titels van de tabellen in de 

hoofdstukken 3 tot en met 7.  
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Hoofditem Subitem 
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Huidige 

woning 

Kern  33 62 91  

Type 2 34 63 92  

Kamers 3 35 64 93  

Koop/huur 4 36 65   

Koopprijs (WOZ) 5 37 66   

Huurprijs 6 38 67   

Geschikt voor mindervaliden 7 39 68 94  

Woonduur 8 40 69 95  

Verhuizen 

Wel of niet 9 41 70 96  

Duur tot verhuizing 10 42 71 97  

In Dalfsen of elders 11 43 72 98  

Gewenste 

woning 

Kern 12 44 73 99 118 

Type 13 45 74 100 119 

Kamers 14 46 75 101 120 

Koop/huur 15 47 76 102 121 

MGE     122 

Koopprijs 16 48 77 103 123 

Huurprijs 17 49 78 104 124 

Bestaand of nieuwbouw 18 50 79 105 125 

Standaard of eigen inbreng 19 51 80 106 126 

Zonder gasvoorziening 20 52 81 107 127 

Mindervaliden 21 53 82 108  

Seniorenwoning 22 54 83 109  

Achtergrond-

kenmerken 

Leeftijd 23 55  110 128 

Inkomen 24  84 111 129 

Geslacht 25 56 85 112  

Omvang huishouden 26 57 86 113  

Samenstelling huishouden 27 58 87 114  

Aantal kinderen 18+ 28 59 88 115  

Aantal kinderen in Dalfsen 29 + 30 60 + 61 89 + 90 116 + 117  

Aantal kinderen buiten Dalfsen 31     

Aantal kinderen wil terug naar 

Dalfsen 

32 
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Hoofdstuk 3  
Overzicht naar kern  

3.1 Huidige woning 

 

Tabel 2 Type woning 
 Dalfsen Nieuwleusen Lemelerveld Overig Totaal 

Vrijstaande eengezinswoning 734 871 326 1.706 3.637 

2-onder-1-kap of geschakelde 

woning 
993 750 466 770 2.979 

Eengezinsrijtjeswoning 690 326 286 220 1.522 

Appartement met of zonder 

lift 
121 114 12 0 246 

Bedrijfswoning 43 53 64 825 986 

Patiowoning of bungalow 164 106 41 358 669 

Anders 155 91 35 385 666 

Totaal 2.900 2.310 1.230 4.265 10.705 

 

Tabel 3 Aantal kamers 
 Dalfsen Nieuwleusen Lemelerveld Overig Totaal 

1 of 2 kamers 95 53 29 138 315 

3 of 4 kamers 1.088 1.015 560 1.678 4.340 

5 kamers of meer 1.718 1.242 641 2.449 6.050 

Totaal 2.900 2.310 1.230 4.265 10.705 

 

Tabel 4 Koop- of huurwoning  
 Dalfsen Nieuwleusen Lemelerveld Overig Totaal 

Koopwoning 2.417 1.848 1.038 3.715 9.017 

Huurwoning 483 462 192 550 1.688 

Totaal 2.900 2.310 1.230 4.265 10.705 

 

Tabel 5 WOZ-waarde  
 Dalfsen Nieuwleusen Lemelerveld Overig Totaal 

< € 179.000 276 121 105 110 612 

€ 179.000 - € 250.000 751 523 437 413 2.123 

€ 250.000 - € 300.000 544 409 210 633 1.795 

> € 300.000 846 795 286 2.559 4.486 

Totaal 2.417 1.848 1.038 3.715 9.017 

 

Tabel 6 Huurprijs 
 Dalfsen Nieuwleusen Lemelerveld Overig Totaal 

< € 374 43 53 0 55 151 

€ 374 - € 574 380 318 192 413 1.303 

€ 574 - € 681 60 91 0 83 234 

> € 681 0 0 0 0 0 

Totaal 483 462 192 550 1.688 

 

Tabel 7 Geschiktheid voor mindervaliden 
 Dalfsen Nieuwleusen Lemelerveld Overig Totaal 

Zeer bruikbaar 242 364 93 578 1.276 

Redelijk bruikbaar met enige 

aanpassingen 
682 530 303 1.238 2.753 

Enigszins bruikbaar met veel 

aanpassingen 
958 568 286 1.128 2.940 

Moeilijk of niet bruikbaar 1.018 848 548 1.321 3.735 

Totaal 2.900 2.310 1.230 4.265 10.705 
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Tabel 8 Aantal jaar woonachtig in gemeente 
 Dalfsen Nieuwleusen Lemelerveld Overig Totaal 

Meer dan 10 jaar 2.650 2.045 1.102 3.962 9.759 

Tussen de 5 en 10 jaar 95 182 76 220 573 

5 jaar of minder 155 83 52 83 374 

Totaal 2.900 2.310 1.230 4.265 10.705 

 

3.2 Verhuizen 

 

Tabel 9 Wel of niet verhuizen 
 Dalfsen Nieuwleusen Lemelerveld Overig Totaal 

Ja, zeker of (zeer) waarschijnlijk 233 242 64 303 842 

Ja, misschien 475 273 152 385 1.284 

Nee 2.192 1.795 1.014 3.577 8.579 

Totaal 2.900 2.310 1.230 4.265 10.705 

 

Tabel 10 Verhuizen over x jaar 
 Dalfsen Nieuwleusen Lemelerveld Overig Totaal 

1 jaar 104 121 17 193 435 

2 jaar 95 68 17 55 236 

3 jaar 138 106 52 28 324 

4 jaar 26 23 6 28 82 

5 jaar 345 197 122 385 1.050 

Totaal 708 515 216 688 2.126 

 

Tabel 11 Dalfsen blijven of weggaan 
 Dalfsen Nieuwleusen Lemelerveld Overig Totaal 

Deze gemeente 630 417 198 495 1.740 

Andere gemeente 78 98 17 193 386 

Totaal 708 515 216 688 2.126 

 

3.3 Gewenste woning 

 

Tabel 12 Kern 
 Dalfsen Nieuwleusen Lemelerveld Overig Totaal 

Dalfsen 578 8 23 220 829 

Nieuwleusen 17 356 0 28 401 

Lemelerveld 9 15 169 0 193 

Andere kern, 

buurtschap of 

buitengebied 

26 38 6 248 317 

Totaal 630 417 198 495 1.740 

 

Tabel 13 Type woning 
 Dalfsen Nieuwleusen Lemelerveld Overig Totaal 

Vrijstaande eengezinswoning 95 167 35 83 379 

2-onder-1-kap of geschakelde 

woning 
147 30 29 83 289 

Eengezinsrijtjeswoning 26 15 17 0 59 

Appartement met of zonder 

lift 
233 98 58 83 472 

Bedrijfswoning 35 8 6 28 75 

Patiowoning of bungalow 86 45 12 110 253 

Anders 9 53 41 110 213 

Totaal 630 417 198 495 1.740 
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Tabel 14 Aantal kamers 
 Dalfsen Nieuwleusen Lemelerveld Overig Totaal 

1 of 2 kamers 26 30 23 0 80 

3 of 4 kamers 388 235 122 385 1.131 

5 kamers of meer 216 151 52 110 530 

Totaal 630 417 198 495 1.740 

 

Tabel 15 Koop- of huurwoning 
 Dalfsen Nieuwleusen Lemelerveld Overig Totaal 

Koopwoning 397 295 111 330 1.133 

Huurwoning 233 121 87 165 607 

Totaal 630 417 198 495 1.740 

 

Tabel 16 Koopprijs 
 Dalfsen Nieuwleusen Lemelerveld Overig Totaal 

< € 179.000 35 8 23 55 120 

€ 179.000 - € 250.000 104 38 23 55 220 

€ 250.000 - € 300.000 121 83 29 165 398 

> € 300.000 138 167 35 55 395 

Totaal 397 295 111 330 1.133 

 

Tabel 17 Huurprijs 
 Dalfsen Nieuwleusen Lemelerveld Overig Totaal 

< € 374 9 15 0 0 24 

€ 374 - € 574 104 38 47 83 271 

€ 574 - € 681 60 61 12 55 188 

> € 681 60 8 29 28 125 

Totaal 233 121 87 165 607 

 

Tabel 18 Bestaande bouw of nieuwbouw 
 Dalfsen Nieuwleusen Lemelerveld Overig Totaal 

Bestaande bouw 147 182 47 110 485 

Nieuwbouw 190 30 58 55 334 

Bouwkavel 95 53 6 110 264 

Geen voorkeur 199 151 87 220 658 

Totaal 630 417 198 495 1.740 

 

Tabel 19 Soort nieuwbouw 
 Dalfsen Nieuwleusen Lemelerveld Overig Totaal 

Standaard, kant en klaar 155 8 23 83 269 

Eigen inbreng 129 76 41 83 329 

Totaal 285 83 64 165 597 

 

Tabel 20 Nieuwbouwwoning zonder gasvoorziening 
 Dalfsen Nieuwleusen Lemelerveld Overig Totaal 

Ja 147 53 35 193 427 

Nee 337 182 117 193 828 

Totaal 483 235 152 385 1.255 

 

Tabel 21 Woning geschikt voor mindervaliden 
 Dalfsen Nieuwleusen Lemelerveld Overig Totaal 

Zeer bruikbaar 121 83 41 83 327 

Redelijk bruikbaar met enige 

aanpassingen 
199 61 52 220 532 

Enigszins bruikbaar met veel 

aanpassingen 
78 45 29 55 207 

Moeilijk of niet bruikbaar 86 45 29 28 188 

Totaal 483 235 152 385 1.255 
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Tabel 22 Woning speciaal voor ouderen 
 Dalfsen Nieuwleusen Lemelerveld Overig Totaal 

Ja, voor senioren 259 189 93 220 762 

Nee, niet voor senioren 371 227 105 275 978 

Totaal 630 417 198 495 1.740 

 

3.4 Achtergrond kenmerken 

 

Tabel 23 Leeftijd 
 Dalfsen Nieuwleusen Lemelerveld Overig Totaal 

18 t/m 29 jaar 138 68 35 28 269 

30 t/m 44 jaar 457 371 181 743 1.752 

45 t/m 64 jaar 1.105 1.007 577 2.036 4.725 

65 jaar en ouder 1.200 863 437 1.458 3.959 

Totaal 2.900 2.310 1.230 4.265 10.705 

 

Tabel 24 Inkomen 
 Dalfsen Nieuwleusen Lemelerveld Overig Totaal 

Tot € 1.500 440 543 340 1.170 2.492 

€ 1.500 - € 2.000 566 423 283 835 2.108 

€ 2.000 - € 2.500 556 423 227 835 2.041 

Meer dan € 2.500 1.342 892 361 1.470 4.065 

Totaal 2.903 2.281 1.211 4.311 10.705 

 

Tabel 25 Geslacht 
 Dalfsen Nieuwleusen Lemelerveld Overig Totaal 

Man 1.702 1.197 610 1.994 5.503 

Vrouw 1.207 1.105 622 2.271 5.205 

Totaal 2.910 2.302 1.232 4.264 10.705 

 

Tabel 26 Aantal personen in huishouden 
 Dalfsen Nieuwleusen Lemelerveld Overig Totaal 

Eenpersoons 535 379 169 495 1.578 

Tweepersoons 1.450 1.045 571 2.036 5.103 

Drie- of meerpersoons 915 886 490 1.734 4.024 

Totaal 2.900 2.310 1.230 4.265 10.705 

 

Tabel 27 Samenstelling huishouden 
 Dalfsen Nieuwleusen Lemelerveld Overig Totaal 

Alleenwonende 535 379 169 495 1.578 

Echtpaar/partners zonder 

kinderen 
1.260 848 461 1.871 4.440 

Echtpaar/partners met 

kind(eren) 
1.018 985 577 1.706 4.286 

1-ouder + kind(eren) 60 76 23 165 325 

Anders 26 23 0 28 76 

Totaal 2.900 2.310 1.230 4.265 10.705 

 

Tabel 28 Aantal kinderen van 18 jaar en ouder 
 Dalfsen Nieuwleusen Lemelerveld Overig Totaal 

Geen enkel 708 613 309 991 2.621 

Eén 285 265 163 413 1.126 

Twee 69 167 111 413 759 

Drie 35 38 17 83 172 

Vier en meer 9 0 0 0 9 

Totaal 1.105 1.083 600 1.899 4.687 
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Tabel 29 Kinderen binnenkort zelfstandig in Dalfsen 
 Dalfsen Nieuwleusen Lemelerveld Overig Totaal 

Ja 112 151 93 220 577 

Nee 285 318 198 688 1.489 

Totaal 397 470 291 908 2.066 

 

Tabel 30 Aantal kinderen binnenkort zelfstandig in Dalfsen 
 Dalfsen Nieuwleusen Lemelerveld Overig Totaal 

Eén 86 129 76 138 428 

Twee 26 15 17 83 141 

Drie 0 8 0 0 8 

Vier 0 0 0 0 0 

Totaal 112 151 93 220 577 

 

Tabel 31 Kinderen binnenkort zelfstandig buiten Dalfsen 
 Dalfsen Nieuwleusen Lemelerveld Overig Totaal 

Ja 86 68 52 110 317 

Nee 302 386 233 798 1.719 

Totaal 388 454 286 908 2.036 

 

Tabel 32 Kinderen die terug willen komen naar Dalfsen 
 Dalfsen Nieuwleusen Lemelerveld Overig Totaal 

Ja 104 61 52 138 354 

Nee 2.788 2.234 1.172 4.127 10.321 

Totaal 2.891 2.295 1.224 4.265 10.675 
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Hoofdstuk 4  
Overzicht naar inkomen 

