Langetermijnverkenning
wonen Geldrop-Mierlo
Strategische keuzes in beeld

Stec Groep aan Gemeente Geldrop-Mierlo

Bart Dopper, Bouke Timmen & Peter van Geffen
30 mei 2017

2

Langetermijnverkenning wonen Geldrop-Mierlo
16.251

Inhoudsopgave
1

Inleiding
1.1
1.2
1.3

2

2.2

2.3
2.4
2.5

3

3.2

3.3
3.4

4.2

14

Leeuwendeel van woonopgave in Geldrop-Mierlo gaat over
bestaande voorraad ............................................................................... 14
Er is nog vrije ruimte in de programmering voor nieuwe
woonplannen die Geldrop-Mierlo verrijken, blijf sturen op deze
flexibiliteit ............................................................................................... 16
Kwalitatief is betere aansluiting op langetermijnwoningopgave
mogelijk en nodig .................................................................................. 16
Kies heldere uitgangspunten voor programmeren............................. 18

Strategische keuzes
4.1

4

Hoe functioneert de regionale woningmarkt van Geldrop-Mierlo?
Welke huishoudens verhuizen waar naartoe? ....................................... 4
Welke woningvraag als gevolg van huishoudensontwikkeling
valt er op (middel)lange termijn reëel te verwachten in GeldropMierlo? ...................................................................................................... 6
Welke kwalitatieve woonopgaven komen op Geldrop-Mierlo af? ....... 6
Sociale voorraad in kwantitatief opzicht voldoende ........................... 10
Worden doelgroepen op de Geldrop-Mierlose woningmarkt nu
voldoende bediend? .............................................................................. 11

Confrontatie en conclusies voor programmering
3.1

4

Uw situatie ................................................................................................ 3
Uw vragen ................................................................................................ 3
Leeswijzer ................................................................................................. 3

Marktanalyse
2.1

3

21

Beleidsadvies: kies voor maximale doorstroming & de bestaande
voorraad.................................................................................................. 21
Instrumenten die u heeft om keuzes kracht bij te zetten .................... 24

Bijlage A: data en tabellen

27

Demografie .......................................................................................................... 27
Woonwensen specifieke doelgroepen .............................................................. 28
Woningvoorraad ................................................................................................. 30

Langetermijnverkenning wonen Geldrop-Mierlo
16.251

3

1 Inleiding
1.1 Uw situatie
Tijdens onze bijeenkomst van 19 juli 2016 bleek dat u behoefte heeft aan een sterk woningmarktonderzoek
voor uw gemeente. Daarmee wilt u meer grip krijgen op de opgaves die spelen in de woningmarkt, de
onderliggende kwantitatieve en kwalitatieve behoefte en overige trends en ontwikkelingen die de
woningmarkt beïnvloeden. Op die manier creëert u inzicht in eventuele fricties tussen de behoefte en de
woonprogrammering zoals u die voor ogen heeft. Uiteindelijk wilt u aan de hand van diverse uitgewerkte
beleidsmatige scenario’s stappen zetten richting een sterke en toekomstbestendige woningmarkt in
Geldrop-Mierlo. Voor u is het belangrijk dat dit woningmarktonderzoek breed gedragen wordt en dat
externe stakeholders betrokken zijn. Dit vergroot het draagvlak.

1.2 Uw vragen
Vragen die beantwoord moeten worden in het onderzoek zijn:
• Wat is bekend over de huidige woningvoorraad in Geldrop-Mierlo? In welke wijken, kernen of typen
woningen ontstaan mogelijk risico’s? Waarvan hebt u misschien te veel, waarvan te weinig? Het gaat
dan in ieder geval om (sociale) koop/huurwoningen, prijsklassen, type woningen en
oppervlakteklassen.
• Wat is de omvang en samenstelling van de bevolking van Geldrop-Mierlo nu en hoe ontwikkelt deze
zich op (middel)lange termijn? Welke effecten heeft dit op de kwalitatieve woningvraag in GeldropMierlo? Ook in relatie tot belangrijke trends die de woningmarkt (in de toekomst) kunnen beïnvloeden.
• Aan welke woningen is in uw gemeente vooral behoefte? Is er in Geldrop-Mierlo behoefte aan extra
sociale woningbouw of juist niet? En hoe groot is de behoefte aan vrijesectorhuur naar verwachting?
Om wat voor typen woningen gaat het dan vooral (naar kern, locatie, appartement of grondgebonden,
omvang/prijsklasse)?
• Moeten nieuwe woningen die u nog toevoegt relatief klein zijn zoals uw bestuur regelmatig oppert, of
juist groter? Is er bijvoorbeeld (op korte en/of lange termijn) behoefte aan woningen met een bvo
onder de 55 m²?
• Welk verhuisgedrag vindt plaats in Geldrop-Mierlo? Vanuit welk type woning verhuizen mensen naar
een ander type woning? Hoe moet doorstroming zo worden bezien en mogelijk bevorderd, ook in
relatie tot duur en goedkoop scheefwonen binnen de gemeente?
• Wat is gezien het voorgaande een realistische raming van de woningbehoefte voor Geldrop-Mierlo?
Wat zijn programmatisch op lange termijn de beste keuzes voor Geldrop-Mierlo? Wat zijn voor- en
nadelen van keuzes?
• Toetsing en vertaling naar langetermijnstrategie voor (1) de bestaande voorraad en prestatieafspraken
met de corporaties, (2) uw visie op wijken, (3) de programmering van nieuwbouw, zoals Groot Luchen
en (4) uw opstelling in de regio.

1.3 Leeswijzer
In dit rapport starten we met de belangrijkste conclusies uit ons woningmarktonderzoek (hoofdstuk 2). Hier
maken we duidelijk welke trends we zien en welke opgaves uw woningmarkt te wachten staan. Daarna
confronteren we de geschetste opgaves met uw woningbouwprogrammering en bestaande voorraad in
hoofdstuk 3. Dit is de input voor de beleidsafwegingen die u in uw gemeente moet maken. In hoofdstuk 4
werken we verschillende scenario’s uit, samen met instrumenten die u heeft om als gemeente te kunnen
sturen.
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2 Marktanalyse
2.1 Hoe functioneert de regionale woningmarkt van Geldrop-Mierlo? Welke
huishoudens verhuizen waar naartoe?
Geldrop-Mierlo is sterk verweven met Metropoolregio Eindhoven: 35-40% toevloeiing vanuit de regio,
binnen dit verband ook afspraken over woonprogrammering
De woningmarkt in Geldrop-Mierlo is allereerst sterk lokaal gericht, maar heeft daarnaast ook een sterke
relatie met Eindhoven. Circa de helft van alle verhuizingen vindt plaats binnen de gemeente. Daarnaast
hangt Geldrop-Mierlo sterk samen met de rest van de Metropoolregio Eindhoven, waarbij de focus vooral
ligt op de gemeente Eindhoven zelf. Circa 38% van de inkomende verhuizingen komt uit de
Metropoolregio, waarvan meer dan de helft vanuit Eindhoven. Ook uitgaande verhuizingen zijn sterk
georiënteerd op Eindhoven (circa 17% van het totaal van uitgaande verhuizingen). Ook met Helmond is de
relatie relatief sterk.
De kaart (links) is een overzicht van de totale verhuisdynamiek: in- en uitgaande verhuisbewegingen zijn bij
elkaar opgeteld en geven zodoende een totaalbeeld van de regionale woningmarkt waarin Geldrop-Mierlo
zich begeeft. Daaruit blijkt dat circa 25% van de verhuisrelaties (alle in- en uitgaande verhuisbewegingen)
met Eindhoven is verbonden. De figuren rechts splitsen dit beeld uit naar in- en uitgaande verhuizingen.
Figuur 1: woningmarktregio Geldrop-Mierlo op basis van verhuisrelaties
Totale verhuisdynamiek (in- en uitgaand)

Inkomend

GeldropMierlo

16%
46%
38%

Overig binnen
MRE
Overig
Nederland

Uitgaand

Geldrop-Mierlo

17%
48%
35%

Overig binnen
MRE
Overig
Nederland

Bron: CBS in- en uitgaande verhuizingen 2011-2014 (2016), bewerking Stec Groep (2017). *Ten behoeve van de zichtbaarheid is niet de
hele MRE weergegeven op de kaart.

Groot Luchen trekt bovengemiddeld uit eigen gemeente en Helmond
Als grootste project in uw gemeente trekt Groot Luchen tot nu toe (peildatum 1 juli 2016) vooral (52%)
huishoudens uit Geldrop-Mierlo zelf. Dat is meer dan de 46% die gemiddeld uit de eigen gemeente komt bij
verhuizingen richting Geldrop-Mierlo. Nog eens 24% heeft als tweede herkomst Geldrop-Mierlo. Dit zijn
huishoudens die bijvoorbeeld zijn opgegroeid in Geldrop-Mierlo, hebben gestudeerd in Eindhoven, en
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vervolgens weer terugkeren naar hun geboortegemeente. Opvallend is dat Groot Luchen relatief sterk trekt
uit Helmond, sterker dan uit Eindhoven. Circa een kwart van de verhuisde personen komt uit Helmond.
Slechts circa 7% komt uit Eindhoven.
Vooral huishoudens in de leeftijdscategorie 25 tot 40 jaar komen in Geldrop-Mierlo wonen, functie
binnen roltrap verandert
Door vergrijzing verandert de traditionele functie binnen de roltrap die Geldrop-Mierlo had. De roltrap is
een metafoor voor de trek van jongeren naar grote steden om te gaan studeren en een carrièrestart te
maken en uiteindelijk weer terug te keren naar de randgemeenten, zoals Geldrop-Mierlo, om een gezin te
vormen. Jongeren verlaten Geldrop-Mierlo nog steeds, maar daarvoor komen steeds minder gezinnen
terug. De nadruk in de woningmarkt verschuift daardoor van het huisvesten van gezinnen naar het
huisvesten (en behouden) van ouderen. Dat blijkt uit onderstaande analyse.
Sinds 2006 had Geldrop-Mierlo gemiddeld een vestigingsoverschot van 0,2% ten opzichte van de totale
bevolking. Alleen in 2008 was er sprake van een (klein) vestigingstekort. De afgelopen jaren daalde het
vestigingsoverschot geleidelijk, vermoedelijk door vergrijzing: jongeren blijven de gemeente verlaten,
maar daarvoor komen relatief steeds minder gezinnen terug. De gemeente Geldrop-Mierlo trekt
traditioneel gezien vooral mensen tussen 25 en 40 jaar, gezinnen, aan. Jongeren (tot 25 jaar) verlaten de
gemeente juist om elders te gaan studeren.
Figuur 2: vestigingsoverschot (% van de bevolking) Geldrop-Mierlo, Helmond en Eindhoven 20062015 (links) en vestigingsoverschot naar leeftijdscategorie Geldrop-Mierlo 2016-2015 (rechts)
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Bron: CBS (2016), bewerking Stec Groep (2017).

In vergelijking met omliggende gemeenten – Eindhoven en Helmond – lijken huishoudens zich op basis
van het vestigingsoverschot vooral in Eindhoven te willen vestigen.
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2.2 Welke woningvraag als gevolg van huishoudensontwikkeling valt er op
(middel)lange termijn reëel te verwachten in Geldrop-Mierlo?

KADER REGIONALE WONINGBOUWAFSPRAKEN
Volgens de Regionale Agenda Wonen 2016 RRO Zuidoost-Brabant is er in Geldrop-Mierlo een opgave van
1.500 woningen in de periode 2016 tot en met 2025 (vastgesteld op 30 november 2016). De aantallen zijn
gebaseerd op de woningbehoefteprognose Noord-Brabant van 2014.
Bron: Regionale Agenda Wonen Zuidoost-Brabant (2016).

Provinciale prognose (2014): nog zo’n 885 huishoudens en 1.185 woningen erbij de komende 10 jaar
De komende tien jaar, zo is de verwachting, zet de historische trend van huishoudensgroei door. Het gaat
om circa 885 huishoudens in de periode 2017-2027, volgens de Provinciale prognose uit 2014. Deze
prognose voorspelt richting 2030 een afnemende groei, net als de andere prognoses in onderstaande
figuur.
Regionaal zijn de woningbouwafspraken gebaseerd op de Provinciale huishoudensprognose 2014
(opgehoogd op basis van regionale afspraken). Houd toch ook rekening met het beeld dat andere
prognoses schetsen om voor uzelf een realistische bandbreedte voor ogen te hebben. Zo valt Primos 2016
lager uit dan de Provinciale prognose van 2014, wat erop kan duiden dat de Provinciale prognose aan de
hoge kant zit. Een nieuwe Provinciale prognose wordt verwacht in mei 2017. Bekijk (in regionaal verband)
of dit aanleiding geeft om de woningbouwafspraken bij te stellen.
Figuur 3: prognoses voor Geldrop-Mierlo
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Bron: Primos 2016, ABF Research (2016), Provinciale huishoudens- en woningbehoefteprognose, Provincie Noord-Brabant (2014),
bewerking Stec Groep (2017).

2.3 Welke kwalitatieve woonopgaven komen op Geldrop-Mierlo af?
Groei komt voor een groot deel voor rekening van oudere alleenstaanden en stellen vanaf 55 jaar
De grootste uitbreidingsvraag in de komende tien jaar kunt u verwachten van middelbare en oudere
huishoudens. Dat blijkt als we de Provinciale huishoudensprognose uitsplitsen naar doelgroepen.
Andere doelgroepen krimpen in absolute zin, volgens de Provinciale prognose. De doelgroep
alleenstaanden en stellen van 55 tot 75 jaar groeit met zo’n 325 huishoudens en het aantal alleenstaanden
en stellen van 75-plus met zo’n 855 tot 1.030 huishoudens. De doelgroep gezinnen is in absolute zin groot
(35% van het totaal aantal huishoudens), maar neemt de komende tien jaar met ruim 100 huishoudens licht
af. Verder neemt de doelgroep alleenstaanden en stellen in de leeftijd 35-55 jaar met zo’n 200 huishoudens
het sterkst af. Dit heeft impact op de kwalitatieve vraag en daarmee uw programmering.

7

Langetermijnverkenning wonen Geldrop-Mierlo
16.251

De absolute afname van het aantal gezinnen in Geldrop-Mierlo resulteert ook in een relatieve afname van
deze doelgroep. Nu is circa 35% van de huishoudens in Geldrop-Mierlo een gezin. Richting 2030 neemt dit
aandeel naar verwachting geleidelijk af tot circa 30%. Meer dan twee derde van de huishoudens bestaat in
de toekomst dus uit één of twee personen. Hierna gaan we dieper in op de behoeften van groeiende
doelgroepen en de impact die dit heeft op de woningmarkt.
Figuur 4: huishoudensprognose naar doelgroepen 2017-2027
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Bron: Provinciale huishoudensprognose, Provincie Noord-Brabant (2014), bewerking Stec Groep (2017).

Vergrijzing zorgt voor verschuiving in opgave: van reguliere 1 grondgebonden woningen naar
nultredenconcepten
De hierboven genoemde demografische ontwikkelingen zorgen er onder andere voor dat er in de periode
2017 tot 2027 per saldo behoefte is aan nultredenwoningen, vooral in het vrijesectorhuursegment. Dit blijkt
uit de onderstaande opgavesimulatie. We zetten daarbij huishoudensgroei, verwachte verhuisbewegingen
en woonwensen (op basis van WoON2015) af tegen de bestaande woningvoorraad in Geldrop-Mierlo. Per
saldo blijkt per jaar een tekort of overschot van een bepaald type woning (in onderstaande tekstbox lichten
we de methodiek nader toe).
Figuur 5: opgave naar woningtype per jaar in Geldrop-Mierlo
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Grondgebonden woningen

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Appartementen/nultredenwoningen

Bron: Stec Groep (2017).

In Geldrop-Mierlo verwachten we de komende circa 5 jaar nog een opgave van reguliere grondgebonden
woningen, maar daarna ontstaat balans en een licht overschot. Dit heeft te maken met de dalende
instroom van gezinnen en het feit dat ouderen bij doorstromen naar een nultredenwoning naar
verwachting voldoende reguliere grondgebonden woningen achterlaten. Tegelijkertijd neemt de opgave
van nultredenwoningen toe. Nultredenwoningen kunnen appartementen zijn, maar vooral ook
grondgebonden patiowoningen of anderszins levensloopbestendige grondgebonden woningen. De
1

Niet nultredenwoning.
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groeiende oudere doelgroep veroorzaakt deze opgave. Naarmate zij ouder worden, neemt hun mobiliteit af
en verkiezen zij een gelijkvloerse woning boven een reguliere grondgebonden woning met trap en
drempels.
Goede doorstromingsmogelijkheden voor ouderen zijn belangrijk. Ouderen verhuizen echter relatief
beperkt, waardoor het van belang is dat u hen verleidt om door te stromen. Nieuwe nultredenconcepten
moeten hoogwaardig zijn en op de beste plekken liggen. Den Hoppenhof van ontwikkelaar Residenz is een
voorbeeld van een hoogwaardig appartementenproduct. Goede doorstroming voor ouderen betekent dat
meer grondgebonden gezinswoningen in de bestaande voorraad beschikbaar komen.
Een tekort of overschot in het bovengenoemde woningmarktsimulatiemodel vertaalt zich in eerste instantie
in meer krapte of juist ontspanning van de woningmarkt. Pas als de trends aanhouden, verkiezen
huishoudens mogelijk andere gemeenten om te wonen boven Geldrop-Mierlo of blijven zij
noodgedwongen wonen in de woning waarin zij nu wonen.

UITLEG: OPGAVE OP BASIS VAN WONINGMARKTSIMULATIEMODEL
De kwalitatieve opgave in uw gemeente bepalen we aan de hand van het woningmarktsimulatiemodel.
Dit is een dynamisch model dat jaarlijks de vraag en het aanbod van woningen tegen elkaar afzet. De
bestaande voorraad, het verhuisgedrag en demografische ontwikkelingen liggen hieraan ten grondslag.
Het model simuleert de jaarlijkse in- en uitgaande verhuizingen op basis van verhuis- en woonwensen
(WoON2015). Zo ontstaat een vraag-/aanbodconfrontatie die per saldo een jaarlijkse opgave oplevert.
Het woonsimulatiemodel is een theoretische benadering. De uitkomsten moeten als indicatief worden
beschouwd. Het is een ideaalscenario op basis van verhuis- en woonwensen. De woningmarkt is een
aanbodmarkt, waardoor huishoudens ander gedrag kunnen vertonen dan op basis van hun woonwensen
kan worden verwacht.
Appartementen/nultredenwoningen: appartementen (met lift) of levensloopbestendige grondgebonden
woningen. Levensloopbestendige grondgebonden woningen zijn idealiter nultreden (maar kunnen ook
een verdieping hebben met een relatief klein woonoppervlak). Brede deurposten, geen drempels en
gemakkelijk toe te voegen ruimtes (zoals een slaapkamer) op de begane grond maken de woning geschikt
voor ouderen.
Figuur 6: voorbeelden nultredenconcepten (appartementen en grondgebonden)

Bron: Stec Groep (2017).

Naast koop ontstaat ook een huuropgave
Dezelfde vergrijzingsontwikkeling en toename van het aantal kleine huishoudens zorgt voor een groeiende
opgave van huurwoningen. De koopopgave neemt naarmate de tijd verstrijkt af. Kleine, vooral oudere
huishoudens neigen vaker naar onderhoudsvrije, flexibel te betrekken huurwoningen. Doordat ouderen
vaak overwaarde hebben opgebouwd bij hun grondgebonden koopwoning, kunnen zij zich nu steeds vaker
ook vrijesectorhuur veroorloven.
Ouderen zijn relatief sectorvast, de groep die daadwerkelijk van een koopwoning naar een vrijesectorhuurwoning verhuist is kleiner dan de groep die doorstroomt naar een koopwoning. Omdat de voorraad
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vrijesectorhuur op dit moment echter nog relatief klein is, zit hier wel een relatief groot deel van de
opgave.
Figuur 7: opgave naar eigendomstype per jaar in Geldrop-Mierlo
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Bron: Stec Groep (2017).

VERHOUDING OPGAVE EN THEORETISCH OVERSCHOT/BALANS SOCIALE HUURWONINGEN
De opgave van sociale huurwoningen in bovenstaande figuur lijkt niet te rijmen met het theoretisch
overschot of de balans die blijkt uit de confrontatie tussen inkomensdoelgroepen en de voorraad van
sociale huurwoningen in Geldrop-Mierlo in paragraaf 2.4. Dit komt door een deel scheefhuurders in de
corporatievoorraad. Door inkomensstijging vallen zij niet meer binnen de sociale doelgroep. Hierdoor
ontstaan wachtlijsten en daarmee een opgave. Er is dus geen rekening gehouden met beleid dat
scheefhuren zou kunnen terugdringen.

Onderstaande tabel toont in vijfjaarsperioden de opgave per woningtype en woningeigendom in
bandbreedtes. In de confrontatie van het actuele planaanbod en de opgave later in dit rapport, komen we
daarop terug. Een negatief percentage betekent dat u in deze periode in beginsel geen netto woningen van
dit type moet toevoegen en sloop moet overwegen.
Tabel 1: kwalitatieve vraagraming naar woningtype en eigendom 2017-2022 en 2022-2027
Woningen

2017-2022
2023-2027
Minimaal
Maximaal
Minimaal
Woningtype
Grondgebonden
20%
25%
-15%
App./nultreden
75%
80%
115%
Eigendom
Sociale huur
10%
15%
30%
Vrijesectorhuur
35%
40%
45%
Koop
45%
50%
15%
Absoluut: projectie op Provinciale huishoudensprognose (2014) 2017 t/m 2026
Woningtype
Grondgebonden
100
130
-60
App./nultreden
340
410
390
Eigendom
Sociale huur
65
80
110
Vrijesectorhuur
160
195
155
Koop
215
265
65

Maximaal
-20%
120%
35%
50%
20%

Totaal 2017-2027
Minimaal
Maximaal
0%
5%
90%
95%
20%
25%
40%
45%
35%
40%

-75
475
135
185
80

40
730
175
315
280

Bron: Stec Groep (2017). *Percentages tellen niet op tot exact 100% omdat bandbreedtes worden gehanteerd.