4.1 Huidige woning 

 

Tabel 33 Kern 

 
Tot € 1.500 

€ 1.500 - 
€ 2.000 

€ 2.000 - 
€ 2.500 

Meer dan 
€ 2.500 

Totaal 

Dalfsen 439 565 555 1.340 2.900 

Nieuwleusen 550 428 428 903 2.310 

Lemelerveld 345 287 231 367 1.230 

Andere kern, buurtschap of 

buitengebied 
1.158 826 826 1.455 4.265 

Totaal 2.492 2.108 2.041 4.065 10.705 

 

Tabel 34 Type woning 

 
Tot € 1.500 

€ 1.500 - 
€ 2.000 

€ 2.000 - 
€ 2.500 

Meer dan 
€ 2.500 

Totaal 

Vrijstaande eengezinswoning 692 614 575 1.756 3.637 

2-onder-1-kap of geschakelde 

woning 
590 534 570 1.285 2.979 

Eengezinsrijtjeswoning 506 395 373 248 1.522 

Appartement met of zonder 

lift 
141 67 0 38 246 

Bedrijfswoning 378 229 167 212 986 

Patiowoning of bungalow 97 114 154 304 669 

Anders 87 155 202 222 666 

Totaal 2.492 2.108 2.041 4.065 10.705 

 

Tabel 35 Aantal kamers 

 
Tot € 1.500 

€ 1.500 - 
€ 2.000 

€ 2.000 - 
€ 2.500 

Meer dan 
€ 2.500 

Totaal 

1 of 2 kamers 190 63 39 23 315 

3 of 4 kamers 1.354 1.038 711 1.237 4.340 

5 kamers of meer 948 1.006 1.290 2.805 6.049 

Totaal 2.492 2.108 2.041 4.065 10.705 

 

Tabel 36 Koop- of huurwoning  

 
Tot € 1.500 

€ 1.500 - 
€ 2.000 

€ 2.000 - 
€ 2.500 

Meer dan 
€ 2.500 

Totaal 

Koopwoning 1.505 1.792 1.859 3.861 9.017 

Huurwoning 950 316 191 230 1.688 

Totaal 2.492 2.108 2.041 4.065 10.705 

 

Tabel 37 WOZ-waarde  

 
Tot € 1.500 

€ 1.500 - 
€ 2.000 

€ 2.000 - 
€ 2.500 

Meer dan 
€ 2.500 

Totaal 

< € 179.000 123 244 133 111 612 

€ 179.000 - € 250.000 502 382 538 700 2.123 

€ 250.000 - € 300.000 201 323 380 891 1.795 

> € 300.000 678 842 808 2.158 4.486 

Totaal 1.505 1.792 1.859 3.861 9.017 
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Tabel 38 Huurprijs 

 
Tot € 1.500 

€ 1.500 - 
€ 2.000 

€ 2.000 - 
€ 2.500 

Meer dan 
€ 2.500 

Totaal 

< € 374 101 19 30 0 151 

€ 374 - € 574 763 268 91 181 1.303 

€ 574 - € 681 86 29 68 51 234 

> € 681 0 0 0 0 0 

Totaal 950 316 191 230 1.688 

 

Tabel 39 Geschiktheid voor mindervaliden 

 
Tot € 1.500 

€ 1.500 - 
€ 2.000 

€ 2.000 - 
€ 2.500 

Meer dan 
€ 2.500 

Totaal 

Zeer bruikbaar 301 200 177 598 1.276 

Redelijk bruikbaar met enige 

aanpassingen 
437 709 458 1.149 2.753 

Enigszins bruikbaar met veel 

aanpassingen 
676 395 703 1.166 2.940 

Moeilijk of niet bruikbaar 1.078 803 702 1.152 3.735 

Totaal 2.492 2.108 2.041 4.065 10.705 

 

Tabel 40 Aantal jaar woonachtig in gemeente 

 
Tot € 1.500 

€ 1.500 - 
€ 2.000 

€ 2.000 - 
€ 2.500 

Meer dan 
€ 2.500 

Totaal 

Meer dan 10 jaar 2.349 2.039 1.902 3.467 9.759 

Tussen de 5 en 10 jaar 96 15 88 374 573 

5 jaar of minder 46 53 50 225 374 

Totaal 2.492 2.108 2.041 4.065 10.705 

 

4.2 Verhuizen 

 

Tabel 41 Wel of niet verhuizen 

 
Tot € 1.500 

€ 1.500 - 
€ 2.000 

€ 2.000 - 
€ 2.500 

Meer dan 
€ 2.500 

Totaal 

Ja, zeker of (zeer) 

waarschijnlijk 
205 88 143 406 842 

Ja, misschien 272 158 328 526 1.284 

Nee 2.014 1.862 1.570 3.133 8.579 

Totaal 2.492 2.108 2.041 4.065 10.705 

 

Tabel 42 Verhuizen over x jaar 

 
Tot € 1.500 

€ 1.500 - 
€ 2.000 

€ 2.000 - 
€ 2.500 

Meer dan 
€ 2.500 

Totaal 

1 jaar 125 88 82 140 435 

2 jaar 60 9 33 134 236 

3 jaar 65 54 73 132 324 

4 jaar 36 13 8 24 82 

5 jaar 191 81 274 503 1.050 

Totaal 477 246 471 932 2.126 

 

Tabel 43 Dalfsen blijven of weggaan 

 
Tot € 1.500 

€ 1.500 - 
€ 2.000 

€ 2.000 - 
€ 2.500 

Meer dan 
€ 2.500 

Totaal 

Deze gemeente 388 215 381 756 1.740 

Andere gemeente 89 29 90 177 386 

Totaal 477 246 471 932 2.126 
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4.3 Gewenste woning 

 

Tabel 44 Kern 

 
Tot € 1.500 

€ 1.500 - 
€ 2.000 

€ 2.000 - 
€ 2.500 

Meer dan 
€ 2.500 

Totaal 

Dalfsen 192 106 196 334 829 

Nieuwleusen 84 58 58 200 401 

Lemelerveld 52 51 48 44 193 

Andere kern, buurtschap of 

buitengebied 
60 0 78 178 317 

Totaal 388 215 381 756 1.740 

 

Tabel 45 Type woning 

 
Tot € 1.500 

€ 1.500 - 
€ 2.000 

€ 2.000 - 
€ 2.500 

Meer dan 
€ 2.500 

Totaal 

Vrijstaande eengezinswoning 9 48 63 258 379 

2-onder-1-kap of geschakelde 

woning 
14 24 94 156 289 

Eengezinsrijtjeswoning 19 14 17 9 59 

Appartement met of zonder 

lift 
190 77 71 134 472 

Bedrijfswoning 24 0 0 50 75 

Patiowoning of bungalow 61 26 39 127 253 

Anders 70 29 92 21 213 

Totaal 388 215 381 756 1.740 

 

Tabel 46 Aantal kamers 

 
Tot € 1.500 

€ 1.500 - 
€ 2.000 

€ 2.000 - 
€ 2.500 

Meer dan 
€ 2.500 

Totaal 

1 of 2 kamers 47 33 0 0 80 

3 of 4 kamers 314 168 281 367 1.131 

5 kamers of meer 28 13 100 389 530 

Totaal 388 215 381 756 1.740 

 

Tabel 47 Koop- of huurwoning 

 
Tot € 1.500 

€ 1.500 - 
€ 2.000 

€ 2.000 - 
€ 2.500 

Meer dan 
€ 2.500 

Totaal 

Koopwoning 136 127 246 624 1.133 

Huurwoning 252 88 135 132 607 

Totaal 388 215 381 756 1.740 

 

Tabel 48 Koopprijs 

 
Tot € 1.500 

€ 1.500 - 
€ 2.000 

€ 2.000 - 
€ 2.500 

Meer dan 
€ 2.500 

Totaal 

< € 179.000 77 21 23 0 120 

€ 179.000 - € 250.000 28 33 33 126 220 

€ 250.000 - € 300.000 21 73 167 136 398 

> € 300.000 9 0 23 362 395 

Totaal 136 127 246 624 1.133 

 

Tabel 49 Huurprijs 

 
Tot € 1.500 

€ 1.500 - 
€ 2.000 

€ 2.000 - 
€ 2.500 

Meer dan 
€ 2.500 

Totaal 

< € 374 24 0 0 0 24 

€ 374 - € 574 156 48 34 33 271 

€ 574 - € 681 65 40 51 32 188 

> € 681 7 0 51 67 125 

Totaal 252 88 135 132 607 
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Tabel 50 Bestaande bouw of nieuwbouw 

 
Tot € 1.500 

€ 1.500 - 
€ 2.000 

€ 2.000 - 
€ 2.500 

Meer dan 
€ 2.500 

Totaal 

Bestaande bouw 87 50 204 144 485 

Nieuwbouw 79 35 78 141 334 

Bouwkavel 9 28 43 184 264 

Geen voorkeur 213 101 56 288 658 

Totaal 388 215 381 756 1.740 

 

Tabel 51 Soort nieuwbouw 

 
Tot € 1.500 

€ 1.500 - 
€ 2.000 

€ 2.000 - 
€ 2.500 

Meer dan 
€ 2.500 

Totaal 

Standaard, kant en klaar 63 0 87 119 269 

Eigen inbreng 25 63 34 206 329 

Totaal 88 63 121 325 597 

 

Tabel 52 Nieuwbouwwoning zonder gasvoorziening 

 
Tot € 1.500 

€ 1.500 - 
€ 2.000 

€ 2.000 - 
€ 2.500 

Meer dan 
€ 2.500 

Totaal 

Ja 73 32 63 258 427 

Nee 227 133 114 354 828 

Totaal 301 165 177 612 1.255 

 

Tabel 53 Woning geschikt voor mindervaliden 

 
Tot € 1.500 

€ 1.500 - 
€ 2.000 

€ 2.000 - 
€ 2.500 

Meer dan 
€ 2.500 

Totaal 

Zeer bruikbaar 91 43 39 155 327 

Redelijk bruikbaar met enige 

aanpassingen 
125 54 68 285 532 

Enigszins bruikbaar met veel 

aanpassingen 
34 38 30 105 207 

Moeilijk of niet bruikbaar 51 30 40 67 188 

Totaal 301 165 177 612 1.255 

 

Tabel 54 Woning speciaal voor ouderen 

 
Tot € 1.500 

€ 1.500 - 
€ 2.000 

€ 2.000 - 
€ 2.500 

Meer dan 
€ 2.500 

Totaal 

Ja, voor senioren 188 105 176 293 762 

Nee, niet voor senioren 200 110 205 463 978 

Totaal 388 215 381 756 1.740 

 

4.4 Achtergrond kenmerken 

 

Tabel 55 Leeftijd 

 
Tot € 1.500 

€ 1.500 - 
€ 2.000 

€ 2.000 - 
€ 2.500 

Meer dan 
€ 2.500 

Totaal 

18 t/m 29 jaar 38 43 90 98 269 

30 t/m 44 jaar 254 267 355 875 1.752 

45 t/m 64 jaar 770 680 1.025 2.250 4.725 

65 jaar en ouder 1.429 1.117 571 842 3.959 

Totaal 2.492 2.108 2.041 4.065 10.705 

 

Tabel 56 Geslacht 

 
Tot € 1.500 

€ 1.500 - 
€ 2.000 

€ 2.000 - 
€ 2.500 

Meer dan 
€ 2.500 

Totaal 

Man 907 1.030 951 2.615 5.503 

Vrouw 1.585 1.078 1.090 1.450 5.205 

Totaal 2.492 2.108 2.041 4.065 10.705 
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Tabel 57 Aantal personen in huishouden 

 
Tot € 1.500 

€ 1.500 - 
€ 2.000 

€ 2.000 - 
€ 2.500 

Meer dan 
€ 2.500 

Totaal 

Eenpersoons 964 353 200 62 1.578 

Tweepersoons 1.091 1.135 881 1.996 5.103 

Drie- of meerpersoons 437 620 960 2.007 4.024 

Totaal 2.492 2.108 2.041 4.064 10.705 

 

Tabel 58 Samenstelling huishouden 

 
Tot € 1.500 

€ 1.500 - 
€ 2.000 

€ 2.000 - 
€ 2.500 

Meer dan 
€ 2.500 

Totaal 

Alleenwonende 964 352 201 62 1.578 

Echtpaar/partners zonder 

kinderen 865 946 817 1.812 4.440 

Echtpaar/partners met 

kind(eren) 434 686 991 2.175 4.286 

1-ouder + kind(eren) 219 84 22 0 325 

Anders 9 40 9 17 75 

Totaal 2.492 2.108 2.041 4.064 10.705 

 

Tabel 59 Aantal kinderen van 18 jaar en ouder 

 
Tot € 1.500 

€ 1.500 - 
€ 2.000 

€ 2.000 - 
€ 2.500 

Meer dan 
€ 2.500 

Totaal 

Geen enkel 322 440 551 1.306 2.621 

Eén 190 147 338 450 1.126 

Twee 87 223 96 355 759 

Drie 64 0 38 70 172 

Vier en meer 0 0 0 9 9 

Totaal 663 810 1.023 2.190 4.687 

 

Tabel 60 Kinderen binnenkort zelfstandig in Dalfsen 

 
Tot € 1.500 

€ 1.500 - 
€ 2.000 

€ 2.000 - 
€ 2.500 

Meer dan 
€ 2.500 

Totaal 

Ja 50 169 119 240 577 

Nee 291 201 353 644 1.489 

Totaal 341 370 472 884 2.066 

 