Een deel van de opgave kunt u opvangen binnen de bestaande woningvoorraad
De opgaven zoals geschetst komen voort uit een confrontatie van verhuis- en woonwensen met de
bestaande voorraad. Niet alleen nieuwbouw kan de opgaven oplossen, maar juist ook de bestaande
voorraad kunt u hiervoor gebruiken. Bijvoorbeeld door sloop-nieuwbouw of transformatie, maar ook

50
885
215
380
345
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kleinere aanpassingen zijn een mogelijkheid, zoals het omzetten van reguliere grondgebonden woningen
naar levensloopbestendige of nultredenwoningen.
Door ook de bestaande voorraad te betrekken bij het oplossen van opgaves creëert u een wisselwerking
tussen de bestaande voorraad en uw plancapaciteit. Dit zorgt voor flexibiliteit in uw programmering. Door
bijvoorbeeld grondgebonden woningen in de bestaande voorraad te vervangen door appartementen
(sloop-nieuwbouw) maakt u in de nieuwbouw ruimte voor grondgebonden woningen. In hoofdstuk 3 gaan
we hier dieper op in.

2.4 Sociale voorraad in kwantitatief opzicht voldoende
Kwantitatief zijn er voldoende sociale woningen in Geldrop-Mierlo voor de doelgroep
In Geldrop-Mierlo zijn drie corporaties actief: Woonbedrijf, Wooninc. en Compaen. Onderstaande tabel
toont de totale woningvoorraad van deze drie corporaties, uitgesplitst naar prijssegment.
Tabel 2: corporatievoorraad naar prijsklasse 2 per 1 januari 2015 Geldrop-Mierlo en Zuidoost-Brabant
Regio

Geldrop-Mierlo
Zuidoost-Brabant

Tot kwaliteitsgrens
Aantal
800
15.300

%
17%
16%

Kwaliteits- tot 1e
aftoppingsgrens

1e tot 2e
aftoppingsgrens

Aantal
3.200
56.100

Aantal
400
9.200

%
68%
60%

%
9%
10%

2e aftoppingsgrens tot
liberalisatiegrens
Aantal
%
300
6%
9.600
10%

Vrijesectorhuur

Aantal
<50
3.400

%
0%
4%

Bron: ‘Sociale woningvoorraad en doelgroep in Zuidoost-Brabant’, Metropoolregio Eindhoven (2016).

Uit onderstaande tabel blijkt theoretisch geen tekort van sociale huur- en koopwoningen: er zijn 9.000
sociale huur- en koopwoningen voor een doelgroep van gelijke omvang. Kijken we specifiek naar sociale
huurwoningen, dan is er sprake van een theoretisch overschot van 300 woningen. Ook uit de
marktconsultatie (zie onderstaand kader) blijkt geen tekort aan sociale huurwoningen. De sociale voorraad
is daarmee ook voldoende toegankelijk voor jongeren.
Tabel 3: confrontatie sociale voorraad 3 en inkomensdoelgroepen 4
Sociale woningvoorraad huur & koop

Huishoudens

Primaire doelgroep (huurtoeslag)
+ Secundaire doelgroep (€ 35.739)
+ Secundaire doelgroep (€ 39.874)
+ Middeninkomens (€ 44.824)
Sociale woningvoorraad huur

5.200
7.900
9.000
10.300
Huishoudens

Primaire doelgroep (huurtoeslag)
+ Secundaire doelgroep (€ 35.739)
+ Secundaire doelgroep (€ 39.874)
+ Middeninkomens (€ 44.824)
Sociale woningvoorraad huur

5.200
7.900
9.000
10.300
Huishoudens in huurwoning

Primaire doelgroep (huurtoeslag)
+ Secundaire doelgroep (€ 35.739)
+ Secundaire doelgroep (€ 39.874)
+ Middeninkomens (€ 44.824)

3.100
4.500
4.800
5.200

Voorraad sociale huur en
koop
9.000
9.000
9.000
9.000
Voorraad sociale huur
5.100
5.100
5.100
5.100
Voorraad sociale huur
totaal
5.100
5.100
5.100
5.100

Saldo
3.800
1.100
-1.300
Saldo
-100
-2.800
-3.900
-5.200
Saldo
2.000
600
300
-100

Bron: ‘Sociale woningvoorraad en doelgroep in Zuidoost-Brabant’, Metropoolregio Eindhoven (2016).

2

Huurgrenzen prijspeil 2016: kwaliteitsgrens is € 409,92, 1e aftoppingsgrens is € 586,68, 2e aftoppingsgrens is € 628,76, liberalisatiegrens
is € 710,68.
3
Sociale huurwoningen in het bezit van corporaties en particulieren.
4
Inkomensdoelgroepen prijspeil 2016: primaire doelgroep betreft huurstoeslaggerechtigde huishoudens, secundaire doelgroep is tot
€ 35.739 (t/m 2020 € 39.874), middeninkomens is tot € 44.824.
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Kwalitatief ligt er vooral een sociale opgave in het realiseren van voldoende geschikte woningen voor
ouderen, dit kan door toevoeging, vervanging en aanpassing van de bestaande voorraad
De praktijk is echter weerbarstiger, want een deel van de sociale huurvoorraad wordt (goedkoop) scheef
bewoond, zo’n 740 woningen (ruim 16% van de sociale corporatievoorraad)5. Hierdoor slaat het theoretisch
overschot om in een praktisch tekort. Sociale woningen toevoegen in de nieuwbouw is een beleidsmatige
afweging. Op de lange termijn is het inzetten op doorstroming van scheefhuurders optimaal. Daarmee lost
u het scheefwonen op, waardoor geen extra sociale huurwoningen nodig zijn. In hoofdstuk 4 gaan we
dieper in op deze strategische afweging en de instrumenten die u hiervoor kunt inzetten.

MARKTCONSULTATIE MET CORPORATIES
Op dinsdag 14 februari 2017 vond de consultatie met woningbouwcorporaties plaats. Aanwezig waren
afgevaardigden van Woonbedrijf, Compaen en Wooninc. Hieronder volgt een door de corporaties
goedgekeurde samenvatting van dit overleg.
De woningmarkt van Geldrop-Mierlo is logischerwijs sterk verbonden met Eindhoven. Relatief veel
jongeren verhuizen als zij uit huis gaan richting Eindhoven. Gezinnen komen daarvoor terug. Door
vergrijzing zal deze dynamiek afzwakken. De uitdaging voor Geldrop-Mierlo zit hem in het huisvesten en
behouden van ouderen voor de gemeente. Dit vertaalt zich door naar een groeiende opgave van
levensloopbestendige woningen, zowel grondgebonden als gestapeld. Ook verschuift de focus van koop
naar (sociale en vrijesector)huur. De volgende conclusies zijn getrokken:
• Corporaties herkennen het theoretisch overschot van sociale woningen. De praktijk is echter
weerbarstig door scheefwonen en conjunctuurschommelingen. Politieke keuzes over het al dan niet
aanpakken van scheefwonen, toevoegen van sociale woningen et cetera zijn gewenst.
• Kwalitatief ligt er een opgave van nultredenwoningen vanuit de sterke toename van het aantal
(oudere) eenpersoonshuishoudens. Dit kan door toevoeging, aanpassingen in de bestaande voorraad
en vervangende nieuwbouw.
• Overige doelgroepen zoals jongeren en gezinnen groeien niet sterk en laten soms een afname zien in
omvang. De vraag naar eengezinswoningen neemt hierdoor af. Op termijn ligt er een opgave deze
woningen geschikt te maken, dan wel te vervangen voor woningen die beter aansluiten op de
kwalitatieve vraag.
• Middeldure huur (vrijesector: vanaf € 711) biedt kansen om doorstroming te bevorderen waarmee
meer ruimte ontstaat in de sociale woningvoorraad.
• Naar kleine woningen (tot 55 m2 gbo) is beperkt vraag. Deze vraag komt vooral van urgenten, denk
aan statushouders, of huishoudens die een woning zoeken waar ze direct terecht kunnen, maar op
termijn waarschijnlijk door zullen stromen naar een grotere woning.
• Corporaties zien de grootste opgaven in levensloopbestendigheid (vooral bij Wooninc. en Compaen,
minder bij Woonbedrijf), betaalbaarheid en verduurzaming van de voorraad. Het leeuwendeel van de
opgave ligt daarbij in de bestaande voorraad, uitbreiding is in principe alleen nodig om kwalitatieve
redenen.
Bron: Consultatie woningcorporaties Compaen, Wooninc. en Woonbedrijf (14 februari 2017).

2.5 Worden doelgroepen op de Geldrop-Mierlose woningmarkt nu voldoende bediend?
De oudere doelgroep behoeft extra aandacht in de woningbouwopgave. Deze doelgroep neemt relatief
sterk toe en dat vraagt om aanpassingen en toevoegingen in de woningvoorraad. Door extramuralisering
van de zorg zijn ouderen bovendien steeds vaker aangewezen op de reguliere woningvoorraad.
Onderstaande figuur laat zien dat vooral hier een opgave ligt, in extramuraal geschikt wonen. De vraag
naar intramurale zorg is relatief beperkt.

5

Lokale Monitor Wonen, CBS/WSW (2014).
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Figuur 8: zorgopgave Geldrop-Mierlo 2013-2040
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Bron: Lorentz, PCKwadraat (2015). *Onder intramurale zorg vallen beschut en beschermd wonen, onder extramurale zorg vallen verzorgd en geschikt
wonen.

Als u ouderenhuisvesting in de reguliere woningmarkt wilt opvangen, dan zult u de woningvoorraad
hiervoor geschikt moeten maken. De woonvoorkeuren van zelfstandig wonende ouderen (met mogelijk een
lichte zorgvraag) verschillen van andere doelgroepen en vereisen andere eigenschappen van de woningen.
Dat blijkt uit onderstaande grafiek met de woonvoorkeuren van ouderen met een verhuiswens. Hieronder
lichten we de grafiek toe:
• De oudere doelgroep is beperkt verhuisgeneigd. Slechts 2% van de huishoudens verhuist jaarlijks.
Onderstaand beeld geldt voor de groep ouderen die daadwerkelijk verhuist.
• Ouderen hebben indien verhuisgeneigd een relatief sterke voorkeur voor nultredenwoningen,
gestapeld, maar ook grondgebonden. Naarmate de doelgroep ouder wordt (75-plus), neemt die
voorkeur sterk toe.
• De doelgroepen tussen 55 en 75 jaar hebben indien verhuisgeneigd nog een relatief sterke voorkeur
voor een koopwoning, maar naarmate men ouder wordt (75-plus) verschuift die voorkeur naar sociale
en vrijesectorhuur. Op welke leeftijd precies het kantelpunt ligt, is niet bekend.
Figuur 9: woonvoorkeuren van verhuisgeneigde 55- en 75-plussers
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
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Sociale huur
Vrijesectorhuur
Koop

Bron: WoON2015.

Klein wonen in beperkte aantallen zinvol, wees kritisch en zorg ervoor dat deze woningen ook op
lange termijn waarde hebben
Het product kleine woningen (tot 50 m2 gbo) is een nichemarkt in Geldrop-Mierlo. Deze woningen voorzien
in een behoefte van urgenten zoals statushouders of scheidingsgevallen, maar zijn geen structurele
toevoeging voor de woningmarkt in grote aantallen. De woningcorporaties bevestigden dit beeld in de
marktconsultatie. Ook voor de jongerendoelgroep kunnen kleine woningen waardevol zijn, zeker vanuit
betaalbaarheid. We adviseren u, als u toch kleine woningen toevoegt, te zorgen dat deze ook op lange
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termijn van waarde zijn voor de woningmarkt. De selectie van locaties is daarvoor cruciaal, kleine
woningen horen enkel dichtbij voorzieningen en het centrum te liggen.
Ook kunt u denken aan het tijdelijk toevoegen van kleine woningen. Bijvoorbeeld door woningen te
realiseren die op termijn gemakkelijk samen te voegen zijn. Hiervoor zijn oplossingen denkbaar in de
bouwconstructie van een gebouw, zoals het loskoppelen van muren van de kernconstructie of het bouwen
van ongewapende tussenmuren.
Kleine woningen bedienen een andere doelgroep dan studenten, wat vaak wel gedacht wordt. Voor
studentenwoningen heeft u in beginsel geen opgave te vervullen. In bijlage A leest u in een beknopte
analyse waarom extra studentenwoningen niet nodig zijn.

NAAR EEN WENSPORTEFEUILLE VOOR GELDROP-MIERLO
Op basis van voorgaande paragrafen is een beeld ontstaan van de opgaven in de woningmarkt van
Geldrop-Mierlo, vanuit het perspectief van de vraag. De belangrijkste conclusies geven input voor de
wensportefeuille. We komen tot de volgende richtingen:
•

Toevoeging van woningen is nodig om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen, er ligt een
kwantitatieve opgave.

•

De functie van Geldrop-Mierlo als toestroomgemeente (roltrapgemeente) voor gezinnen zal minder
worden. Om krimp op termijn te voorkomen en het voorzieningenniveau op peil te houden, kunt u
meer focussen op het behoud van ouderen voor de gemeente. De focus verschuift dan van het
aantrekken en huisvesten van gezinnen naar het vasthouden en huisvesten van ouderen en bieden
van een ‘doorstroomproduct’ voor hen.

Kwalitatief betekent dit:
•

Uitbreiden van de voorraad woningen geschikt voor ouderen. Door toevoeging van
nultredenwoningen – zowel grondgebonden zoals patiobungalows als appartementen – dan wel door
aanpassingen van bestaande woningen. Belangrijk is dat het gaat om woningen op goede plekken,
dicht bij het centrum en dagelijkse voorzieningen. Daar omheen is dit type woningen minder geschikt.

•

Vergroten van het aandeel vrijesectorhuur in de woningvoorraad, dan wel door liberalisatie van
sociale huurwoningen dan wel door toevoeging via nieuwbouw. Grondgebonden vrijesectorhuur kan
zowel op in- als uitbreidingslocaties. Voor nultredenwoningen zijn inbreidingsplekken optimaal gezien
de oudere doelgroep, mogelijk via sloop-nieuwbouw of transformatie van maatschappelijk of
commercieel vastgoed.

•

Denken als een belegger betekent ook het aanpassen en geschikt maken van de bestaande voorraad,
aansluitend op veranderingen in de woningmarkt. Maak bestaande woningen levensloopbestendig en
transformeer of vervang overbodig geworden voorraad. Zo blijft de kwaliteit van de voorraad op peil.

•

Afhankelijk van politieke keuzes: inzetten op doorstroomproducten voor scheefwoners in sociale huur,
bijvoorbeeld vrijesectorhuur.

•

Verkleinen van het aandeel grondgebonden koopwoningen in de bestaande voorraad. De vraag naar
dit type woningen neemt langzaamaan af. Opsplitsing van grote grondgebonden woningen is een
optie, of op termijn sloop-nieuwbouwarrangementen.

•

Alleen mondjesmaat toevoegen van kleine woningen, vooral op plekken bij voorzieningen/centrum.
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3 Confrontatie en
conclusies voor
programmering
In het voorgaande hoofdstuk is ingegaan op (ontwikkelingen in) de woningvraag in Geldrop-Mierlo. Dit
hoofdstuk gaat over hoe u met de woonprogrammering kan werken aan woonkwaliteit voor de gemeente.

3.1 Leeuwendeel van woonopgave in Geldrop-Mierlo gaat over bestaande voorraad
Jaarlijks landt circa 5%6 van de inkomende en binnenverhuizingen7 in een nieuwbouwwoning, 95% kiest
voor een woning in de bestaande voorraad. De kwalitatieve opgave waar u voor staat, gaat dan ook vooral
om de bestaande voorraad. In Geldrop-Mierlo betekent dit met name het levensloopbestendig maken van
woningen. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van trapliften, het verwijderen van drempels of het
transformeren van een garage tot extra slaap- of badkamer. Instrumenten die u hiervoor kunt inzetten,
leest u in hoofdstuk 4. Het betekent ook herontwikkeling van bestaand vastgoed. Vooral op
binnenstedelijke plekken is sloop-nieuwbouw een aantrekkelijke optie om in de opgave tegemoet te
komen. Denk bijvoorbeeld aan het slopen van een naoorlogse portiekflat naast een winkelcentrum op een
centrale plek. Dit product sluit niet goed aan bij de woonwensen van ouderen, maar de locatie leent zich
mogelijk goed voor de nieuwbouw van een vrijesectorhuurappartementencomplex voor senioren.
Vervangings- en verouderingsopgave in de bestaande voorraad
Als we concreet kijken naar de bestaande voorraad in Geldrop-Mierlo, dan is er mogelijk sprake van een
vervangingsopgave. De voorraad kent relatief veel woningen vanuit de periode 1945-1980. Deze woningen
zijn doorgaans minder gewild dan woningen na deze periode. Ze hebben een relatief hoog energieverbruik
en zijn in mindere mate geschikt voor ouderen (bijvoorbeeld door het ontbreken van een lift), waardoor ze
niet goed aansluiten op de kwalitatieve vraag van de toekomst. Sloop-nieuwbouw of herontwikkeling geeft
interessante inbreidingsmogelijkheden. Zeker als het om locaties gaat dicht bij voorzieningen. In minder
sterke wijken kan het bovendien zorgen voor een upgrade van de leefbaarheid.
Figuur 10: woningvoorraad naar bouwjaar Geldrop-Mierlo (links) en mate van courantheid naar
bouwjaarsperiode ten opzichte van nieuwbouw Nederland (rechts)
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Bron: Syswov, ABF Research (2014), Stad en Land, CPB (2010).
6

Gemiddeld jaarlijks 2.740 inkomende verhuizingen naar of binnen Geldrop-Mierlo in de periode 2011-2014, tegenover de oplevering
van gemiddeld 130 nieuwbouwwoningen per jaar in de periode 2006-2015.
7
Binnenverhuizingen zijn verhuizingen binnen de gemeentegrenzen. Inkomende of uitgaande verhuizingen zijn verhuizingen van of
naar een andere gemeente dan Geldrop-Mierlo.
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Buurten met een mogelijke vervangingsopgave zijn Coevering en delen van Braakhuizen (vooral Zuid) en
Akert. In deze wijken is de voorraad grotendeels naoorlogs, beperkt geschikt voor ouderen8 en relatief
incourant. De sociaal-economische situatie is er ondergemiddeld en de oudere doelgroep is vooral in
Coevering en Akert relatief groot. Transformatie of vervanging zorgt voor opwaardering van deze buurten
en biedt ouderen de mogelijkheid om door te stromen indien het juiste woningproduct wordt
teruggebouwd. Aanvullend vindt u in bijlage A kaarten van de woningvoorraad en sociaal-economische
scores in buurten in Geldrop-Mierlo die u meer inzicht geven in waar de vervangingsopgave precies zit.
Figuur 11: woningvoorraadopbouw (boven) en sociaal-demografische opbouw (onder) per buurt
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Bron: Wijkinformatie Geldrop-Mierlo (2016), bewerking Stec Groep (2017).

De afweging welke woningen en plekken zich het beste lenen voor sloop-nieuwbouw of transformatie
vraagt om een helder afwegingskader, met daarin criteria zoals bereikbaarheid, veiligheid en
voorzieningenniveau. Samenwerking met de woningcorporaties is vereist, omdat juist zij relatief veel
verouderd bezit hebben. Bijvoorbeeld in prestatieafspraken. Betrek hen bij het selecteren van plekken en
producten met een vervangingsopgave.
Figuur 12: voorbeelden mogelijke vervangingsopgave

Bron: Google (2017).

8

Zie bijlage A voor kaarten: sociaal-economische score, voorraad naar bouwjaar en corporatievoorraad naar zorggeschiktheid.

16

Langetermijnverkenning wonen Geldrop-Mierlo
16.251

Een afwegingskader helpt ook bij het maken van keuzes over nieuwbouw. De criteria in zo’n
afwegingskader volgen uit het beleid dat u voert. Als u bijvoorbeeld kiest voor beleid waarmee u maximaal
inzet op doorstroming van scheefhuurders kan het helpen om middeldure koop- en
vrijesectorhuurwoningen toe te voegen in wijken met overwegend sociale woningbouw (complementair
aan de bestaande voorraad). Als u er juist voor kiest om maximaal in te zetten op sociale woningbouw kunt
u sociale huurwoningen toevoegen in wijken met een sterke koopvoorraad. Op die manier houdt u de
leefbaarheid op peil.
In hoofdstuk 4 leest u over arrangementen die kunnen helpen bij een vervangingsopgave, zoals
verhandelbare nieuwbouwrechten en sloopplichten voor ontwikkelaars, transitie-exploitaties voor
corporaties en het opsplitsen van (te) grote grondgebonden woningen.

3.2 Er is nog vrije ruimte in de programmering voor nieuwe woonplannen die GeldropMierlo verrijken, blijf sturen op deze flexibiliteit
In de periode 2017-2027 is er volgens de regionale afspraken (in de Regionale Agenda Wonen 2016) een
indicatieve behoefte van 1.500 woningen. Tegenover 962 woningen in harde plancapaciteit, duidt dit op
onderprogrammering en dus voldoende Ladderruimte om nieuwe of zachte plannen hard te maken. In de
Regionale Agenda Wonen stuurt de provincie op 30% flexibele ruimte in uw programmering, waar u
ruimschoots aan voldoet (u heeft circa 35% flexibele ruimte).
Figuur 13: plancapaciteit versus additionele woningvraag (periode 2017-2027)
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Bron: Plancapaciteit per 1-1-2016, Gemeente Geldrop-Mierlo (2016). Regionale Agenda Wonen (2016), Provinciale woningbehoefteprognose, Provincie Noord-Brabant (2014), bewerking Stec Groep (2017).

In zachte plannen zitten nog circa 800 woningen. Gezien de maximale Ladderruimte is geen plek voor al
deze plannen. Slechts een deel hiervan kunt u niet hard maken.