Tabel 61 Aantal kinderen binnenkort zelfstandig in Dalfsen 

 
Tot € 1.500 

€ 1.500 - 
€ 2.000 

€ 2.000 - 
€ 2.500 

Meer dan 
€ 2.500 

Totaal 

Eén 50 91 93 195 428 

Twee 0 78 25 37 141 

Drie 0 0 0 8 8 

Vier 0 0 0 0 0 

Totaal 50 169 119 240 577 
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Hoofdstuk 5  
Overzicht naar leeftijd 

5.1 Huidige woning 

 

Tabel 62 Kern 

 
18 t/m 29 

jaar 

30 t/m 44 
jaar 

45 t/m 64 
jaar 

65 jaar en 
ouder 

Totaal 

Dalfsen 138 457 1.105 1.200 2.900 

Nieuwleusen 68 371 1.007 863 2.310 

Lemelerveld 35 181 577 437 1.230 

Andere kern, buurtschap of 

buitengebied 
28 743 2.036 1.458 4.265 

Totaal 269 1.752 4.725 3.959 10.705 

 

Tabel 63 Type woning 

 
18 t/m 29 

jaar 

30 t/m 44 
jaar 

45 t/m 64 
jaar 

65 jaar en 
ouder Totaal 

Vrijstaande eengezinswoning 41 465 1.735 1.396 3.637 

2-onder-1-kap of geschakelde 

woning 
35 697 1.304 943 2.979 

Eengezinsrijtjeswoning 149 319 568 486 1.522 

Appartement met of zonder 

lift 
43 9 31 163 246 

Bedrijfswoning 0 103 656 227 986 

Patiowoning of bungalow 0 83 182 404 669 

Anders 0 77 249 340 666 

Totaal 269 1.752 4.725 3.959 10.705 

 

Tabel 64 Aantal kamers 

 
18 t/m 29 

jaar 

30 t/m 44 
jaar 

45 t/m 64 
jaar 

65 jaar en 
ouder Totaal 

1 of 2 kamers 17 42 67 188 315 

3 of 4 kamers 165 664 1.531 1.982 4.340 

5 kamers of meer 87 1.047 3.127 1.789 6.050 

Totaal 269 1.752 4.725 3.959 10.705 

 

Tabel 65 Koop- of huurwoning  

 
18 t/m 29 

jaar 

30 t/m 44 
jaar 

45 t/m 64 
jaar 

65 jaar en 
ouder Totaal 

Koopwoning 168 1.526 4.244 3.079 9.017 

Huurwoning 100 227 482 880 1.688 

Totaal 269 1.752 4.725 3.959 10.705 

 

Tabel 66 WOZ-waarde  

 
18 t/m 29 

jaar 

30 t/m 44 
jaar 

45 t/m 64 
jaar 

65 jaar en 
ouder Totaal 

< € 179.000 45 177 155 235 612 

€ 179.000 - € 250.000 47 367 904 805 2.123 

€ 250.000 - € 300.000 15 373 903 504 1.795 

> € 300.000 61 608 2.281 1.535 4.486 

Totaal 168 1.526 4.244 3.079 9.017 
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Tabel 67 Huurprijs 

 
18 t/m 29 

jaar 

30 t/m 44 
jaar 

45 t/m 64 
jaar 

65 jaar en 
ouder Totaal 

< € 374 26 9 59 58 151 

€ 374 - € 574 59 104 367 773 1.303 

€ 574 - € 681 15 114 56 49 234 

> € 681 0 0 0 0 0 

Totaal 100 227 482 880 1.688 

 

Tabel 68 Geschiktheid voor mindervaliden 

 
18 t/m 29 

jaar 

30 t/m 44 
jaar 

45 t/m 64 
jaar 

65 jaar en 
ouder Totaal 

Zeer bruikbaar 0 149 454 674 1.276 

Redelijk bruikbaar met enige 

aanpassingen 
57 474 1.211 1.011 2.753 

Enigszins bruikbaar met veel 

aanpassingen 
89 460 1.383 1.008 2.940 

Moeilijk of niet bruikbaar 123 669 1.677 1.266 3.735 

Totaal 269 1.752 4.725 3.959 10.705 

 

Tabel 69 Aantal jaar woonachtig in gemeente 

 
18 t/m 29 

jaar 

30 t/m 44 
jaar 

45 t/m 64 
jaar 

65 jaar en 
ouder Totaal 

Meer dan 10 jaar 201 1.472 4.255 3.832 9.759 

Tussen de 5 en 10 jaar 16 116 368 72 573 

5 jaar of minder 52 164 102 56 374 

Totaal 269 1.752 4.725 3.959 10.705 

 

5.2 Verhuizen 

 

Tabel 70 Wel of niet verhuizen 

 
18 t/m 29 

jaar 

30 t/m 44 
jaar 

45 t/m 64 
jaar 

65 jaar en 
ouder 

Totaal 

Ja, zeker of (zeer) 

waarschijnlijk 
66 118 310 348 842 

Ja, misschien 57 315 433 479 1.284 

Nee 146 1.318 3.983 3.132 8.579 

Totaal 269 1.752 4.725 3.959 10.705 

 

Tabel 71 Verhuizen over x jaar 

 
18 t/m 29 

jaar 

30 t/m 44 
jaar 

45 t/m 64 
jaar 

65 jaar en 
ouder Totaal 

1 jaar 32 85 140 178 435 

2 jaar 33 87 39 76 236 

3 jaar 24 73 63 164 324 

4 jaar 9 9 48 16 82 

5 jaar 25 181 452 392 1.050 

Totaal 123 434 743 827 2.126 

 

Tabel 72 Dalfsen blijven of weggaan 

 
18 t/m 29 

jaar 

30 t/m 44 
jaar 

45 t/m 64 
jaar 

65 jaar en 
ouder Totaal 

Deze gemeente 98 364 565 712 1.740 

Andere gemeente 25 70 178 114 386 

Totaal 123 434 743 827 2.126 
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5.3 Gewenste woning 

 

Tabel 73 Kern 

 
18 t/m 29 

jaar 

30 t/m 44 
jaar 

45 t/m 64 
jaar 

65 jaar en 
ouder Totaal 

Dalfsen 60 143 238 388 829 

Nieuwleusen 23 70 164 144 401 

Lemelerveld 8 52 41 92 193 

Andere kern, buurtschap of 

buitengebied 
8 99 123 88 317 

Totaal 98 364 565 712 1.740 

 

Tabel 74 Type woning 

 
18 t/m 29 

jaar 

30 t/m 44 
jaar 

45 t/m 64 
jaar 

65 jaar en 
ouder Totaal 

Vrijstaande eengezinswoning 15 89 217 58 379 

2-onder-1-kap of geschakelde 

woning 
42 151 87 9 289 

Eengezinsrijtjeswoning 16 6 20 16 59 

Appartement met of zonder 

lift 
9 28 68 368 472 

Bedrijfswoning 9 52 9 6 75 

Patiowoning of bungalow 0 0 86 168 253 

Anders 8 39 78 88 213 

Totaal 98 364 565 712 1.740 

 

Tabel 75 Aantal kamers 

 
18 t/m 29 

jaar 

30 t/m 44 
jaar 

45 t/m 64 
jaar 

65 jaar en 
ouder Totaal 

1 of 2 kamers 0 0 0 80 80 

3 of 4 kamers 66 132 337 596 1.131 

5 kamers of meer 32 232 228 36 530 

Totaal 98 364 565 712 1.740 

 

Tabel 76 Koop- of huurwoning 

 
18 t/m 29 

jaar 

30 t/m 44 
jaar 

45 t/m 64 
jaar 

65 jaar en 
ouder Totaal 

Koopwoning 66 322 471 274 1.133 

Huurwoning 32 42 94 439 607 

Totaal 98 364 565 712 1.740 

 

Tabel 77 Koopprijs 

 
18 t/m 29 

jaar 

30 t/m 44 
jaar 

45 t/m 64 
jaar 

65 jaar en 
ouder Totaal 

< € 179.000 9 33 16 62 120 

€ 179.000 - € 250.000 42 62 59 56 220 

€ 250.000 - € 300.000 15 70 195 118 398 

> € 300.000 0 157 201 37 395 

Totaal 66 322 471 274 1.133 

 

Tabel 78 Huurprijs 

 
18 t/m 29 

jaar 

30 t/m 44 
jaar 

45 t/m 64 
jaar 

65 jaar en 
ouder Totaal 

< € 374 9 0 8 8 24 

€ 374 - € 574 9 0 34 228 271 

€ 574 - € 681 15 28 44 101 188 

> € 681 0 14 9 102 125 

Totaal 32 42 94 439 607 
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Tabel 79 Bestaande bouw of nieuwbouw 

 
18 t/m 29 

jaar 

30 t/m 44 
jaar 

45 t/m 64 
jaar 

65 jaar en 
ouder Totaal 

Bestaande bouw 24 44 207 211 485 

Nieuwbouw 9 94 96 134 334 

Bouwkavel 9 92 128 35 264 

Geen voorkeur 57 135 133 332 658 

Totaal 98 364 565 712 1.740 

 

Tabel 80 Soort nieuwbouw 

 
18 t/m 29 

jaar 

30 t/m 44 
jaar 

45 t/m 64 
jaar 

65 jaar en 
ouder Totaal 

Standaard, kant en klaar 9 95 51 114 269 

Eigen inbreng 9 90 174 55 329 

Totaal 17 186 225 170 597 

 

Tabel 81 Nieuwbouwwoning zonder gasvoorziening 

 
18 t/m 29 

jaar 

30 t/m 44 
jaar 

45 t/m 64 
jaar 

65 jaar en 
ouder Totaal 

Ja 43 106 192 86 427 

Nee 31 214 166 416 828 

Totaal 75 320 358 502 1.255 

 

Tabel 82 Woning geschikt voor mindervaliden 

 
18 t/m 29 

jaar 

30 t/m 44 
jaar 

45 t/m 64 
jaar 

65 jaar en 
ouder Totaal 

Zeer bruikbaar 0 9 127 191 327 

Redelijk bruikbaar met enige 

aanpassingen 
17 109 175 231 532 

Enigszins bruikbaar met veel 

aanpassingen 
8 99 32 68 207 

Moeilijk of niet bruikbaar 50 103 24 12 188 

Totaal 75 320 358 502 1.255 

 

Tabel 83 Woning speciaal voor ouderen 

 
18 t/m 29 

jaar 

30 t/m 44 
jaar 

45 t/m 64 
jaar 

65 jaar en 
ouder Totaal 

Ja, voor senioren 9 0 191 562 762 

Nee, niet voor senioren 90 364 374 151 978 

Totaal 98 364 565 712 1.740 

 

5.4 Achtergrond kenmerken 

 

Tabel 84 Inkomen 

 
18 t/m 29 

jaar 

30 t/m 44 
jaar 

45 t/m 64 
jaar 

65 jaar en 
ouder Totaal 

Tot € 1.500 41 260 704 1.487 2.492 

€ 1.500 - € 2.000 46 273 624 1.164 2.108 

€ 2.000 - € 2.500 96 363 981 600 2.041 

Meer dan € 2.500 105 894 2.156 911 4.065 

Totaal 288 1.791 4.465 4.162 10.705 

 

Tabel 85 Geslacht 

 
18 t/m 29 

jaar 

30 t/m 44 
jaar 

45 t/m 64 
jaar 

65 jaar en 
ouder Totaal 

Man 100 618 2.421 2.363 5.501 

Vrouw 171 1.145 2.274 1.614 5.204 

Totaal 270 1.763 4.696 3.978 10.705 
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Tabel 86 Aantal personen in huishouden 

 
18 t/m 29 

jaar 

30 t/m 44 
jaar 

45 t/m 64 
jaar 

65 jaar en 
ouder Totaal 

Eenpersoons 32 144 378 1.024 1.578 

Tweepersoons 159 199 1.981 2.764 5.103 

Drie- of meerpersoons 78 1.409 2.366 170 4.024 

Totaal 269 1.752 4.725 3.959 10.705 

 

Tabel 87 Samenstelling huishouden 

 
18 t/m 29 

jaar 

30 t/m 44 
jaar 

45 t/m 64 
jaar 

65 jaar en 
ouder Totaal 

Alleenwonende 32 144 378 1.024 1.578 

Echtpaar/partners zonder 

kinderen 
159 137 1.761 2.382 4.440 

Echtpaar/partners met 

kind(eren) 
78 1.385 2.414 410 4.286 

1-ouder + kind(eren) 0 77 141 107 325 

Anders 0 9 31 36 76 

Totaal 269 1.752 4.725 3.959 10.705 

 

Tabel 88 Aantal kinderen van 18 jaar en ouder 

 
18 t/m 29 

jaar 

30 t/m 44 
jaar 

45 t/m 64 
jaar 

65 jaar en 
ouder Totaal 

Geen enkel 56 1.257 996 312 2.621 

Eén 14 38 867 206 1.126 

Twee 8 76 640 35 759 

Drie 0 90 82 0 172 

Vier en meer 0 9 0 0 9 

Totaal 78 1.470 2.586 553 4.687 

 

Tabel 89 Kinderen binnenkort zelfstandig in Dalfsen 

 
18 t/m 29 

jaar 

30 t/m 44 
jaar 

45 t/m 64 
jaar 

65 jaar en 
ouder Totaal 

Ja 0 44 469 64 577 

Nee 22 170 1.120 177 1.489 

Totaal 22 214 1.590 241 2.066 

 