3.3 Kwalitatief is betere aansluiting op langetermijnwoningopgave mogelijk en nodig
In kwantitatief opzicht komt u tegemoet aan de opgave en heeft u ruimte om zachte plannen hard te
maken. Vanuit kwalitatief perspectief sluit de plancapaciteit niet goed aan op de kwalitatieve opgave. In
deze paragraaf lichten we dit toe.
Harde plannen bestaan voor groter dan wenselijk deel uit reguliere 9 grondgebonden woningen
Uw harde planvoorraad omvat circa 960 woningen. Daarvan is het grootste gedeelte regulier
grondgebonden, zo’n 615 woningen (65%, waarvan circa 500 in Groot Luchen10). Kleine aanpassingen in
het programma, zoals het omkatten van reguliere grondgebonden woningen naar nultreden- of
levensloopbestendige woningen (zoals patiobungalows), zorgt voor een betere aansluiting op de
middellange termijnopgave in de woningmarkt.

9

Niet nultreden.
Voor Groot Luchen gaan we uit van het maximaal aantal woningen dat mogelijk is volgens het bestemmingsplan: 655, waarvan voor
152 het woningtype nog onbekend is. Volgens de gemeente Geldrop-Mierlo zijn in de praktijk nog circa 540 woningen haalbaar.
10
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Figuur 14: harde (links) en zachte (rechts) plancapaciteit naar woningtype
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Bron: Plancapaciteit per 1-1-2016, gemeente Geldrop-Mierlo (2016) bewerking Stec Groep (2017).

Het zachte planaanbod bestaat in tegenstelling tot het harde planaanbod overwegend uit appartementen
en sluit in die zin beter aan op de kwalitatieve opgave. Het grootste zachte plan is De Jonkvrouw, met ruim
200 (koop- en huur)appartementen.
Relatief veel koopwoningen in plannen ten opzichte van de opgave
Circa 75% van uw woningbouwplannen betreft koopwoningen, ruim 720 woningen. Volgens de opgave
heeft u de komende tien jaar zo’n 280 tot 345 koopwoningen nodig om aan de opgave te kunnen voldoen.
Extra toevoeging zorgt voor concurrentie met de bestaande voorraad, tenzij u bestaande voorraad
vervangt (sloop-nieuwbouw). U heeft daarentegen relatief weinig vrijesectorhuurwoningen (15, ten
opzichte van een opgave van 315 tot 380 woningen), waardoor krapte in de markt kan ontstaan.
In zachte plannen past de verdeling naar eigendom beter bij de opgave. Het aandeel huurwoningen is
hierin relatief groot ten opzichte van het aandeel koopwoningen, het betreft vooral sociale woningbouw.
Figuur 15: plancapaciteit Geldrop-Mierlo naar eigendom en prijsklasse
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357
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Vrijesectorhuurwoning
Sociale huurwoning

83
Onbekend

Bron: Plancapaciteit per 1-1-2016, gemeente Geldrop-Mierlo (2016), bewerking Stec Groep (2017).

Twee derde van uw harde plannen ligt op uitbreidingslocaties, van uw zachte plannen slechts 20%
De harde plancapaciteit in uw gemeente bestaat voor twee derde uit woningen op uitleglocaties. Het
betreft hier alleen Groot Luchen, alle overige harde plannen liggen op inbreidingsplekken. Binnen de
zachte plancapaciteit ligt het zwaartepunt heel anders, daar ligt de meerderheid van de plannen juist op
inbreidingsplekken.
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Figuur 16: plancapaciteit Geldrop-Mierlo naar ligging plan
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639

160

Inbreiding
Uitbreiding

305

655

Bron: Plancapaciteit per 1-1-2016, gemeente Geldrop-Mierlo (2016), bewerking Stec Groep (2017).

3.4 Kies heldere uitgangspunten voor programmeren
Groot Luchen organisch afronden voor dorps wonen
Dit betekent allereerst het zo optimaal mogelijk afronden van Groot Luchen. Groot Luchen matcht niet
volledig met de toekomstige kwalitatieve opgave in de woningmarkt. Om het plan zo goed mogelijk te
laten slagen, zijn een aantal dingen nodig11:
• Organisch groeien: in relatief kleine aantallen woningen toevoegen om stapsgewijs te bekijken wat nog
nodig is en wat niet.
• Omvormen deel van de plannen voor regulier grondgebonden naar levensloopbestendig nultreden, in
de vorm van patiowoningen op bereikbare plekken.
• Naast koop ook middeldure huurwoningen toevoegen om middeninkomens te huisvesten, starters
meer mogelijkheden te bieden en doorstroming voor ouderen te bieden.
• Identiteit aanbrengen door gedifferentieerder suburbaan woonmilieu. Meer onderscheidend vermogen
ten opzichte van andere uitleglocaties in omliggende gemeenten (zoals Nuenen West en Brandevoort)
is belangrijk. Hierover worden momenteel regionale afspraken gemaakt.
• Meer (collectief) particulier opdrachtgeverschap.
• Goede ontsluiting van fase II.
Dit maakt van Groot Luchen een sterker woonproduct dat beter aansluit op toekomstige
woningmarktopgaven. Stel een concreet afwegingskader op grond waarvan u de afronding vormgeeft.
Figuur 17: impressie Groot Luchen

Bron: Luchenwaaranders.nl (2017).

Stel afwegingskader op voor binnenstedelijke plannen
Naast de organische afronding van Groot Luchen is focus gewenst op binnenstedelijke plannen, vooral in
Geldrop, gericht op jongeren en ouderen, met huurwoningen en kwalitatief hoogwaardige appartementen
en nultredenwoningen. Zachte plannen, zoals De Jonkvrouw, sluiten hier goed bij aan. Geef in een
afwegingskader prioriteit aan:
• Plekken dicht bij voorzieningen. De groeiende doelgroep van kleine oudere huishoudens woont graag
dicht bij het centrum met bijbehorend voorzieningenaanbod en bereikbaarheid.
• Markante plekken, deze sluiten goed aan bij hun wens voor een hoogwaardig dorps woonmilieu.

11

Mede op basis van input uit de marktconsultatie van 23 maart 2017.
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Het oplossen van rotte kiezen en leegstaand vastgoed. Inbreiding maakt het mogelijk afstand te nemen
van deze plekken. Door hier goede product-marktcombinaties terug te bouwen versterkt u het gebied.
Verdichting zorgt voor beter behoud van het draagvlak voor voorzieningen. Voorzieningen op
loopafstand intensiveren het gebruik ervan, zeker van de oudere doelgroep.

Verken risico’s en sloop-nieuwbouwopgave bestaande voorraad
Programmeren gaat door demografische trends als vergrijzing en afvlakkende groei steeds meer over de
bestaande voorraad. Naast nieuwbouw zijn ook transformatie, sloop-nieuwbouw of aanpassingen van de
bestaande voorraad mogelijk om te voorzien in de kwalitatieve opgave. Daarmee versterkt u de stedelijke
structuur en houdt u de kwaliteit van de voorraad op peil. Komende jaren adviseren we u een gezamenlijke
verkenning, ook met de corporaties, van de risicovolle wijken en typen woningen, in de bestaande
voorraad, en hoe u hiermee moet omgaan (arrangementen). Mogelijk risicovolle onderdelen zijn op termijn
portiekflats, eenvoudige rijwoningen (particulier, sociaal) maar ook (te) grote/dure gezinswoningen.
Figuur 18: voorbeeldproject sloop-nieuwbouw Den Hoppenhof

Bron: Projectwebsite Den Hoppenhof, Residenz (2017).

Geen structurele toevoeging van sociale huurwoningen vanwege overschot
Theoretisch gezien zijn er voldoende sociale huurwoningen in Geldrop-Mierlo, wat ook de corporaties
onderschrijven. De tekorten die blijken uit wachtlijsten komen voort uit doorstromingsproblematiek. Een
beperkte mate van overaanbod is wenselijk vanwege doorstromingsfrictie, maar extra toevoegingen zijn
overbodig. Tijdelijke toevoeging is dan een mogelijkheid, bijvoorbeeld in de vorm van kleine
appartementen die u later kunt samenvoegen. Verder kunt u scheefhuurders met een goed product
verleiden om door te stromen naar koop- of vrijesectorhuurwoningen, in samenwerking met corporaties en
mogelijk ook beleggers.
Vanuit politieke overwegingen kunt u ook kiezen voor het bijbouwen van sociale huurwoningen. Dit lost de
kortetermijnvraag op, maar veroorzaakt een overschot op lange termijn. Op termijn veroorzaakt dit voor
een dalende kwaliteit van de woningvoorraad en heeft dit ook sociaal-economisch nadelige effecten, zoals
de aanzuigende kracht die kan uitgaan van extra sociale woningbouw en het afbrokkelen van draagvlak
voor voorzieningen in de gemeente.
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MARKTCONSULTATIE MET EXTERNE STAKEHOLDERS
Op donderdag 23 maart vond de marktconsultatie met externe stakeholders plaats. Onder andere de
corporaties, ontwikkelaars, makelaars, kennisinstituten en beleggers waren aanwezig. Een aantal van de
belangrijkste conclusies waren:
• Groot Luchen liefst inzetten door organisch te groeien, specifiek voor dorps en groenstedelijk wonen,
daar is het gebied het beste in. Daarbij moet extra worden ingezet op middeninkomens (onder andere
met vrijesectorhuur). Een gedifferentieerd suburbaan woonmilieu met een goede ontsluiting versterkt
het geheel. Marktpartijen geven aan dat middeldure huur kansrijk is in Groot Luchen, maar dat
gemeente dan ook projecten van circa 40 woningen mogelijk moet maken.
• Kansrijke product-marktcombinaties voor Geldrop-Mierlo zijn: nultredenconcepten voor ouderen
(patiowoningen, appartementen bij voorzieningen en hoogwaardige appartementen) en
woongroepen, zowel in het koop- als huursegment. Voorbeeld is Den Hoppenhof, De Jonkvrouw is
hiervoor in de toekomst ook geschikt. Het beschikbaar maken van inbreidingslocaties – vooral in
Geldrop – is van belang om dit product te kunnen realiseren.
• Vervangings- en verduurzamingsopgave zit vooral in de naoorlogse voorraad. Ook
levensloopbestendig maken van de voorraad is hier onderdeel van. Extra effort moet worden
gestoken in de particuliere voorraad.
• Samenwerking is mogelijk tussen corporaties, gemeente, ontwikkelaars en beleggers, vooral met
betrekking tot doorstroming en gemixte woonprogramma’s. Stakeholders verlangen visie en een
duidelijk afwegingskader van gemeente waaraan zij plannen kunnen ophangen. Marktpartijen zijn op
zich positief over de snelheid waarmee gemeente helderheid geeft over plannen.
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4 Strategische keuzes
In uw programmering en uw beleid kunt u aan een aantal knoppen draaien. In dit hoofdstuk zetten we een
aantal beleidsvarianten uiteen en schetsen we de consequenties daarvan. Dit helpt u bij het maken van
bestuurlijke keuzes.