Tabel 90 Aantal kinderen binnenkort zelfstandig in Dalfsen 

 
18 t/m 29 

jaar 

30 t/m 44 
jaar 

45 t/m 64 
jaar 

65 jaar en 
ouder Totaal 

Eén 0 44 321 64 428 

Twee 0 0 141 0 141 

Drie 0 0 8 0 8 

Vier 0 0 0 0 0 

Totaal 0 44 469 64 577 
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Hoofdstuk 6  
Overzicht naar huidige woning koop of 
huur 

6.1 Huidige woning 

 

Tabel 91 Kern 
 Koopwoning Huurwoning Totaal 

Dalfsen 2.417 483 2.900 

Nieuwleusen 1.848 462 2.310 

Lemelerveld 1.038 192 1.230 

Andere kern, buurtschap of 

buitengebied 
3.715 550 4.265 

Totaal 9.017 1.688 10.705 

 

Tabel 92 Type woning 
 Koopwoning Huurwoning Totaal 

Vrijstaande eengezinswoning 3.493 144 3.637 

2-onder-1-kap of geschakelde woning 2.634 346 2.979 

Eengezinsrijtjeswoning 821 701 1.522 

Appartement met of zonder lift 56 190 246 

Bedrijfswoning 842 143 986 

Patiowoning of bungalow 613 56 669 

Anders 558 109 666 

Totaal 9.017 1.688 10.705 

 

Tabel 93 Aantal kamers 
 Koopwoning Huurwoning Totaal 

1 of 2 kamers 96 219 315 

3 of 4 kamers 3.283 1.057 4.340 

5 kamers of meer 5.638 412 6.050 

Totaal 9.017 1.688 10.705 

 

Tabel 94 Geschiktheid voor mindervaliden 
 Koopwoning Huurwoning Totaal 

Zeer bruikbaar 1.044 232 1.276 

Redelijk bruikbaar met enige aanpassingen 2.485 268 2.753 

Enigszins bruikbaar met veel aanpassingen 2.549 391 2.940 

Moeilijk of niet bruikbaar 2.938 797 3.735 

Totaal 9.017 1.688 10.705 

 

Tabel 95 Aantal jaar woonachtig in gemeente 
 Koopwoning Huurwoning Totaal 

Meer dan 10 jaar 8.246 1.513 9.759 

Tussen de 5 en 10 jaar 511 62 573 

5 jaar of minder 261 113 374 

Totaal 9.017 1.688 10.705 

 

6.2 Verhuizen 

 

Tabel 96 Wel of niet verhuizen 
 Koopwoning Huurwoning Totaal 

Ja, zeker of (zeer) waarschijnlijk 697 145 842 

Ja, misschien 1.074 210 1.284 

Nee 7.246 1.333 8.579 

Totaal 9.017 1.688 10.705 
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Tabel 97 Verhuizen over x jaar 
 Koopwoning Huurwoning Totaal 

1 jaar 355 80 435 

2 jaar 154 81 236 

3 jaar 264 60 324 

4 jaar 60 22 82 

5 jaar 938 112 1.050 

Totaal 1.771 355 2.126 

 

Tabel 98 Dalfsen blijven of weggaan 
 Koopwoning Huurwoning Totaal 

Deze gemeente 1.435 305 1.740 

Andere gemeente 336 51 386 

Totaal 1.771 355 2.126 

 

6.3 Gewenste woning 

 

Tabel 99 Kern 
 Koopwoning Huurwoning Totaal 

Dalfsen 684 146 829 

Nieuwleusen 339 62 401 

Lemelerveld 150 43 193 

Andere kern, buurtschap of buitengebied 262 55 317 

Totaal 1.435 305 1.740 

 

Tabel 100 Type woning 
 Koopwoning Huurwoning Totaal 

Vrijstaande eengezinswoning 333 46 379 

2-onder-1-kap of geschakelde woning 205 84 289 

Eengezinsrijtjeswoning 31 28 59 

Appartement met of zonder lift 378 94 472 

Bedrijfswoning 67 9 75 

Patiowoning of bungalow 229 25 253 

Anders 193 19 213 

Totaal 1.435 305 1.740 

 

Tabel 101 Aantal kamers 
 Koopwoning Huurwoning Totaal 

1 of 2 kamers 60 19 80 

3 of 4 kamers 895 236 1.131 

5 kamers of meer 480 50 530 

Totaal 1.435 305 1.740 

 

Tabel 102 Koop- of huurwoning 
 Koopwoning Huurwoning Totaal 

Koopwoning 995 138 1.133 

Huurwoning 440 167 607 

Totaal 1.435 305 1.740 

 

Tabel 103 Koopprijs 
 Koopwoning Huurwoning Totaal 

< € 179.000 77 44 120 

€ 179.000 - € 250.000 158 62 220 

€ 250.000 - € 300.000 390 9 398 

> € 300.000 371 24 395 

Totaal 995 138 1.133 
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Tabel 104 Huurprijs 
 Koopwoning Huurwoning Totaal 

< € 374 0 24 24 

€ 374 - € 574 178 93 271 

€ 574 - € 681 158 30 188 

> € 681 104 20 125 

Totaal 440 167 607 

 

Tabel 105 Bestaande bouw of nieuwbouw 
 Koopwoning Huurwoning Totaal 

Bestaande bouw 401 84 485 

Nieuwbouw 274 59 334 

Bouwkavel 228 36 264 

Geen voorkeur 532 125 658 

Totaal 1.435 305 1.740 

 

Tabel 106 Soort nieuwbouw 
 Koopwoning Huurwoning Totaal 

Standaard, kant en klaar 182 87 269 

Eigen inbreng 320 9 329 

Totaal 502 95 597 

 

Tabel 107 Nieuwbouwwoning zonder gasvoorziening 
 Koopwoning Huurwoning Totaal 

Ja 370 58 427 

Nee 664 163 828 

Totaal 1.034 221 1.255 

 

Tabel 108 Woning geschikt voor mindervaliden 
 Koopwoning Huurwoning Totaal 

Zeer bruikbaar 279 48 327 

Redelijk bruikbaar met enige aanpassingen 458 74 532 

Enigszins bruikbaar met veel aanpassingen 157 51 207 

Moeilijk of niet bruikbaar 140 48 188 

Totaal 1.034 221 1.255 

 

Tabel 109 Woning speciaal voor ouderen 
 Koopwoning Huurwoning Totaal 

Ja, voor senioren 674 87 762 

Nee, niet voor senioren 761 217 978 

Totaal 1.435 305 1.740 

 

6.4 Achtergrond kenmerken 

 

Tabel 110 Leeftijd 
 Koopwoning Huurwoning Totaal 

18 t/m 29 jaar 168 100 269 

30 t/m 44 jaar 1.526 227 1.752 

45 t/m 64 jaar 4.244 482 4.725 

65 jaar en ouder 3.079 880 3.959 

Totaal 9.017 1.688 10.705 

 

Tabel 111 Inkomen 
 Koopwoning Huurwoning Totaal 

Tot € 1.500 1.490 1.002 2.492 

€ 1.500 - € 2.000 1.774 333 2.108 

€ 2.000 - € 2.500 1.840 201 2.041 

Meer dan € 2.500 3.822 243 4.065 

Totaal 8.926 1.780 10.705 
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Tabel 112 Geslacht 
 Koopwoning Huurwoning Totaal 

Man 4.797 705 5.502 

Vrouw 4.233 970 5.203 

Totaal 9.030 1.675 10.705 

 

Tabel 113 Aantal personen in huishouden 
 Koopwoning Huurwoning Totaal 

Eenpersoons 933 645 1.578 

Tweepersoons 4.330 773 5.103 

Drie- of meerpersoons 3.755 270 4.024 

Totaal 9.017 1.688 10.705 

 

Tabel 114 Samenstelling huishouden 
 Koopwoning Huurwoning Totaal 

Alleenwonende 933 645 1.578 

Echtpaar/partners zonder kinderen 3.797 643 4.440 

Echtpaar/partners met kind(eren) 3.975 311 4.286 

1-ouder + kind(eren) 245 80 325 

Anders 67 9 76 

Totaal 9.017 1.688 10.705 

 

Tabel 115 Aantal kinderen van 18 jaar en ouder 
 Koopwoning Huurwoning Totaal 

Geen enkel 2.396 225 2.621 

Eén 1.024 102 1.126 

Twee 714 45 759 

Drie 145 28 172 

Vier en meer 9 0 9 

Totaal 4.288 399 4.687 

 

Tabel 116 Kinderen binnenkort zelfstandig in Dalfsen 
 Koopwoning Huurwoning Totaal 

Ja 540 37 577 

Nee 1.352 137 1.489 

Totaal 1.892 174 2.066 

 

Tabel 117 Aantal kinderen binnenkort zelfstandig in Dalfsen 
 Koopwoning Huurwoning Totaal 

Eén 391 37 428 

Twee 141 0 141 

Drie 8 0 8 

Vier 0 0 0 

Totaal 540 37 577 
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Hoofdstuk 7  
Starters 

7.1 Gewenste woning 

 

Tabel 118 Kern 
 Starter 

Dalfsen 166 

Nieuwleusen 226 

Lemelerveld 93 

Andere kern, buurtschap of buitengebied 91 

Totaal 577 

 

Tabel 119 Type woning 
 Starter 

Vrijstaande eengezinswoning 54 

2-onder-1-kap of geschakelde woning 140 

Eengezinsrijtjeswoning 125 

Appartement met of zonder lift 150 

Bedrijfswoning 35 

Patiowoning of bungalow 0 

Anders 73 

Totaal 577 

 

Tabel 120 Aantal kamers 
 Starter 

1 of 2 kamers 124 

3 of 4 kamers 339 

5 kamers of meer 114 

Totaal 577 

 

Tabel 121 Koop of huurwoning 
 Starter 

Koopwoning 330 

Huurwoning 247 

Totaal 577 

 

Tabel 122 Koopwoning maatschappelijk gebonden eigendom 
 Starter 

Ja 30 

Nee 172 

Weet niet 128 

Totaal 330 

 

Tabel 123 Koopprijs 
 Starter 

< € 179.000 155 

€ 179.000 - € 250.000 85 

€ 250.000 - € 300.000 48 

> € 300.000 42 

Totaal 330 
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Tabel 124 Huurprijs 
 Starter 

< € 100 24 

€ 300 35 

€ 400 57 

€ 450 50 

€ 500 53 

€ 550 14 

€ 600 8 

€ 700 6 

Totaal 247 

 

Tabel 125 Bestaande bouw of nieuwbouw 
 Starter 

Bestaande bouw 213 

Nieuwbouw 118 

Bouwkavel 31 

Geen voorkeur 215 

Totaal 577 

 

Tabel 126 Soort nieuwbouw 
 Starter 

Standaard, kant en klaar 77 

Eigen inbreng 72 

Totaal 149 

 

Tabel 127 Woning zonder gasvoorziening 
 Starter 

Ja 209 

Nee 368 

Totaal 577 

 

7.2 Achtergrond kenmerken 

 

Tabel 128 Leeftijd 
 Starter 

Tot 25 jaar 323 

25 jaar en ouder 248 

Totaal 571 

 

Tabel 129 Inkomen 
 Starter 

Tot € 1.500 258 

€ 1.500 - € 2.000 143 

€ 2.000 - € 2.500 48 

Meer dan € 2.500 57 

Totaal 507 
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Hoofdstuk 8  
Vraag en aanbod, ongecorrigeerd 

8.1 Aanbod 

 

Tabel 130 Doorstromers 

 
Dalfsen Nieuwleusen Lemelerveld Overig Gemeente 

Eengezinskoopwoning 

< € 179.000 69 30 29 28 156 

€ 179.000 - € 250.000 147 106 47 55 354 

€ 250.000 - € 300.000 129 76 35 28 268 

> € 300.000 164 144 47 303 657 

totaal 509 356 157 413 1.435 

Meergezinskoopwoning 

< € 179.000 0 0 0 0 0 

€ 179.000 - € 250.000 0 0 0 0 0 

€ 250.000 - € 300.000 0 0 0 0 0 

> € 300.000 0 0 0 0 0 

totaal 0 0 0 0 0 

Eengezinshuurwoning 

< € 374 0 8 0 0 8 

€ 374 - € 574 69 38 35 55 197 

€ 574 - € 681 0 8 0 28 35 

> € 681 0 0 0 0 0 

totaal 69 53 35 83 240 

Meergezinshuurwoning 

< € 374 26 0 0 0 26 

€ 374 - € 574 26 8 6 0 39 

€ 574 - € 681 0 0 0 0 0 

> € 681 0 0 0 0 0 

totaal 52 8 6 0 65 

Totaal 630 417 198 495 1.740 

 

Tabel 131 Vertrekkers 

 
Dalfsen Nieuwleusen Lemelerveld Overig Gemeente 

Eengezinskoopwoning 

< € 179.000 9 0 0 0 9 

€ 179.000 - € 250.000 26 38 6 0 70 

€ 250.000 - € 300.000 0 23 6 55 84 

> € 300.000 26 38 0 110 174 

totaal 60 98 12 165 336 

Meergezinskoopwoning 

< € 179.000 0 0 0 0 0 

€ 179.000 - € 250.000 0 0 0 0 0 

€ 250.000 - € 300.000 0 0 0 0 0 

> € 300.000 0 0 0 0 0 

totaal 0 0 0 0 0 

Eengezinshuurwoning 

< € 374 0 0 0 0 0 

€ 374 - € 574 9 0 6 0 14 

€ 574 - € 681 0 0 0 28 28 

> € 681 0 0 0 0 0 

totaal 9 0 6 28 42 

Meergezinshuurwoning 

< € 374 0 0 0 0 0 

€ 374 - € 574 9 0 0 0 9 

€ 574 - € 681 0 0 0 0 0 

> € 681 0 0 0 0 0 

totaal 9 0 0 0 9 

Totaal 78 98 17 193 386 
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8.2 Vraag 

 

Tabel 132 Doorstromers 

 
Dalfsen Nieuwleusen Lemelerveld Overig Gemeente 

Eengezinskoopwoning 

< € 179.000 9 8 20 0 36 

€ 179.000 - € 250.000 102 15 12 35 164 

€ 250.000 - € 300.000 177 96 23 55 352 

> € 300.000 103 122 29 108 362 

totaal 391 241 84 199 915 

Meergezinskoopwoning 

< € 179.000 17 0 12 55 84 

€ 179.000 - € 250.000 35 15 6 0 56 

€ 250.000 - € 300.000 26 15 6 0 47 

> € 300.000 17 15 0 0 32 

totaal 95 45 23 55 219 

Eengezinshuurwoning 

< € 374 0 8 0 0 8 

€ 374 - € 574 88 15 29 28 160 

€ 574 - € 681 36 30 19 28 113 

> € 681 42 16 6 9 73 

totaal 166 69 54 64 353 

Meergezinshuurwoning 

< € 374 9 8 0 0 16 

€ 374 - € 574 71 23 17 0 111 

€ 574 - € 681 52 15 8 0 75 

> € 681 46 0 6 0 52 

totaal 177 45 31 0 254 

Totaal 829 401 193 317 1.740 

 

Tabel 133 Starters 

 
Dalfsen Nieuwleusen Lemelerveld Overig Gemeente 

Eengezinskoopwoning 

< € 179.000 35 50 17 28 130 

€ 179.000 - € 250.000 25 43 17 0 85 

€ 250.000 - € 300.000 9 28 12 0 48 

> € 300.000 0 8 6 28 41 

totaal 68 128 52 55 303 

Meergezinskoopwoning 

< € 179.000 0 0 17 9 26 

€ 179.000 - € 250.000 0 0 0 0 0 

€ 250.000 - € 300.000 0 0 0 0 0 

> € 300.000 0 0 0 0 0 

totaal 0 0 17 9 26 

Eengezinshuurwoning 

< € 374 0 8 0 0 8 

€ 374 - € 574 36 38 6 28 107 

€ 574 - € 681 0 0 0 0 0 

> € 681 0 0 0 0 0 

totaal 36 45 6 28 115 

Meergezinshuurwoning 

< € 374 36 15 0 0 51 

€ 374 - € 574 26 30 12 0 68 

€ 574 - € 681 0 8 0 0 8 

> € 681 0 0 6 0 6 

totaal 62 53 17 0 133 

Totaal 166 226 93 91 577 
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Tabel 134 Vestigers 

 
Dalfsen Nieuwleusen Lemelerveld Overig Gemeente 

Eengezinskoopwoning 

< € 179.000 0 8 0 28 35 

€ 179.000 - € 250.000 43 8 23 0 74 

€ 250.000 - € 300.000 26 8 0 28 61 

> € 300.000 35 15 6 28 83 

totaal 104 38 29 83 253 

Meergezinskoopwoning 

< € 179.000 0 0 0 0 0 

€ 179.000 - € 250.000 0 8 0 0 8 

€ 250.000 - € 300.000 0 0 0 0 0 

> € 300.000 0 0 0 0 0 

totaal 0 8 0 0 8 

Eengezinshuurwoning 

< € 374 0 0 0 0 0 

€ 374 - € 574 52 23 23 0 98 

€ 574 - € 681 0 8 0 0 8 

> € 681 0 0 0 0 0 

totaal 52 30 23 0 105 

Meergezinshuurwoning 

< € 374 0 0 0 0 0 

€ 374 - € 574 0 8 0 0 8 

€ 574 - € 681 0 0 0 0 0 

> € 681 0 0 0 0 0 

totaal 0 8 0 0 8 

Totaal 155 84 52 83 374 
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Hoofdstuk 9  
Vraag en aanbod, gecorrigeerd

1
 

9.1 Aanbod 

 

Tabel 135 Totaal aanbod 

 
Dalfsen Nieuwleusen Lemelerveld Overig Gemeente 

Eengezinskoopwoning 

< € 179.000 69 23 17 28 137 

€ 179.000 - € 250.000 121 114 52 55 342 

€ 250.000 - € 300.000 121 91 41 55 308 

> € 300.000 181 182 47 385 795 

totaal 492 409 157 523 1.581 

Meergezinskoopwoning 

< € 179.000 0 0 0 0 0 

€ 179.000 - € 250.000 0 0 0 0 0 

€ 250.000 - € 300.000 0 0 0 0 0 

> € 300.000 0 0 0 0 0 

totaal 0 0 0 0 0 

Eengezinshuurwoning 

< € 374 0 8 0 0 8 

€ 374 - € 574 69 30 23 55 178 

€ 574 - € 681 0 8 0 55 63 

> € 681 0 0 0 0 0 

totaal 69 45 23 110 248 

Meergezinshuurwoning 

< € 374 17 0 0 0 17 

€ 374 - € 574 35 8 6 0 48 

€ 574 - € 681 0 0 0 0 0 

> € 681 0 0 0 0 0 

totaal 52 8 6 0 65 

Totaal 613 462 187 633 1.894 

 

Tabel 136 Doorstromers 

 
Dalfsen Nieuwleusen Lemelerveld Overig Gemeente 

Eengezinskoopwoning 

< € 179.000 60 23 17 28 128 

€ 179.000 - € 250.000 95 76 47 55 272 

€ 250.000 - € 300.000 121 68 35 0 224 

> € 300.000 155 144 47 275 621 

totaal 432 311 146 358 1.246 

Meergezinskoopwoning 

< € 179.000 0 0 0 0 0 

€ 179.000 - € 250.000 0 0 0 0 0 

€ 250.000 - € 300.000 0 0 0 0 0 

> € 300.000 0 0 0 0 0 

totaal 0 0 0 0 0 

Eengezinshuurwoning 

< € 374 0 8 0 0 8 

€ 374 - € 574 60 30 17 55 163 

€ 574 - € 681 0 8 0 28 35 

> € 681 0 0 0 0 0 

totaal 60 45 17 83 206 

Meergezinshuurwoning 

< € 374 17 0 0 0 17 

€ 374 - € 574 26 8 6 0 39 

€ 574 - € 681 0 0 0 0 0 

> € 681 0 0 0 0 0 

totaal 43 8 6 0 57 

Totaal 535 364 169 440 1.508 

                                                
1
 Zie paragraaf 6.5 van het hoofdrapport. 
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Tabel 137 Vertrekkers 

 
Dalfsen Nieuwleusen Lemelerveld Overig Gemeente 

Eengezinskoopwoning 

< € 179.000 9 0 0 0 9 

€ 179.000 - € 250.000 26 38 6 0 70 

€ 250.000 - € 300.000 0 23 6 55 84 

> € 300.000 26 38 0 110 174 

totaal 60 98 12 165 336 

Meergezinskoopwoning 

< € 179.000 0 0 0 0 0 

€ 179.000 - € 250.000 0 0 0 0 0 

€ 250.000 - € 300.000 0 0 0 0 0 

> € 300.000 0 0 0 0 0 

totaal 0 0 0 0 0 

Eengezinshuurwoning 

< € 374 0 0 0 0 0 

€ 374 - € 574 9 0 6 0 14 

€ 574 - € 681 0 0 0 28 28 

> € 681 0 0 0 0 0 

totaal 9 0 6 28 42 

Meergezinshuurwoning 

< € 374 0 0 0 0 0 

€ 374 - € 574 9 0 0 0 9 

€ 574 - € 681 0 0 0 0 0 

> € 681 0 0 0 0 0 

totaal 9 0 0 0 9 

Totaal 78 98 17 193 386 

9.2 Vraag 

 

Tabel 138 Totale vraag 

 
Dalfsen Nieuwleusen Lemelerveld Overig Gemeente 

Eengezinskoopwoning 

< € 179.000 43 65 38 55 201 

€ 179.000 - € 250.000 170 65 52 35 323 

€ 250.000 - € 300.000 212 131 35 83 460 

> € 300.000 137 145 41 163 486 

totaal 563 406 166 336 1.471 

Meergezinskoopwoning 

< € 179.000 0 8 17 9 34 

€ 179.000 - € 250.000 62 23 12 0 96 

€ 250.000 - € 300.000 28 8 13 0 48 

> € 300.000 42 16 6 9 73 

totaal 132 54 48 17 251 

Eengezinshuurwoning 

< € 374 17 8 12 55 92 

€ 374 - € 574 79 53 23 28 183 

€ 574 - € 681 26 23 6 0 54 

> € 681 17 15 0 0 32 

totaal 140 98 41 83 362 

Meergezinshuurwoning 

< € 374 45 23 0 0 67 

€ 374 - € 574 71 23 23 0 117 

€ 574 - € 681 9 15 0 0 24 

> € 681 46 0 12 0 58 

totaal 170 61 35 0 266 

Totaal 1.004 620 290 436 2.350 
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Tabel 139 Doorstromers 

 
Dalfsen Nieuwleusen Lemelerveld Overig Gemeente 

Eengezinskoopwoning 

< € 179.000 9 8 20 0 36 

€ 179.000 - € 250.000 102 15 12 35 164 

€ 250.000 - € 300.000 177 96 23 55 352 

> € 300.000 103 122 29 108 362 

totaal 391 241 84 199 915 

Meergezinskoopwoning 

< € 179.000 0 8 0 0 8 

€ 179.000 - € 250.000 62 15 12 0 89 

€ 250.000 - € 300.000 28 8 13 0 48 

> € 300.000 42 16 6 9 73 

totaal 132 46 31 9 218 

Eengezinshuurwoning 

< € 374 17 0 12 55 84 

€ 374 - € 574 35 15 6 0 56 

€ 574 - € 681 26 15 6 0 47 

> € 681 17 15 0 0 32 

totaal 95 45 23 55 219 

Meergezinshuurwoning 

< € 374 9 8 0 0 16 

€ 374 - € 574 53 8 12 0 73 

€ 574 - € 681 9 8 0 0 16 

> € 681 46 0 6 0 52 

totaal 117 23 17 0 157 

Totaal 734 355 156 262 1.508 

 

Tabel 140 Starters 

 
Dalfsen Nieuwleusen Lemelerveld Overig Gemeente 

Eengezinskoopwoning 

< € 179.000 35 50 17 28 130 

€ 179.000 - € 250.000 25 43 17 0 85 

€ 250.000 - € 300.000 9 28 12 0 48 

> € 300.000 0 8 6 28 41 

totaal 68 128 52 55 303 

Meergezinskoopwoning 

< € 179.000 0 0 17 9 26 

€ 179.000 - € 250.000 0 0 0 0 0 

€ 250.000 - € 300.000 0 0 0 0 0 

> € 300.000 0 0 0 0 0 

totaal 0 0 17 9 26 

Eengezinshuurwoning 

< € 374 0 8 0 0 8 

€ 374 - € 574 36 30 6 28 100 

€ 574 - € 681 0 0 0 0 0 

> € 681 0 0 0 0 0 

totaal 36 38 6 28 107 

Meergezinshuurwoning 

< € 374 36 15 0 0 51 

€ 374 - € 574 17 15 12 0 44 

€ 574 - € 681 0 8 0 0 8 

> € 681 0 0 6 0 6 

totaal 53 38 17 0 109 

Totaal 158 204 93 91 546 
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Tabel 141 Vestigers 

 
Dalfsen Nieuwleusen Lemelerveld Overig Gemeente 

Eengezinskoopwoning 

< € 179.000 0 8 0 28 35 

€ 179.000 - € 250.000 43 8 23 0 74 

€ 250.000 - € 300.000 26 8 0 28 61 

> € 300.000 35 15 6 28 83 

totaal 104 38 29 83 253 

Meergezinskoopwoning 

< € 179.000 0 0 0 0 0 

€ 179.000 - € 250.000 0 8 0 0 8 

€ 250.000 - € 300.000 0 0 0 0 0 

> € 300.000 0 0 0 0 0 

totaal 0 8 0 0 8 

Eengezinshuurwoning 

< € 374 0 0 0 0 0 

€ 374 - € 574 9 8 12 0 28 

€ 574 - € 681 0 8 0 0 8 

> € 681 0 0 0 0 0 

totaal 9 15 12 0 35 

Meergezinshuurwoning 

< € 374 0 0 0 0 0 

€ 374 - € 574 0 0 0 0 0 

€ 574 - € 681 0 0 0 0 0 

> € 681 0 0 0 0 0 

totaal 0 0 0 0 0 

Totaal 112 61 41 83 296 
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Bijlage Ruimtelijke kwaliteit
Hoge ambitie voor ruimtelijke kwaliteit kan leiden tot kostenverhoging, brengt betaalbaarheid in gevaar 
en beperkt soms onnodig de koperswensen. Daarom worden alleen eisen gesteld waar die 
noodzakelijk zijn voor de kwaliteit van de omgeving van het plan.
Bij Uitstek Dalfsen! Missie│Visie gemeente Dalfsen 2020 vermeldt dat hoogwaardige en 
vernieuwende architectuur en duurzaam bouwen uitgangspunt zijn bij toevoeging van nieuwe 
woonmilieus. Een zeer hoge ambitie leidt in veel gevallen tot substantieel hogere bouwkosten en het 
niet altijd kunnen realiseren van de wensen van kopers, doordat ze aan de eisen uit een 
beeldkwaliteitplan moeten voldoen. 