4.1 Beleidsadvies: kies voor maximale doorstroming & de bestaande voorraad
Vanuit de confrontatie van vraag, aanbod en trends is het overall gezien het meest logisch te kiezen voor
beleid gericht op maximale doorstroming op de woningmarkt, het bedienen van alle doelgroepen, en
versterking van de bestaande woningvoorraad. Dat is de variant maximale doorstroming/bestaande
voorraad12:
Variant maximale doorstroming/bestaande voorraad
Toelichting

De variant maximale doorstroming zet
maximaal in op doorstroming van
scheefhuurders en ouderen op de
woningmarkt.
Praktisch betekent dit:
•
Overwegend nultredenwoningen in
uw programmering: realisatie van 35
tot 5013 grondgebonden woningen en
725 tot 885 nultredenwoningen of
appartementen.
•
Inzetten op koop en vrijesectorhuur:
toevoeging van 400 tot 600
vrijesectorhuurwoningen en 370 tot
450 koopwoningen.
•
Bijvoorbeeld: Groot Luchen omkatten
naar meer vrijesectorhuur en in
De Jonkvrouw meer vrijesectorhuur.
•
Tijdelijke/flexibele oplossingen voor
actuele tekorten, zoals flexibel samen
te voegen kleine sociale
huurwoningen die op termijn kunnen
worden samengevoegd en
geliberaliseerd (huurniveau boven de
€ 710,68).
•
Veel effort in bestaande voorraad,
levensloopbestendig maken ervan en
verkenning problemen/oplossingen
incourant onderdelen
wijken/woningtypen.

Mini - mkba
Bestaande
voorraad/
portefeuilledenken

Betaalbaarheid

Sociaaleconomische
structuur

Gemeentekas
(grexen en
contracten)

Totaalscore

++

+/-

+

+/-

+

U creëert een
gezonde
woningmarkt,
waarin vraag
en aanbod het
beste op
elkaar zijn
afgestemd. U
denkt optimaal
als een
langetermijnbelegger.

Op lange
termijn heeft u
voldoende
sociale
huurwoningen
voor de
doelgroep. Op
korte termijn
kunnen er
frictieproblemen zijn door
scheefwoners.
Tijdelijke
oplossingen
kunnen zinvol
zijn.

De bestedingskracht
neemt toe,
waardoor het
draagvlak voor
(centrum)voor
zieningen
maximaal
gewaarborgd
blijft. Daarnaast zorgt
doorstroming
ervoor dat de
sociale doelgroep op
lange termijn
beter gehuisvest kan
worden en dat
gezinnen
terecht
kunnen in
woningen die
ouderen
achterlaten.
Behoud
ouderen,
gezinnen en
jongeren voor
GeldropMierlo.

Vrijesectorhuur levert
doorgaans
minder grondopbrengsten
op dan koopwoningen. Op
korte termijn
levert dit
minder geld
op, maar op
lange termijn
levert een
gezonde markt
de gemeentekas wel geld
op doordat de
woningwaarde niet
daalt.

Het bevorderen van de
doorstroming
en voorkomen
van negatieve
effecten op
bestaande
voorraad is
vanuit markttechnisch en
sociaaleconomisch
perspectief
aantrekkelijk.

12
We hebben drie beleidsvarianten uitgewerkt. Alle drie zijn relatief extreem uitgewerkt, om de keuze die de gemeente heeft helder te
maken. Uiteraard zijn tussenvarianten mogelijk.
13
Aantallen op basis van Provinciale huishoudensprognose 2014 voor de periode 2017 t/m 2026. Gebruik van Regionale Woon Agenda
levert hogere aantallen op.
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MAXIMALE DOORSTROMING BETEKENT MAXIMAAL BEHOUD VAN VOORZIENINGEN
Beleidsmatige keuzes die u maakt hebben indirect invloed op het voorzieningenniveau in Geldrop-Mierlo.
Demografische verandering – vergrijzing, kleinere huishoudens en minder nadruk op gezinnen – in
combinatie met een veranderende retailwereld – van offline naar online – leiden hoe dan ook tot een
afname van het fysieke voorzieningenaanbod. Met woonbeleid dat maximaal inzet op doorstroming
behoudt u maximaal draagvlak voor voorzieningen:
• Met vrijesectorhuur huisvest u middeninkomens, kapitaalkrachtige ouderen en gezinnen. Deze
doelgroepen zijn gericht op lokaal voorzieningenaanbod. Vooral ouderen zijn gehecht aan fysiek
winkelaanbod.
• Doorstroming van ouderen speelt woningen voor gezinnen vrij in de bestaande voorraad. Gezinnen
worden daardoor niet opgehouden door ouderen als zij zich willen vestigen in Geldrop-Mierlo.
In het scenario maximaal sociaal voert betaalbaarheid de boventoon. Op korte termijn voegt u vooral
sociale huurwoningen en goedkope koop toe. Dit is gunstig voor huishoudens met een laag inkomen en
starters, en kan extra huishoudens aantrekken. Op lange termijn creëert u een overschot aan goedkope
woningen, met negatieve sociaal-economische en markttechnische effecten als gevolg.
Variant maximaal sociaal en goedkope koop
Toelichting

De variant maximaal sociaal gaat uit van
een programma waarbij het maximaal
afzetbare aantal sociale huurwoningen
wordt gerealiseerd. Scheefwonen wordt
niet opgelost door bevordering van de
doorstroming. In de koop zet u in op
goedkope (sociale) koopwoningen.
Praktische betekent dit:
•
Bouw van circa 275 tot 315 sociale
huurwoningen (opgave +100). Het
overige programma is conform de
relatieve opgave volgens het
woonsimulatiemodel, waarbij de
nadruk in de koop ligt op het
goedkoopste segment (woningen tot
circa € 200.000).
•
Groot Luchen inzetten voor
sociaal/goedkoop.
•
De Jonkvrouw inzetten voor
sociaal/goedkoop.

Mini - mkba
Bestaande
voorraad/
portefeuilledenken

Betaalbaarheid

Sociaaleconomische
structuur

Gemeentekas
(grexen en
contracten)

Totaal

-

++

-

--

-

U creëert een
overschot van
sociale huuren goedkope
koopwoningen. Op termijn
zorgt dit voor
een kwalitieve
achterstand in
de woningvoorraad, die
zich uit in
verloedering.

De
gemiddelde
huur- en
koopprijs van
woningen
daalt,
waardoor
kwetsbare
doelgroepen
relatief
eenvoudig
huisvesting
vinden.

Dalende
bestedingskracht en
afname van
het draagvlak
voor voorzieningen, met
leegstand en
extra krimp
van
voorzieningen
tot gevolg.

Sociale huuren goedkope
koopwoningen
leveren
relatief weinig
grondopbrengsten
op. Gemeente
keert meer
uitkeringen uit
en er wordt
meer beroep
gedaan op de
publieke en
sociale
voorzieningen.

Sociale huuren goedkope
koopwoningen versterken
de positie van
kwetsbare
huishoudens
op de
woningmarkt,
maar hebben
op langere
termijn
nadelige
effecten.

De derde beleidsvariant is maximale afzetbaarheid. Uw programmering is dan volledig afgestemd op de
kortetermijnvraag in de markt en maximaal ‘verkopen’ van Groot Luchen en aanjagen
nieuwbouwprojecten. Op langetermijntrends zoals vergrijzing en huishoudensverdunning wordt niet
ingespeeld. Op korte termijn levert dit vooral veel grondopbrengsten op en wellicht regionale trekkracht
van huishoudens. Op lange termijn zorgt het voor scheve marktverhoudingen.
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Variant maximaal afzetbaar
Toelichting

De variant maximaal afzetbaar gaat uit van
een vraaggerichte opgave. De bestaande
voorraad blijft buiten beschouwing, u kijkt
naar het maximaal aantal woningen dat u
zo snel mogelijk afzet.
Praktisch betekent dit:
•
Toevoeging van circa 470 tot 575
grondgebonden woningen, 320 tot 390
nultreden of appartementen
•
Toevoeging van circa 260 tot 315
sociale huurwoningen, 100 tot 125
vrijesectorhuurwoningen en 430 tot
525 koopwoningen in de periode
2017-2026.
•
Groot Luchen inzetten op
grondgebonden koop.
•
De Jonkvrouw inzetten voor koop
nultreden/appartementen.

Mini - mkba
Bestaande
voorraad/
portefeuilledenken

Betaalbaarheid

Sociaaleconomische
structuur

Gemeentekas
(grexen en
contracten)

Totaal

-

+

+/-

+/-

+/-

De woningmarkt in
GeldropMierlo raakt
op lange
termijn uit
balans. Er
ontstaat een
overschot aan
grondgebonden (en) koopwoningen.

Het aantal
sociale huurwoningen
neemt relatief
sterk toe, wat
de huurvoorraad
betaalbaar
houdt. De
toevoeging
van koop- in
plaats van
vrijesectorhuurwoningen
beperkt de
betaalbaarheid echter
voor de
middeninkomens.

Dit
programma
trekt relatief
veel gezinnen,
die zorgen
voor werkgelegenheid.
Op lange termijn ontstaat
echter
welvaartsverlies door
overschotten
in de woningmarkt.

Koopwoningen leveren
relatief veel
grondopbrengsten
op. Op termijn
echter
waardedaling
vastgoed en
o.a. lagere
WOZinkomsten.

Op korte termijn levert
deze strategie
voordelen op
en groeit de
betaalbaarheid. Op lange
termijn is er
echter welvaartsverlies.

De beleidsvariant maximaal afzetbaar is optimaal voor de korte termijn: u trekt gezinnen aan met
economische slagkracht, waardoor het voorzieningenniveau stijgt. Daarnaast houdt u de voorraad
bereikbaar voor economisch zwakkere huishoudens. Op lange termijn ontstaan echter problemen: als de
vergrijzing inslaat, zijn er geen geschikte woningen voor de oudere doelgroep. Ook groeit het overschot
aan sociale huurwoningen. Er ontstaat een mismatch tussen vraag en aanbod in de markt, met
welvaartsverlies en mogelijk wegtrekkende huishoudens als gevolg.
De beleidsvariant maximale doorstroming/bestaande voorraad is overall gezien het aantrekkelijkste op de
lange termijn, vergeleken bij twee andere beleidsvarianten.

UITLEG INDICATOREN
Hieronder lichten we de gebruikte indicatoren voor de mini-mkba toe:
• Markt: mate waarin beleid tegemoet komt aan de vraag in de woningmarkt.
• Sociaal-economisch: mate waarin het beleid de sociaal-economische structuur van Geldrop-Mierlo
versterkt. Bijvoorbeeld door het verhogen van de bestedingskracht of de leefbaarheid.
• Behoud huishoudens: mate waarin het beleid voorziet in behoud van doelgroepen op de
woningmarkt, zoals starters of kapitaalkrachtigen.
• Kwaliteit woningvoorraad: mate waarin het beleid bijdraagt aan de kwaliteit van de bestaande
voorraad.
• Totaal: optelsom van bovenstaande indicatoren (de indicatoren allen even zwaar).
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4.2 Instrumenten die u heeft om keuzes kracht bij te zetten
Instrumenten bij variant maximale doorstroming
In het scenario maximale doorstroming zet u in op het bijbouwen van vrijesectorhuur en middeldure koop
om het scheefwonen in het sociale segment te kunnen oplossen. U voegt naar verhouding weinig sociale
huurwoningen toe. Om dit te kunnen realiseren, kunt u het volgende doen:
• Specifiek grondprijsbeleid voor vrijesectorhuur. Vrijesectorhuur levert doorgaans lagere residuele
grondwaarden op dan koopwoningen. Dit heeft te maken met fiscale voordelen bij koopwoningen en
een beperkte liquiditeit bij huurwoningen. Specifieke, lagere grondprijzen voor vrijesectorhuurwoningen geven beleggers de mogelijkheid om dit te realiseren.
• Prestatieafspraken met corporaties. Maak met de woningcorporaties afspraken over liberalisatie van
(daarvoor geschikte) huurwoningen bij mutatie. Zodoende vergroot u de voorraad vrijesectorhuur. Ook
kunt u in prestatieafspraken de vervangingsopgave vastleggen (zie verderop in deze paragraaf
vervangingsarrangementen), bijvoorbeeld door vast te stellen dat voor iedere nieuwe sociale
huurwoning een verouderde moet worden onttrokken aan de voorraad. Daarnaast geeft het
corporaties financiële armslag die zij kunnen inzetten bij het verduurzamen of geschikt maken van de
sociale voorraad.
• Bestemmingsplancategorie vrijesectorhuur. Naar verwachting wordt vrijesectorhuur vanaf medio
2017 naast sociale huur en koop een aparte bestemmingsplancategorie. Door middel van een
gemeentelijke verordening kunt u sturen op een maximale huurprijs (met indexatie, bijvoorbeeld op
basis van de CPI) en minimale exploitatietermijn (minimaal 10 jaar). We verwachten dat de nieuwe
bestemmingsplancategorie ook in de nieuwe Omgevingswet wordt opgenomen. Het ministerie van
BZK noemt geen bovengrens voor het segment middeldure huur en noemt in de conceptregeling geen
mogelijkheden om de huurprijsstijging te reguleren. Hiervoor zult u dus alsnog privaatrechtelijke
afspraken moeten maken met de afnemende partij.
• De kruimelgevallenregeling. De kruimelgevallenregeling (Bor) geeft u de mogelijkheid de
bestemming van bepaalde plekken versneld te wijzigen om bijvoorbeeld transformatie mogelijk te
maken, mits nut en noodzaak kunnen worden aangetoond. U heeft hierdoor een sterke
onderhandelingspositie ten opzichte van de grondeigenaar of ontwikkelaar wat u de mogelijkheid geeft
om te sturen.
• Bewustwording creëren is ook een middel om doorstroming van scheefwoners te bevorderen.
Scheefwonen zorgt voor wachtlijsten in het sociale huursegment. Door samen met de corporatie of
met beleggers actief het vrijkomende aanbod van koop- en vrijesectorhuurwoningen onder de
aandacht te brengen, wijst u scheefhuurders op een aantrekkelijk alternatief. Ga om tafel met
beleggers en de corporatie om de mogelijkheden te verkennen.

KLEINE APPARTEMENTEN SAMENVOEGEN IN COMBINATIE MET TIJDELIJKE CONTRACTEN
Tijdelijk kunt u kleine appartementen toevoegen die u later kunt samenvoegen. Bouwtechnisch kan dat op
de volgende manieren:
• Ongewapende (niet dragende) tussenmuren die u gemakkelijk kunt doorbreken. Zo kunt u
appartementen relatief gemakkelijk en goedkoop samenvoegen.
• Loskoppelen appartementen van de bouwconstructie. Door de muren van de appartementen los te
koppelen van de dragende constructie kunt u gemakkelijk de plattegronden aanpassen zonder dat u
rekening hoeft te houden met draagconstructies.
U kunt ook afspraken maken met ontwikkelaars, corporaties en beleggers over termijnen en constructies.
Tijdelijke contracten kunnen uitkomst bieden om te waarborgen dat huurwoningen tegelijkertijd
vrijkomen en er dus geen leegstand ontstaat.
Bron: Stec Groep (2017).
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Instrumenten bij variant maximaal sociaal
In het scenario maximaal sociaal zet u in op huisvesting van de sociale doelgroep, zowel in het huur- als
koopsegment. De volgende instrumenten kunt u inzetten om hier praktische uitvoering aan te geven:
• Prestatieafspraken met corporaties. In prestatieafspraken kunt u sturen op de woningvoorraad van
de woningcorporatie. Zo kunt u afspraken maken over betaalbaarheid, passend toewijzen, nieuwbouw,
verduurzaming en levensloopbestendigheid.
• Afspraken over adaptieve bouw. Door middel van adaptieve bouw kunt u er bij nieuwbouw voor
kiezen op lange termijn een andere doelgroep aan te spreken dan op korte termijn. Zo kunt u
bijvoorbeeld het praktische tekort aan sociale huurwoningen oplossing door tijdelijk relatief kleine
startersappartementen te bouwen voor de sociale doelgroep die u later kunt samenvoegen tot grotere
appartementen geschikt voor de vrijesectorhuur. Op korte termijn bedient u dan de starters die nu niet
terecht kunnen in de sociale voorraad en tegen de tijd dat scheefwonen is opgelost biedt u de
groeiende groep ouderen met een vraag naar vrijesectorhuur geschikte huisvesting.
• Bestemmingsplan. In bestemmingsplannen kunt u waarborgen dat op bepaalde plekken alleen sociale
huurwoningen kunnen worden gerealiseerd.
• Sturen met uw gronduitgifte. Grond in eigen bezit kunt u uitgeven aan een partij die sociale
huurwoningen wil realiseren. U kunt vervolgens afspraken maken over kwalitatieve aspecten en
exploitatietermijnen.
• De kruimelgevallenregeling. Via de kruimelgevallenregeling kunt u de door u beoogde ontwikkeling
relatief gemakkelijk afdwingen.
Instrumenten bij variant maximaal afzetbaar
In het scenario maximaal afzetbaar kiest u ervoor de kortetermijnmarktvraag zo goed mogelijk te bedienen.
Dat betekent concreet dat u ten opzichte van de opgave relatief veel grondgebonden koop- en sociale
huurwoningen toevoegt, maar juist minder vrijesectorhuur en appartementen. Groot Luchen probeert u zo
snel mogelijk door de markt te laten opnemen. Doorgaans krijgt u naar verwachting ontwikkelende partijen
in het koopsegment (vooral op uitleglocaties) relatief gemakkelijk mee bij dit scenario. Zij hebben een korte
investeringshorizon, waardoor maximale afzetbaarheid bij hun strategie past. De volgend instrumenten
heeft u voor handen:
• Prestatieafspraken met corporaties. In prestatieafspraken kunt u sturen op het aantal sociale
huurwoningen dat de corporatie toevoegt binnen een bepaald tijdsbestek. U zult wel gronden
beschikbaar moeten hebben waar corporaties daadwerkelijk kunnen bouwen. Bovendien bent u deels
afhankelijk van de financiële mogelijkheden van de corporaties.
• Afspraken met ontwikkelaars. Indien u eigen grond uitgeeft voor woningbouw kunt u afspraken
maken met ontwikkelende partijen over hetgeen zij gaan bouwen en op welke termijn. Als de grond al
vergeven is, bent u afhankelijk van de ontwikkelende partij.
• Gronduitgifte aan ontwikkelaars. Door grond uit te geven aan ontwikkelaars die bouwen voor de
koop stimuleert u de bouw van koopwoningen.
• Koop afdwingen in bestemmingsplannen. Als de grond niet in uw eigendom is, kunt u alsnog koopof sociale huurwoningen afdwingen via het bestemmingsplan. Nadeel is wel dat u afhankelijk bent van
de grondeigenaar als het gaat om de termijn waarop gebouwd wordt. Tevens zult u bij
bestemmingswijziging voorzienbaarheid moeten creëren.
• De kruimelgevallenregeling. Via de kruimelgevallenregeling kunt u de door u beoogde ontwikkeling
relatief gemakkelijk afdwingen.
Arrangementen bij vervangingsopgave
Vervanging van delen van de voorraad kan op verschillende manieren. Hieronder beschrijven we drie
arrangementen. Hierbij is het belangrijk om u bewust te zijn dat u draagvlak moet creëren voor
arrangementen. Vooral particulieren zien vaak niet aankomen dat hun woning incourant is of wordt en zijn
daarom moeilijker mee te krijgen. Urgentie speelt - ook bij beleidsmakers en bestuurders - een belangrijke
rol. We benoemen hieronder een aantal arrangementen waar we ervaring mee hebben vanuit ons
adviestraject in Parkstad Limburg die u ondanks de andere marktsituatie waarin Geldrop-Mierlo zich
bevindt kunt verkennen.
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Het arrangement verhandelbare rechten en plichten is gebaseerd op het principe ‘herstructurering
voor nieuwbouw’. Als een investeerder nieuwbouw
wil realiseren moet hij eerst elders één of meerdere
Schematisch overzicht verhandelbare rechten
woningen aan de voorraad onttrekken. Investeerders
kunnen dit binnen hun eigen portefeuille oplossen
(corporaties), maar de ontwikkelrechten en
sloopplichten zijn ook verhandelbaar, ofwel in de
vorm van een storting in een sloopfonds, dan wel
door de sloop- en nieuwbouwopgave direct te
koppelen.
Bij Taks Increment Financing (TIF) worden publieke
gelden (via OZB-opbrengsten) lokaal terug geïnvesteerd in herontwikkelingsprojecten. De toekomstige
opbrengsten uit belastingheffingen worden naar voren gehaald en geïnvesteerd in herontwikkeling. De
OZB blijft daarmee behouden voor de buurt. Dit zorgt voor een upgrade van het gebied, met hogere
OZB-opbrengsten als gevolg.
Transitie exploitatie (trex) houdt in dat corporaties particulier bezit ‘inponden’. Het gaat om kansarm
vastgoed waar moeilijk beweging in te krijgen is omdat de financiering ervan vaak onder water staat.
Er vindt geen sloop plaats omdat de kosten hiervoor te hoog zijn. Door het vastgoed mondjesmaat aan
te kopen en te exploiteren als huurwoning ontstaat een businesscase waarbij sloop minder onrendabel
wordt (dan wanneer het direct gesloopt zou worden). De corporatie schrijft de woningen gaandeweg
de exploitatie af tot nul en neemt daarbij de kosten voor sloop aan het eind van de rit mee. Financiers
nemen ook een deel van de afwaardering op zich. Zij zijn hiertoe bereid omdat zij hoe dan ook verlies
zouden maken op de uitstaande kredieten omdat de woningen onder water staan. Na de sloop heeft de
corporatie het bouwrecht voor nieuwbouw.
Splitsen van (te) grote grondgebonden woningen. Ouderen die hun grondgebonden koopwoning
verlaten, zorgen voor relatief veel aanbod van grote en dure grondgebonden woningen op de markt
die jongere huishoudens niet kunnen betalen. Het opsplitsen van dit soort woningen in appartementen
maakt dit soort woningen aantrekkelijk voor ouderen die willen doorstromen. U behoudt dan de juiste
spanning in de woningmarkt.
Schematisch overzicht TREX
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Bijlage A: data en
tabellen
Alle analyses die geen ruimte hebben gekregen in het hoofdrapport verzamelen we in deze bijlage.

Demografie
Geldrop-Mierlo heeft een relatief iets oudere bevolking dan gemiddeld
Geldrop-Mierlo kent een vergelijkbare leeftijdsopbouw als de rest van Zuidoost-Noord-Brabant en
Nederland. Gemiddeld net iets ouder.
Figuur 19: bevolkingsopbouw naar leeftijd in Geldrop-Mierlo, Zuidoost-Noord-Brabant en Nederland
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Bron: CBS (2016).