Op het moment van opstelling en vervolgens vaststelling van deze Missie en Visie (september 2009) 
leken de spreekwoordelijke ‘bomen nog tot in de hemel te groeien’. De gevolgen van de opkomende 
crisis waren op dat moment nog amper merkbaar. Latere overheidsmaatregelen op het gebied van 
woningfinanciering waren nog onbekend. Inmiddels weten wij dat de verscherpte hypotheekeisen 
leiden tot het moeilijker verkrijgen van een financiering en voor een aanzienlijk lager bedrag. 

Principieel punt is de vraag in hoeverre je kopers moet weerhouden om de woning te kunnen bouwen 
die ze zelf het liefste wensen door vast te houden aan bepaalde beeldkwaliteitseisen. Dit is alleen 
gerechtvaardigd als de plekken waar eisen aan gesteld worden ook wezenlijk bijdragen aan de veelal 
beeldbepalende hoofdstructuur van een dorp of op beeldbepalende ‘dragers’ binnen een plan of langs 
de buitenranden daarvan. 

Op 18 februari 2014 heeft het college zich op het standpunt gesteld om alleen op plekken die 
beeldbepalend zijn in of rond een plan of onderdeel zijn van gebieden uit de Welstandsnota met 
ambitie ‘Hoog’, nog beeldkwaliteiteisen te stellen. Buiten die gebieden kan volstaan worden met de 
ambitie ‘middel’ of kan zelfs een stap verder worden gegaan met een ambitie ‘laag’ (als plekken 
nauwelijks zichtbaar zijn vanuit de hoofdstructuur van het dorp of niet bepalend zijn voor de 
omgeving). Wij vragen u als raad of u dit standpunt kunt delen.
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Bijlage Duurzaamheid
Geïnteresseerden in bouwgrond in Nieuwe Landen II haakten af vanwege meerkosten, betaalbaarheid 
en onzekerheid
De eerste nieuwe woonwijk waar aan genoemde ambitie uitvoering wordt gegeven, is Nieuwe Landen 
II in Lemelerveld. Door het ontbreken van een gasvoorziening in deze wijk zullen toekomstige 
bewoners op een alternatieve wijze daarin moeten voorzien.

In juli 2011 vond een informatieavond plaats voor geïnteresseerden in bouwgrond. Op deze 
informatieavond registreerden 20 belangstellenden voor bouwgrond zich. Eind 2012 werden de eerste 
vrije sectorkavels (17) uitgegeven. Voorafgaand aan deze inschrijving hielden wij nogmaals een 
informatiebijeenkomst. Ook hier was voldoende belangstelling.
In tegenstelling tot de grote belangstelling tijdens de informatiebijeenkomsten, viel het aantal 
inschrijvers tegen en bleef de verkoop achter bij de verwachtingen. Slechts twee koppels gingen tot 
aankoop van een kavel / woning over. Om een beeld te krijgen van de redenen waarom eerdere 
belangstellenden afhaakten, hebben wij hen, voor zover bereikbaar, daar naar gevraagd. 
De 13 personen die reageerden gaven aan niet meer geïnteresseerd te zijn. 8 daarvan hadden 
daadwerkelijk de wens om een woning te bouwen. 7 daarvan waren inmiddels verhuisd, waarvan 2 
naar nieuwe woning in Lemelerveld, 4 naar een bestaande koopwoning in Lemelerveld en één naar 
elders.
Als redenen waarom de interesse niet meer aanwezig is worden genoemd:

- het is financieel niet haalbaar als gevolg van de meerkosten van gasloos bouwen. Deze 
worden door geënquêteerden geschat op € 20.000 à € 30.000 (De Aanvulling Energievisie 
Nieuwe Landen II van energieadviseur IF Technology vermeldt een meerinvestering van         
€ 41.000 bij traditionele bouwmethoden, Tekenburo Jansman raamt de meerkosten voor een 
reguliere 2^1-kapwonig op € 15.000. Volgens Greenspread bedragende  meerkosten t.o.v. 
EPC 0,6 € 25.000, maar t.o.v. 2015 (verplichte EPC 0,4) € 12.500);

- de investeringskosten zijn te hoog als gevolg van gasloos bouwen. Woningen moeten niet 
meer kosten dan woningen met gasvoorziening; 

- door de strengere hypotheekeisen kan minder financiering worden verkregen, waardoor een 
(gasloze) woning financieel niet bereikbaar is; 

- geen interesse in gasloos en/of duurzaamheid. Geïnteresseerde wil geen proefkonijn zijn voor 
technieken voor warmtewinning waar nog te weinig ervaring mee is;

- onzekerheid over baangarantie;
- geïnteresseerden vinden informatieverstrekking minimaal.

Wij merken hierbij op dat nieuwprojecten elders in Lemelerveld (o.a. locatie Struik, Doeland) waarbij 
wel een gasvoorziening aanwezig is, in deze periode (en ook nu) niet worden verkocht en ontwikkeld.
 
Vrijblijvende informatieverstrekking door het houden van meerdere (thema)bijeenkomsten heeft geen 
resultaat gehad
In de aanloop naar en na afloop van de uitgifte van bouwkavels in het plan Nieuwe Landen II zijn 
meerdere bijeenkomsten georganiseerd voor geïnteresseerden. Ook zijn er sessies georganiseerd 
waar geïnteresseerden 1 op 1 begeleiding kregen over techniek en financiering van duurzaam 
bouwen. Ondanks deze inspanningen heeft dit niet geleid tot extra inschrijvingen bij de uitgifte. Men 
heeft minimaal gebruik gemaakt van het aanbod van duurzaamheidsbegeleiding.

Marktonderzoek Woningbouw 2014-2018 toont geringe behoefte aan gasloos bouwen aan
Eind 2013 heeft BMC in opdracht van de gemeente een marktonderzoek woningbouw uitgevoerd. 
Vanwege de tegenvallende interesse en grondverkopen in de Nieuwe Landen II is in dit onderzoek 
ook de behoefte aan gasloos bouwen geïnventariseerd. Uit de rapportage blijkt dat gemeentebreed ⅔ 
van de respondenten niet tot het bouwen van een woning over zal gaan als een gasvoorziening in de 
wijk ontbreekt. In Lemerlerveld (waar de gasloze wijk Nieuwe Landen II in ontwikkeling is) ligt dit op ¾. 

Rapportages ‘Bouwstenen voor beleid en programmering’ en ‘Rapportage woningmarktonderzoek’ 
De rapportages ‘Bouwstenen voor beleid en programmering’ en ‘Rapportage woningmarktonderzoek’ 
van de in juni 2014 door Delta Wonen, Bouwfonds Ontwikkeling en Rabobank IJsseldelta uitgevoerde 
marktverkenning en woningmarktonderzoek in de IJsseldelta onderschrijven bovenstaande. De 
rapportage ‘Bouwstenen voor beleid en programmering’ (blz. 10, ad 3) vermeldt over 
duurzaamheid:”Uit de enquête en gesprekken in de focusgroepen blijkt een opvallend gebrek aan 
kennis bij de consument over de mogelijkheden van energiebesparende maatregelen. Technisch (en 
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dan met name voor wat betreft de ‘klassieke’ maatregelen) weet men er nog wel het nodige van, maar 
hoe een en ander zich verhoudt tot bijvoorbeeld de maandlasten is bij velen onduidelijk. Ook is er een 
gebrek aan vertrouwen of de investeringen in duurzaamheid werkelijk zo lucratief zijn als door de 
professionals wordt aangegeven” .
Bladzijde 35 van de ‘Rapportage Woningmarktonderzoek’ vermeldt: “wat nieuwbouwwoningen betreft 
gaven de jongere respondenten uit de focusgroepen aan dat zij er van uit gaan dat 
nieuwbouwwoningen standaard energiezuinig zijn, wanneer zij de keus hebben, gaven zij echter aan 
wooncomfort belangrijker te vinden dan extra investeringen in energiezuinige maatregelen”. 

Betaalbare gasloze sociale koopwoningen worden wel verkocht (projectmatige bouw)
Gasloze sociale koopwoningen in het lagere prijssegment vinden wel aftrek (totaal 34 , waarvan 8 in 
De Koele, 8 in Muldersveld, 18 in Westerbouwlanden Noord). De reden hiervan is dat de koopsom van 
deze woningen na verrekening van gemeentelijke (en provinciale) subsidies gelijk is aan de eerder 
door onder andere Woningstichting de Veste gerealiseerde ‘standaard’ sociale koopwoningen. Echter 
zijn de woningen nu voorzien van onder meer dikkere wand-, vloer-, dakisolatie, triple glas, 
vloerverwarming, warmte-koudeopslag of warmtewisselaar, zonnepanelen, etc.. De aantrekkelijke, 
nog financierbare  koopsom (toen nog in combinatie met een starterslening) zorgde er voor dat deze 
woningen wel werden verkocht. Ook wordt bij deze ‘kant en klare’ woningen de drempel weggenomen 
van de onbekendheid om zelf een bouwplan voor een gasloze woning te moeten opzetten. 

Wel animo voor betaalbare, energieneutrale 2^1-kapwoningen en appartementen in Nieuwe Landen II 
(projectmatig)
In 2014 vond in Nieuwe Landen II de uitgifte plaats van 10 betaalbare, projectmatig te bouwen 
duurzame twee-onder-één-kapwoningen en 6 appartementen. Voor deze woningen bestaat wel 
animo. De woningen zijn ook hier onder meer voorzien van dikkere wand-, vloer-, dakisolatie, triple 
glas, vloerverwarming, warmte-koudeopslag of warmtewisselaar, zonnepanelen, etc.. 

Op dit moment hebben in Lemelerveld 3 particulieren gasloos gebouwd. In 2015 zullen nog eens 2 
particulieren een energieneutrale woning bouwen. 
(Verder heeft Woningstichting de Veste 4 gasloze, sociale huurwoningen gerealiseerd).

Gerealiseerde duurzame woningen
In totaal (sociale koop, projectbouw, particuliere bouw)  zijn zo’n 70 duurzame woningen gebouwd, 
waarvan 39 energieneutraal en 29 gasloos (volgens Subsidieaanvragen duurzame nieuwbouw).

Financiering
Als gevolg van de (krediet)crisis zijn door de overheid meerdere maatregelen ter bestrijding en 
voorkoming daarvan genomen. Met name op het gebied van woningfinanciering. Inmiddels weten wij 
dat de verscherpte hypotheekeisen leiden tot het moeilijker verkrijgen van een financiering en voor 
een aanzienlijk lager bedrag. Per 1 januari 2015 zijn de eisen opnieuw verder aangescherpt.
Banken houden (nagenoeg) geen rekening met totale woonlasten van consumenten.
Wettelijk is vastgelegd dat kopers van energieneutrale woningen met een minimum inkomen van        
€ 32.000,-- € 25.000,-- meer kunnen lenen binnen de hypotheek.  

Duurzaamheidprojecten in andere gemeenten 
Er bestaan meer gemeenten met duurzaamheidprojecten met betrekking tot woningbouw. Wij hebben 
enkele initiatieven beoordeeld en vergeleken met de wijze waarop het gasloos wonen in de huidige 
exploitatie is meegenomen. 

- Gemeente Meppel heeft een duurzame gebiedsontwikkeling van circa 2.100 woningen 
(Nieuwveense landen) met een doorlooptijd tot 2038. Deze gebiedsontwikkeling wordt 
verwarmd op basis van een warmtekrachtontwikkeling (WKO). Gemeente Meppel biedt hierbij 
samen met de Rendo begeleiding bij de aanleg van de WKO aan.

- Gemeente Apeldoorn heeft als doel gesteld om in 2020 in samenwerking met de Apeldoornse 
samenleving een energieneutrale gebouwde omgeving te realiseren. Uit de beoordeling van 
de stukken blijkt dat Apeldoorn dit doet door verschillende partijen te betrekken bij de 
ontwikkelingen. Daarnaast wordt de burger gestimuleerd door zowel landelijke 
financieringsmaatregelen aan te prijzen, alswel een eigen subsidie ter beschikking te stellen.

-  Zwolle heeft de Breecamp-oost (deelgebied Stadshagen) aangemerkt als gasloze wijk. De 
gemeente heeft hier in samenwerking met een installateur een Biowarmte-centrale opgezet. 
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- De gemeente Hoogeveen biedt in de dorpskern Pesse 15 kavels aan waarop gasloos wordt 
gebouwd. De gemeente Hoogeveen voorziet geïnteresseerden hierbij in begeleiding door 
specialisten op het gebied van duurzaam bouwen.

Op basis van bovenstaande informatie kan worden gesteld dat meer gemeenten bezig zijn met 
gelijksoortige initiatieven. Wat hieruit blijkt is dat bij alle projecten marktpartijen betrokken zijn. De 
gemeente ontwikkelt de gebieden niet alleen maar heeft hierbij altijd installateurs, ontwikkelaars of 
duurzaamheidspecialisten ingezet. 
Verduurzaming door aanscherping van EPC in bouwbesluit 
Zoals door de partijen van het zogeheten Lenteakkoord energiezuinige nieuwbouw (Bouwend 
Nederland, NEPROM, Aedes en NVB) in 2008 werd afgesproken, is de Energieprestatiecoëfficient, de 
EPC, voor woningen per 1 januari 2015 aangescherpt naar 0,4. 
In het recente Energieakkoord voor duurzame groei, waaraan zowel de overheden en marktpartijen 
zich hebben gecommitteerd, is de afspraak gemaakt dat nieuwbouw vanaf eind 2020 (en nieuwe 
overheidsgebouwen vanaf eind 2018) bijna-energieneutraal worden gebouwd. Dit is conform de 
herziene Europese richtlijn Energieprestatie van gebouwen (EPBD) die als doel heeft om het 
energiegebruik in gebouwen in de Europese Unie te verminderen. De voorziene aanscherping in 2015 
wordt in het proces hier naartoe als van groot belang gezien.