Vooral de oudere doelgroep groeit in Geldrop-Mierlo
Prognoses laten verschillende groeiprognoses zien, ook als we dieper inzoomen tot op doelgroepenniveau.
In onderstaande tabellen zien we de huishoudensontwikkeling naar doelgroep volgens de Primos 2016prognose en de Provinciale huishoudensprognose 2014. Beide prognoses verwachten een toename van de
oudere doelgroep en een afname van het aantal jonge huishoudens. De doelgroep gezinnen groeit nog
licht in de Primos-prognose, maar krimpt volgens de Provinciale prognose. Ook valt op dat de Provinciale
prognose verwacht dat de vergrijzing sneller zijn intrede doet dan de Primos-prognose.
Tabel 4: doelgroepenontwikkeling 2017-2040 gemeente Geldrop-Mierlo
Doelgroepen
Alleenstaanden t/m 24 jaar
Alleenstaanden 25 t/m 34 jaar
Stellen t/m 34 jaar
Gezinnen
Alleenstaanden en stellen 35-54 jaar
Alleenstaanden en stellen 55-74 jaar
Alleenstaanden en stellen 75 e.o.
Overig
Totaal

2017

2027
295
625
745
6.100
2.130
4.900
2.385
60
17.240

Bron: Primos 2016, ABF Research (2015), bewerking Stec Groep (2017).

2040
255
670
685
6.225
1.950
5.225
3.240
70
18.320

245
540
490
6.515
1.865
4.800
4.265
75
18.795

Ontwikkeling
2017-2027
-40
45
-60
125
-180
325
855
10
1.080

Ontwikkeling
2017-2040
-50
-85
-255
415
-265
-100
1.880
15
1.555
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Tabel 5: doelgroepenontwikkeling 2017-2027 gemeente Geldrop-Mierlo
Doelgroepen

2017

Alleenstaanden t/m 24 jaar
Alleenstaanden 25 t/m 34 jaar
Stellen t/m 34 jaar
Gezinnen
Alleenstaanden en stellen 35-54 jaar
Alleenstaanden en stellen 55-74 jaar
Alleenstaanden en stellen 75 e.o.
Overig
Totaal

2027
285
570
770
5.975
2.225
5.200
2.475
55
17.555

265
545
645
5.870
2.025
5.525
3.505
60
18.440

Ontwikkeling
2017-2027
-20
-25
-125
-105
-200
325
1.030
5
885

Bron: Provinciale prognose (2014), bewerking Stec Groep (2017).

Woonwensen specifieke doelgroepen
In hoofdstuk 2 benoemden we de vraag naar woningen van specifieke doelgroepen. De uitgebreide
analyse daarvan leest u in deze paragraaf.
Studentenhuisvesting
Studentenhuisvesting is primair de taak van Eindhoven, in Geldrop-Mierlo is geen extra aanbod nodig.
Gezien de ruime bandbreedte in de opgave en de oriëntatie van studenten op woonruimte in Eindhoven, is
geen extra studentenhuisvesting in Geldrop-Mierlo nodig. Zeker nu het leenstelsel een negatief effect lijkt
te hebben op het aantal uitwonende studenten. Hieronder lichten we dat toe:
• De woningvraag van studenten aan een onderwijsinstelling in Eindhoven richt zich bijna volledig op
Eindhoven en nauwelijks op de buurgemeenten14. Een beperkt deel van het aantal studenten dat
studeert in Eindhoven woont in Geldrop-Mierlo.
• Op dit moment wonen circa 1.080 HBO- en WO-studenten in Geldrop-Mierlo, waarvan circa 340
uitwonend15. We gaan ervan uit dat een aanzienlijk deel hiervan studeert in Eindhoven.
• Het aantal HBO- en WO-studenten aan Eindhovense onderwijsinstellingen neemt naar verwachting tot
2023-2024 toe met circa 5% (ruim 1.400 studenten). Op dit moment is zo’n 47% uitwonend, binnen of
buiten Eindhoven. Afhankelijk van het effect van het leenstelsel ligt dit percentage in 2023-2024 tussen
45% en 48%. Per saldo betekent dit in het scenario van veel invloed een lichte daling van het aantal
uitwonende studenten (-30) in en rondom Eindhoven. In het scenario van weinig invloed ligt er een
opgave van nog zo’n 1.150 studentenwoningen.
Figuur 20: ontwikkeling aantal uitwonende studenten t/m 2023-2024 studerend in Eindhoven
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Bron: Landelijke Monitor Studentenhuisvesting, Apollo (2016).

14

“Behoefteraming wonen Boutenslaan Eindhoven”, BSP (november 2015).
Aantal HBO- en WO-studenten woonachtig in Geldrop-Mierlo in het collegejaar 2015-2016 (CBS 2016) en het aantal uitwonende
HBO- en WO-studenten per 31-12-2011 (CBS 2015).
15
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Ouderen hebben andere woonvoorkeuren dan jongeren en verhuizen minder vaak
Als u ouderenhuisvesting in de reguliere woningmarkt moet opvangen, dan zult u de woningvoorraad
hiervoor geschikt moeten maken. De woonvoorkeuren van zelfstandig wonende ouderen (met mogelijk een
lichte zorgvraag) verschillen van andere doelgroepen, hieronder lichten we dat toe:
• Ouderen hebben een relatief sterke voorkeur voor nultredenwoningen, vooral gestapeld, maar ook
grondgebonden. Naarmate de doelgroep ouder wordt (75-plus), neemt die voorkeur sterk toe.
• De doelgroepen tussen 55 en 75 jaar heeft nog een relatief sterke voorkeur voor een koopwoning, maar
naarmate men ouder wordt (75-plus) verschuift die voorkeur naar sociale en vrijesectorhuur.
• De oudere doelgroep is beperkt verhuisgeneigd. Slechts 2% van de huishoudens verhuist jaarlijks.
Figuur 21: woonvoorkeuren 55- en 75-plussers
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Bron: WoON2015.

Klein wonen is alleen als tijdelijke oplossing interessant
Vooral alleenstaande jongeren tot zo’n 35 jaar en ouderen vanaf 75 jaar (vaak ook alleenstaand) hebben
een relatief bovengemiddelde voorkeur voor kleine woningen tot zo’n 60 m². Dat blijkt uit onderstaande
figuur. Op dit moment bestaat 1% van de woningmarkt van Geldrop-Mierlo uit appartementen kleiner dan
50 m² en 4% uit woningen tussen 50 en 70 m². Over het algemeen zien wij het volgende in de markt:
• Vooral in de grote steden zien we dat de voorkeur voor klein wonen – min of meer gedwongen door
hoge vierkantemeterprijzen – toeneemt. In minder stedelijk gebied zoals Geldrop-Mierlo is dit slechts
beperkt het geval.
• Daar komt de voorkeur voor klein wonen vooral van alleenstaanden die simpelweg weinig ruimte
nodig hebben. Deze doelgroep groeit de komende jaren en daardoor neemt de vraag naar relatief
kleine woningen toe.
• Klein wonen is in relatief kleine of middelgrote gemeentes alleen interessant bij wijze van tijdelijke
oplossing voor urgent woningzoekenden, zoals statushouders. Uit onze marktconsultatie met
corporaties kwam dit ook naar voren.
Figuur 22: voorkeur van verhuisgeneigde huishoudens voor klein wonen
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Bron: WoON2015.

<60 m²
60-80 m²

30

Langetermijnverkenning wonen Geldrop-Mierlo
16.251

We adviseren u, als u kleine woningen wenst te realiseren, dit tijdelijk te doen. Bijvoorbeeld door
woningen te realiseren die op termijn gemakkelijk samen te voegen zijn. Hiervoor zijn oplossingen
denkbaar in de bouwconstructie van een gebouw, zoals het loskoppelen van muren van de kernconstructie
of het bouwen van ongewapende tussenmuren.

Woningvoorraad
In onderstaande factsheet leest u enkele cijfers over de woning- en corporatievoorraad in Geldrop-Mierlo.
Figuur 23: factsheet woningvoorraad Geldrop-Mierlo
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Bron: Syswov, ABF Research (2012).
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Bron: Metropoolregio Eindhoven, cijfers per 1 juli 2015, (2016).

Er zijn in het verleden meerdere woningmarktonderzoeken uitgevoerd in de bredere regio. In deze bijlage
benoemen we een aantal bevindingen uit deze onderzoeken met betrekking tot Geldrop-Mierlo.
In onderstaande figuren zoomen we in op sociaal-economische en woningvoorraadtechnische
eigenschappen op buurtniveau. Dit ter aanvulling op de analyses in hoofdstuk 3.
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Figuur 24: voorraad naar bouwjaar

Bron: Objectvision (2017).

Figuur 25: zorggeschiktheid van de corporatievoorraad

Bron: Objectvision (2017).
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Figuur 26: sociaal-economische score in buurten

Bron: Objectvision (2017).
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Inzichten uit bestaand onderzoek

WONINGMARKTONDERZOEK ZUIDOOST-BRABANT
Het Woningmarktonderzoek Zuidoost-Brabant 2014 trekt een aantal overeenkomstige conclusies met dit
rapport. Het rapport maakt een uitsplitsing naar gebieden binnen de regio waarbij Geldrop-Mierlo onder
‘overig stedelijk gebied’ valt. De conclusies die worden getrokken gaan over het totale overig stedelijke
gebied:
• Door vergrijzing is er een relatief groot tekort aan nultredenwoningen, zo’n 5.500 tot 6.000 woningen.
• Er is een tekort aan huurwoningen in overig stedelijk gebied van circa 6.000 woningen. Voor
koopwoningen zijn vraag en aanbod min of meer in evenwicht.
• Ingedeeld naar prijsklasse is er in het huursegment vooral behoefte aan middeldure en dure
huurwoningen. In het koopsegment blijft het aanbod van middeldure woningen achter bij de vraag,
maar is er per saldo een balans gezien het overschot van goedkope en dure koopwoningen.
• In overig stedelijk gebied is er vooral een tekort aan appartementen (zo’n 4.500). Voor
grondgebonden woningen is het tekort ruim 1.500 woningen.
Bron: Woningmarktonderzoek Zuidoost-Brabant 2014, MRE (2015).

RABOBANK WONINGMARKT PEELLAND-ZUID
Rabobank deed een woningmarktverkenning in de regio Peelland-Zuid (Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo en
Someren). De bevindingen van Rabobank lichten we kort toe:
• De demografie van Peelland-Zuid bestaat voor een relatief groot deel uit gezinnen en ouderen. Het
verhuispatroon is kenmerkend voor een suburbane woonomgeving: uitstroom van jongeren en
instroom van gezinnen.
• Het aandeel gezinnen in de totale huishoudenssamenstelling daalt relatief hard door vergrijzing,
huishoudensverdunning zet sterk in.
• Gezinnen zullen zich naar verwachting blijven vestigen in Peelland-Zuid. De woningnieuwbouw hoeft
echter niet navenant te zijn. Door sterfte komen er woningen op de markt. Na 2035 wordt in de
huidige prognoses een daling van de bevolkingsomvang voorzien.
Bron: Woningmarkt Peelland-Zuid, Rabobank (2017).

De belangrijkste conclusies uit het rapport ‘Sociale woningvoorraad en doelgroep in Zuidoost-Brabant
2014’ zijn al behandeld in het rapport.