Beginnen bij de basis, het bouwen van woningen met een dikkere isolatieschil
De grootste winst bij vermindering van het energieverbruik kan worden behaald bij de basis, het 
casco. Deze dient optimaal geïsoleerd te zijn. Veel voorzieningen kunnen in een later stadium alsnog 
worden aangebracht. 

Warmte-koudeopslag vormt risico voor bodem en gezondheid
Onlangs heeft het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in het jaarlijks rapport over 
milieugezondheidsrisico’s de risico’s van onder andere warmte-koudeopslag (WKO) benoemd. 
De bij WKO-installaties in de grond aangelegde lussen bevatten chemicaliën. Lekkage van deze 
leidingen kan nadelige gevolgen hebben voor de grondwater-/drinkwaterkwaliteit. Dit betekent niet dat 
aanlegde WKO-installaties per definitie meer risico’s met zich mee zullen brengen dan standaard 
nutsvoorzieningen. WKO installaties bevinden zich wel dieper in de bodem.
Negatieve berichtgeving hierover kan potentiële kopers er van weerhouden tot het aanleggen van een 
WKO-installatie.  

Functioneren WKO-systemen sterk afhankelijk van mate van isolatie woningen en gebruikersgedrag 
bewoners
Voor het juist toepassen van gesloten WKO-systemen is een goede afstemming nodig tussen de 
verschillende partijen die betrokken zijn bij de realisatie van de woningen. Het is van groot belang dat 
de energievraag van de woningen voldoende laag is, oftewel de woning voldoende geïsoleerd is. 
Zowel aannemers, ontwikkelaars als bewoners dienen zich hiervan goed bewust te zijn. 
Om thermische interactie te voorkomen dient bij het bepalen van de bodemwarmtewisselaarlocaties 
rekening te worden gehouden met nabijgelegen gesloten systemen. Een te geringe afstand tot 
nabijgelegen gesloten systemen of onjuist gebruik van het systeem leidt tot verstoring van de bodem 
en het disfunctioneren van nabijgelegen systemen. Ook dit pleit voor goede begeleiding bij het 
initiëren van gasloze initiatieven.
 
Van de bewoners van de woningen met een WKO-systeem in Muldersveld en De Koele zijn tot op 
heden geen klachten bekend. 

Alternatieven
Luchtwarmtepomp 
Een goed alternatief voor een WKO is de luchtwarmtepomp. Een luchtwarmtepomp is een 
warmtepomp waarmee de woning kan worden verwarmd en gekoeld, maar ook kan voorzien van 
warm tapwater. Momenteel worden ook woningen verwarmd middels dit systeem. De eerste 
ervaringen hiermee zijn positief. 

All electric
All electric houdt in dat er elektrisch wordt verwarmd doormiddel van stralingspanelen of elektrische 
vloerverwarming. Dit alternatieve systeem wordt momenteel ook wel geïnstalleerd.
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PVT-panelen
Een zonnepaneel voor zowel elektriciteit als warmte (tapwater).

Achteraf aanleggen gasvoorziening brengt geringe extra kosten met zich mee
Het achteraf aanleggen van gas kost meer dan het meenemen in het huidige woonrijp maken. Dit 
wordt veroorzaakt doordat straten open gebroken moeten worden en rekening gehouden moet 
worden met de reeds bestaande gebouwde woningen. De kosten voor het achteraf aanleggen van 
gas bedraagt ca. € 4,00 per m¹. De lengte van een eventueel aan te leggen leiding bedraagt in 
Nieuwe Landen II 1.300 m¹., zodat de kosten van het alsnog leggen van een gasleiding circa € 5.200 
bedragen. De kosten voor het openbreken en opnieuw leggen van de bestrating worden geraamd op 
€ 4.000. 
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Raadscommissievoorstel

Status: Opiniërend

Agendapunt: 8

Onderwerp: Duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en differentiatie bouwgrondprijzen 
woningbouw in relatie tot de grondexploitaties (GREX)

Datum: 24 februari 2015

Portefeuillehouder: de heer N.L. Agricola

Decosnummer: 304 

Informant: Bertus Berkhoff
E.b.berkhoff@dalfsen.nl
T. (0529) 488 231 

Doel:
U wordt gevraagd te discussiëren en een standpunt in te nemen over de onderwerpen duurzaamheid, 
ruimtelijke kwaliteit en differentiatie bouwgrondprijzen in relatie tot de GREX.
Doel is om na te gaan of:
1.  de ontwikkeling van gasloze wijken moet worden voortgezet;
2.  ruimtelijke kwaliteit in de huidige vorm moet worden gecontinueerd;
3.  differentiatie van grondprijzen moet worden ingevoerd.     
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Inleiding: 
In mei 2014 behandelde u ons voorstel over de Meerjaren Prognose Grondexploitatie 2014. In dit 
voorstel hebben wij u toegezegd te onderzoeken wat de mogelijke gevolgen / risico’s zijn van gasloos 
bouwen en de toepassing van ruimtelijke kwaliteit voor de grondexploitaties. 
Daarnaast hebben wij u (mei 2014) toegezegd de differentiatie van bouwgrondprijzen per kern te zullen 
onderzoeken en u daarover te informeren.

Ambitie duurzaamheid
Dalfsen heeft de ambitie in 2025 CO2-neutraal te zijn. In het Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2012-
2013 heeft u de ambitie vastgelegd te streven naar alleen nog energie neutrale woonwijken. 
Voor diverse toekomstige woonwijken zijn energievisies opgesteld, waaruit bleek dat een collectieve 
duurzame energievoorziening voor de omvang van de Dalfsense nieuwbouw niet rendabel is. 
Planvorming voor een Dalfser Lokaal Duurzaam Energiebedrijf, die onder andere deze collectieve 
energievoorziening zou moeten ontwikkelen, realiseren en exploiteren, is dan ook gestaakt. 

Ambitie ruimtelijke kwaliteit
Bij Uitstek Dalfsen! Missie | Visie gemeente Dalfsen 2020 vermeldt dat hoogwaardige en vernieuwende 
architectuur en duurzaam bouwen uitgangspunt zijn bij toevoeging van nieuwe woonmilieus.

Beleid bouwgrondprijzen
Sinds 2006 geldt voor alle kernen dezelfde m²-prijs per woningtype. Uitgangspunt hierbij was één 
uniforme m²-prijs te hanteren voor alle uitbreidingsplannen in alle kernen.    

Huidige situatie
1. Duurzaamheid
Particulier opdrachtgeverschap (zelfbouw)
De bouwkosten van een duurzame, energiezuinige 2^1-kapwoning bedraagt  aanzienlijk meer (volgens 
opgave Tekenburo Jansman ca. € 15.000,00) dan een woning waarbij geen (extra) 
duurzaamheidsvoorzieningen worden getroffen. Daar staat tegenover dat de energiekosten extreem 
laag zijn en de investering binnen afzienbare tijd is terug verdiend. 

Projectbouw
Projecten waar meerdere gelijksoortige duurzame, energiezuinige woningen tegen betaalbare prijzen 
(prijzen alsof er geen duurzaamheidstoepassingen zijn verwerkt) werden aangeboden, zijn/worden wel 
verkocht (sociale koopwoningen: Muldersveld 8, De Koele 8, Westerbouwlanden Noord 18, 2^1-kap: 10 
in Nieuwe Landen II). De uitgifte van projectwoningen in de vrije sector is afwijkend van de tot nu toe 
gangbare regel dat deze kavels, bij afwezigheid van bouwclaimafspraken, rechtstreeks en zonder 
bouwplan en bouwverplichting aan kopers worden verkocht. 

Financiering
Sinds de crisis heeft de overheid meerdere maatregelen op het gebied van woningfinanciering 
genomen. Deze verscherpte hypotheekeisen leiden ertoe dat een financiering moeilijker is te verkrijgen 
en voor een aanzienlijk lager bedrag dan voorheen. 

Hypotheekverstrekkers houden (nagenoeg) geen rekening met de totale woonlasten van consumenten, 
waaronder energieverbruik.
Wettelijk is vastgelegd dat kopers van energie neutrale woningen met een minimum inkomen van 
€ 32.000,-- € 25.000,-- meer kunnen lenen binnen de hypotheek. Niet alle hypotheekverstrekkers 
passen deze mogelijkheid toe.
 
Starterslening 2015
Eind 2014 besloot u tot aanpassing van de starterslening en deze (m.i.v. 2015) alleen nog beschikbaar 
te stellen voor de aankoop van een bestaande woning. Doel hiervan is stimulering van de stagnerende 
woningmarkt, bevorderen van de doorstroming binnen de bestaande woningvoorraad c.q. het op gang 
brengen van de verhuisketen. 

Duurzaamheidssubsidie 
De gemeente stimuleert de bouw van duurzame, energiezuinige woningen met een EPC van 0,0 door  
het verlenen van € 7.500,00 subsidie. Het budget hiervoor is echter beperkt en eindig.

Voor aanvullende informatie zie bijlage Duurzaamheid.
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2. Ruimtelijke kwaliteit
Een zeer hoge ambitie leidt in veel gevallen tot substantieel hogere bouwkosten en het niet altijd 
kunnen realiseren van wensen van kopers, doordat ze aan de eisen uit een beeldkwaliteitplan moeten 
voldoen (zie bijlage Ruimtelijke kwaliteit en ‘Financiering’ onder 1). 

3. Prijsdifferentiatie bouwgrondprijzen
Voor alle kernen wordt een zelfde m²-prijs per woningtype voor de bouwgrond gehanteerd, ongeacht 
geografische ligging en voorzieningenniveau. Aan de raad is toegezegd differentiatie van 
bouwgrondprijzen per kern te onderzoeken. Door de verschillen in ligging en voorzieningenniveau per 
kern middels prijsdifferentiatie tot uitdrukking te laten komen, wordt gehoor gegeven aan een regelmatig 
terugkerende vraag vanuit met name de kleinere kernen.

Vergelijking mogelijkheden:
Er zijn meerdere mogelijkheden die in meer of mindere mate al dan niet in combinatie met elkaar van 
invloed zijn op / kunnen bijdragen aan de verkoop van bouwgrond en dus de GREXen / realisatie van 
(duurzame, energiezuinige) woningen. Onderstaand geven wij u een opsomming, waarbij wij 
opmerken dat deze niet uitputtend is. 

1. Voortzetting van de duurzaamheidsambitie door het niet-aanleggen van een gasvoorziening 
waarbij kavels in de vrije sector middels particulier opdrachtgeverschap worden ontwikkeld.
Tot nu toe is in Nieuwe Landen II de interesse in zelfbouw beperkt gebleven en de kavelverkoop 
achter gebleven bij de verwachting. De oorzaak is niet enkel te wijten aan het ontbreken van een 
gasvoorziening, maar een combinatie van factoren (o.a. hogere bouwkosten, verscherping 
hypotheekeisen, woningmarkt, crisis). Wij merken hierbij op dat nieuwprojecten elders in 
Lemelerveld (o.a. locatie Struik, Doeland) waarbij wel een gasvoorziening aanwezig is, in deze 
periode (en ook nu) niet worden verkocht en ontwikkeld.
De doorlooptijd van het plan Nieuwe Landen II is inmiddels verlengd met 3 jaar.

2. Voortzetting van de duurzaamheidsambitie door het niet-aanleggen van een gasvoorziening 
waarbij woningen in de vrije sector projectmatig worden ontwikkeld. 
In Nieuwe Landen II heeft dit recent tot meer animo en een grotere kavelverkoop geleid.
Deze wijze van uitgifte (projectwoningen) in de vrije sector is afwijkend van de tot nu toe gangbare 
regel dat vrije sectorkavels, bij afwezigheid van bouwclaimafspraken, rechtstreeks en zonder 
bouwplan en bouwverplichting aan kopers worden verkocht. 

3. Voortzetting duurzaamheidsambitie waarbij (wel) een gasvoorziening aanwezig is. De ambitie 
wordt niet enkel bereikt door het ontbreken van een gasvoorziening. Er zijn meerdere technieken 
waarmee het beoogde resultaat ook kan worden nagestreefd en bereikt.
De aanwezigheid van een gasvoorziening in een wijk biedt mensen de keuzemogelijkheid voor 
aansluiting op de vertrouwde gasvoorziening of voor een andere alternatieve voorziening. 
Uiteraard speelt daarbij de persoonlijke financiële situatie een belangrijke rol.

4. Stimulering duurzaam en energiezuinig bouwen door het  verlenen van een korting op de m²-prijs 
voor bouwgrond, welke wordt verstrekt uit een uit de Algemene reserve te vormen fonds. Dit heeft 
uiteraard een aanzienlijke vermindering van de reserve tot gevolg. 

5. Starterslening 2015 is nu alleen nog voor bestaande bouw bestemd. Hierdoor worden de 
mogelijkheden voor starters om tot aankoop van een bouwkavel en nieuwbouw over te gaan  
beperkt. 

6. Starterslening naast bestaande bouw ook toe te passen voor de aankoop van nieuw te bouwen 
duurzame, energiezuinige woningen. Dit biedt starters in met name de kleine kernen waar geen tot 
een zeer beperkt woningaanbod in de betaalbare prijsklasse is de mogelijkheid zich hier (toch) te 
vestigen. 

7. Vasthouden aan ambitie ruimtelijke kwaliteit, waardoor mensen worden beperkt bij de realisatie 
van de eigen wensen. Dit kan mensen weerhouden om tot nieuwbouw over te gaan.

Duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en differentiatie bouwgrondprijzen woningbouw in relatie tot de GREX



4

8. Aanpassing van het beeldkwaliteitplan, geeft potentiële kopers / bouwers meer ruimte om de eigen 
wensen te realiseren. Alleen op plekken die beeldbepalend zijn in of rond een plan of onderdeel 
zijn van gebieden uit de Welstandsnota met ambitie ‘Hoog’ worden nog beeldkwaliteiteisen gesteld 
(zie bijlage Ruimtelijke kwaliteit).  Buiten die gebieden kan volstaan worden met de ambitie ‘middel’ 
of kan zelfs een stap verder worden gegaan met een ambitie ‘laag’ (als plekken nauwelijks 
zichtbaar zijn vanuit de hoofdstructuur van het dorp of niet bepalend zijn voor de omgeving). 

9. Blijven hanteren uniforme bouwgrondprijzen voor alle kernen heeft geen consequenties voor 
exploitatieresultaat. 

10.Prijsdifferentiatie bouwgrond maakt vestiging in de kleinere kernen aantrekkelijker en is daarmee 
goed voor de leefbaarheid van deze kernen. 

11.Invoering Prijsdifferentiatie bouwgrondprijzen heeft een vermindering van het exploitatieresultaat 
tot gevolg. Een ‘snellere’ doorlooptijd van deze plannen heeft een positieve invloed op het 
exploitatieresultaat, maar compenseert slechts deels de vermindering als gevolg van de verlaging 
van de m²-prijzen voor bouwgrond. 

Overeenkomsten
Mogelijkheid 1 en 7 heeft hogere bouwkosten tot gevolg. 

Mogelijkheid 1, 2, 5 en 7 beperkt mensen in de mogelijkheden / hun keuzes (financieel en eigen 
wensen). Dit kan hen ervan weerhouden tot nieuwbouw over te gaan / de mogelijkheid ontnemen.

Mogelijkheid 2 en 3 leidt (mogelijk) tot meer belangstellenden voor bouwgrond / woningen, omdat de 
meerkosten van het bouwen beperkt / nihil zijn.  Dit zal zich uiteindelijk vertalen in de grondexploitatie 
(kortere doorlooptijd, minder rentelasten).  

Mogelijkheid 4 en 6 stimuleert het duurzaam, energiezuinig bouwen (mogelijkheid 1, 2 en 3). Het 
stimuleren leidt (mogelijk) tot meer belangstellenden voor bouwgrond, hetgeen de grondexploitatie 
positief beïnvloedt  (en daarmee indirect de vermindering van de reserve deels compenseert).
 
Mogelijkheid 3 en 8 biedt beiden mensen meer keuzevrijheid, hetgeen (mogelijk)  tot minder kosten en 
een grotere interesse leidt. 

Mogelijkheid 4, 6 en 10 (tezamen) stimuleert de vestiging van m.n. starters in de kleine kernen, 
hetgeen uitermate van belang is voor de leefbaarheid c.q. het behoud van de voorzieningen in de 
kleine kernen. 

Mogelijkheid 4 en 10 leidt tot vermindering van het exploitatieresultaat c.q. de Algemene reserve. 
Deels zal dit worden gecompenseerd als dit leidt tot een toename van de bouwgrondverkopen. 
Uiteraard is dit afhankelijk van de hoogte van een eventueel in te voeren / toe te passen korting en 
prijsdifferentiatie.    

Verschillen:
Mogelijkheid 1 en 7 versus 2, 3 en 8. 
Mogelijkheid 2, 3 en 8 leiden tot minder / geen  meerkosten ten opzichte van mogelijkheid 1 en 7. 

Mogelijkheid 4  heeft indirect een aanzienlijke vermindering van de Algemene reserve tot gevolg, 
mogelijkheid 6 wordt ten laste gebracht van de Reserve volkshuisvesting.

Mogelijkheid 2 en 7 versus 1, 3 en 8  
Bij mogelijkheid 1, 3 en 8 heeft koper / bouwer meer keuzevrijheid bij het ontwerpen van de woning.
Bij 2 en 6 zijn deze keuzes beperkt. 

Mogelijkheid 9 versus 10 en 11
Mogelijkheid 10 maakt het voor jongeren aantrekkelijker te blijven wonen in hun (geboorte)dorp, 
ondanks dat de voorzieningen beperkt zijn. Gelijke grondprijzen kan vertrek naar Dalfsen of  
Nieuwleusen, maar ook buiten de gemeente stimuleren.

Duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en differentiatie bouwgrondprijzen woningbouw in relatie tot de GREX
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 Onderwerpen

 

Mogelijkheden
Bouw-
kosten 

(woning 
en 

grond)

Keuze-
mogelijk-

heden 
kopers 

(financ. en 
wensen)

Belang-
stellen-

den

Vesti-
gings-

mogelijk-
heden 
starters

Leef-
baarheid 

kleine 
kernen

Grond-
exploi-
tatie

Alge-
mene 

reserve

Res. 
volks-

huisves-
ting

         
1 – – – – – –   

 

Voortzetting duurzaamheidsambitie door het niet-aanleggen van een gasvoorziening waarbij kavels in de 
vrije sector middels particulier opdrachtgeverschap worden ontwikkeld.

        
          

2 + +/– + + + +   
 

Voortzetting duurzaamheidsambitie door het niet-aanleggen van een gasvoorziening waarbij kavels in de 
vrije sector projectmatig worden ontwikkeld.

        
          

3         
 + + + + + +   
         
 

Voortzetting duurzaamheidsambitie waarbij (wel) een gasvoorziening aanwezig is. De ambitie wordt niet 
enkel bereikt door het ontbreken van een gasvoorziening. Er zijn meerdere technieken waarmee het 
beoogde resultaat ook kan worden nagestreefd en bereikt. De aanwezigheid van een gasvoorziening biedt 
mensen de keuzemogelijkheid voor aansluiting op de vertrouwde gasvoorziening of voor een andere 
alternatieve voorziening.

        
          

4 + + + + + + –  
 

Stimulering duurzaam en energiezuinig bouwen door het verlenen van een korting op de m²-prijs voor 
bouwgrond, welke wordt verstrekt uit een uit de Algemene reserve te vormen fonds. 

        
          

5  – – – –    
 

Starterslening 2015 is nu alleen nog voor bestaande bouw bestemd. Hierdoor worden mogelijkheden voor 
starters om tot aankoop van een bouwkavel en nieuwbouw over te gaan ontnomen.

        
          

6  + + + + +  –

 

Starterslening naast bestaande bouw ook toe te passen voor de aankoop van nieuw te bouwen duurzame, 
energiezuinige woningen. Dit biedt starters in met name de kleine kernen waar geen tot een zeer beperkt 
woningaanbod in de betaalbare prijsklasse is de mogelijkheid zich hier (toch) te vestigen.

        
          

7 – – – – – –   
 

Vasthouden aan ambitie ruimtelijke kwaliteit, waardoor mensen worden beperkt bij de realisatie van de 
eigen wensen. Dit kan mensen weerhouden om tot nieuwbouw over te gaan. 

        
          

8 + + + + + +   
 

Aanpassing beeldkwaliteitplan waarbij alleen aan plekken die beeldbepalend zijn in of rond een plan of 
onderdeel zijn van gebieden uit de Welstandsnota met ambitie 'Hoog' nog beeldkwaliteiteisen worden 
gesteld.          

          
9   +/– +/– +/–    

 

Blijven hanteren uniforme bouwgrondprijzen voor alle kernen heeft geen consequenties voor 
exploitatieresultaat.

        
          
10 +/– +/– +/– + + –   
 

Prijsdifferentiatie bouwgrond maakt vestiging in de kleinere kernen aantrekkelijker en is daarmee goed voor 
de leefbaarheid van deze kernen.
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Algemeen:
De beperkte, verscherpte  financieringsmogelijkheden spelen een niet te onderschatten rol.
Deze zijn de laatste jaren drastisch terug geschroefd, waardoor voor potentiële kopers de 
(nieuwbouw)mogelijkheden enorm zijn beperkt.

Communicatie:
Niet van toepassing.

Vervolg:
Afhankelijk van de uitkomsten van de discussie met de raad verdere aanpak bepalen of voorstellen uit 
te werken.

Bijlagen:
1. Duurzaamheid;
2. Ruimtelijke kwaliteit;
3. Marktonderzoek bouwgrond woningbouw 2014 – 2018;
4. Bijlagenboek marktonderzoek bouwgrond woningbouw 2014 - 2018;
5. Bouwstenen voor beleid en programmering (Delta Wonen, Rabobank, Bouwfondsontwikkeling);
6. Rapportage woningmarktonderzoek (Delta Wonen, Rabobank, Bouwfondsontwikkeling);
7. Energievisie Nieuwe Landen II (IF Technology).

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris-alg.directeur,
drs. H.C.P. Noten drs.J.H.J. Berends
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Raadscommissievoorstel

Status: Opiniërend

Agendapunt: 9

Onderwerp: Ruimtelijke invulling locaties het Kleine Veer en ‘t Gruthuuske in de kern 
Dalfsen

Datum: 10 februari 2015 

Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola 

Decosnummer: 303 

Informant: David Roemers
E.d.roemers@dalfsen.nl
T. (0529) 488240 

Doel:
U wordt gevraagd opiniërend te discussiëren over de ruimtelijke invulling van de locaties Kleine Veer 
aan de Baarsmastraat en het Gruthuuske aan de het Pleijendal en uw opinie uit te spreken over de 
door het college gewenste invulling.

Ruimtelijke invulling locaties Kleine Veer en Gruthuuske in kern Dalfsen
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Inleiding: 
Aan uw raad is toegezegd dat opiniërend gesproken zou worden over de mogelijke ruimtelijke 
invulling van de locaties die vrij gekomen zijn als gevolg van de Trefkoele+ ontwikkelingen en dat het 
college daarop zijn visie zou geven. 
De gymzaal aan de Molendijk wordt meegenomen in de centrumvisie die in uw raad behandeld wordt 
in het derde kwartaal van 2015. Het politiebureau en het DTV-gebouw worden ook opgenomen in 
deze visie. Voor het Beatrixgebouw is een koper gevonden.
De overgebleven vrijgekomen locaties, het Kleine Veer en het Gruthuuske, worden niet meegenomen 
in de centrumvisie omdat deze buiten het centrumvisie gebied zijn liggen. Voor deze gebouwen is met 
uw raad afgesproken dat wij hiervoor een globale visie opstellen en opiniërend bespreken met uw 
raad.

Vergelijking mogelijkheden:

Visie

1. Het Kleine Veer
Voor deze locatie zijn wij van plan om deze te herontwikkelen tot een woningbouwlocatie. De 
voormalige school is geen monument en is niet beeldbepalend. Om deze reden kan het voormalige 
schoolgebouw naar onze mening gesloopt worden. Deze locatie is geschikt voor een breed 
assortiment aan grondgebonden woningen.  De bestaande typologie aan woningen aan de 
Baarsmastraat, Prins Bernhardstraat en Bruinleeuwstraat kan worden doorgetrokken. 
Het college is van mening dat grondgebonden woningen het beste aansluiten bij de wensen van de 
omwonenden. De bewoners van met name de Bruinleeuwstraat zijn de afgelopen jaren met de bouw 
van het gemeentehuis, de aanleg van het evenemententerrein en de realisatie van het Waterfront 
(inclusief verdiepte parkeervoorziening aan de Bruinleeuwstraat), al geconfronteerd met veel 
bepalende wijzigingen in hun directe woonomgeving. Een invulling van de locatie met woningbouw is 
naar onze mening het minst belastend voor  de omwonenden. Een goede communicatie met deze 
bewoners over de invulling is van groot belang omdat het direct te maken heeft met hun leefomgeving.
Inmiddels hebben zich al meerdere partijen gemeld bij de gemeente die plannen hebben voor deze 
locatie. Om ongewenste concurrentie te voorkomen (met name Waterfront en Hof aan de Vechtstraat) 
ligt het voor de hand om voorlopig nog niet over te gaan tot herontwikkeling. 
Er is nog niet besloten op welke wijze wij deze locatie in de markt gaan zetten. Dit kan via particuliere 
gronduitgifte of projectmatige realisatie.
In de gemeentelijke gebouwennota (raadscommissie 9 september 2013) is Het Kleine Veer benoemd 
als potentiële woningbouwlocatie. 

2. Het Gruthuuske
Voor deze locatie heeft het college het voornemen om woningbouw te realiseren die zorggerelateerd 
is. Deze locatie, in de nabijheid van het zorgcentrum Rosengaerde, kan een rol kan krijgen in het 
aanbieden van zorg. Een andere invulling waaraan gedacht wordt is de combinatie van 
grondgebonden woningen met een uitbreiding van parkeergelegenheid naast de RK kerk. 
Het bestuur van de RK kerk heeft aangegeven betrokken te willen worden bij de planvorming van dit 
gebied. 
In de gemeentelijke gebouwennota is ook deze locatie benoemd als potentiële woningbouwlocatie.

Overeenkomsten
Niet van toepassing

Verschillen:
Niet van toepassing

Communicatie:
Voordat er definitieve besluiten genomen worden over beide locaties wordt de directe omgeving 
betrokken bij voorgenomen planvorming. 
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Vervolg:
De raad wordt voor beide locaties vroegtijdig geïnformeerd over de verdere planvorming. Voor beide 
locaties geldt dat een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk is om de visie tot ontwikkeling 
te laten komen.

Bijlagen:
-

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris-alg.directeur,
drs. H.C.P. Noten drs.J.H.J. Berends
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