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Voorwoord 

 

Voor u ligt de masterthesis: “‘Stedelijke herverkaveling’: een potentiële aanjager 

van herstructurering in krimpende gemeenten?”, die is geschreven ter afronding 

van de opleiding Planologie aan de Radboud Universiteit. De afgelopen maanden 

heb ik met veel enthousiasme en beleving gewerkt aan dit onderzoek.  

Na bekendmaking van het onderzoeksonderwerp is spoedig contact gezocht met 

het Kadaster, waar al sinds enkele jaren onderzoeken lopen naar het uitruilen 

van gronden in stedelijk gebied. Na een fijn kennismakingsgesprek ben ik begin 

maart 2014 gestart met mijn stage bij het Kadaster te Apeldoorn. Gedurende die 

stageperiode heb ik veel geleerd over het instrument stedelijke herverkaveling. 

Zeker het politieke proces en de advisering vanuit de Commissie Stedelijke 

Herverkaveling over de wettelijke regeling heb ik met veel interesse gevolgd. Met 

dit onderzoek wordt naar mijn mening een bijdrage geleverd aan de verdere 

kennisontwikkeling van het instrument stedelijke herverkaveling, maar ook aan 

de aanpak van de woningvoorraad in krimpgemeenten.  

Zonder de zeer prettige werksfeer en behulpzaamheid van collega’s bij het 

Kadaster zou dit onderzoek niet de kwaliteit hebben die het nu heeft. Ik wil dan 

ook op deze plaats de collega’s op de afdeling Ruimte & Advies van het Kadaster 

bedanken en specifiek mijn interne begeleider, Guido Kuijer. Tevens wil ik mijn 

begeleider bij de Universiteit, Huub Ploegmakers bedanken. Zonder de kritische 

feedback en motiverende woorden van beide begeleiders had dit eindproduct er 

mogelijk niet gelegen. Daarnaast wil ik de provinciale en gemeentelijke 

ambtenaren die benaderd zijn voor een interview bedanken voor de informatie 

en tijd die zij beschikbaar hebben gesteld. 

In de laatste plaats wil ik iedereen bedanken die mij gesteund heeft gedurende 

de periode waarin dit onderzoek tot stand is gebracht. Speciale dank gaat daarbij 

uit naar mijn ouders die mijn gehele studietijd steun en raad hebben gegeven. 

Zonder hen was ik nooit zo ver gekomen. 

L.M.J. (Remco) den Boeft 

Nijmegen, november 2014 
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Managementsamenvatting 

 

Grote regionale verschillen in bevolkingsomvang zullen de toekomst van 

Nederland domineren. De perifere regio´s in Nederland hebben reeds, en krijgen 

in de toekomst, te maken met een daling van de bevolkingsomvang, oftewel 

demografische krimp (van Dam, de Groot & Verwest, 2006). Demografische 

krimp heeft onder andere gevolgen voor de functie wonen. Een relatief 

ontspannen woningmarkt is een gevolg van een kleiner wordende vraag naar 

woningen, waardoor een kwantitatief overaanbod op de woningmarkt ontstaat 

(van Dam & Verwest, 2010). Tevens kan door een wijziging in de 

huishoudensamenstelling zich een veranderende woningvraag (kwalitatief) 

ontwikkelen (Verwest, Sorel & Buitelaar, 2008). Herstructurering is benodigd in 

krimpregio’s om het kwantitatieve, maar ook het kwalitatieve woningaanbod 

weer te laten aansluiten op de wijzigende woonwensen. In de huidige praktijk 

van de ruimtelijke ordening vormt herstructurering echter een complexe opgave. 

De herstructurering van de woningvoorraad gaat zowel de financiële als 

organisatorische draagkracht van gemeenten in krimpregio’s te boven. (Raad 

voor het openbaar bestuur [Rob] & Raad voor financiële verhoudingen [Rfv]; 

2008). De huidige situatie vraagt daarmee om instrumenten en 

financieringsmodellen (interventies) die het realiseren van 

herstructureringsopgaven kunnen bevorderen en de oorzaken die leiden tot 

uitblijvende herstructurering in krimpgemeenten kan wegnemen. Een van die 

instrumenten die hierbij mogelijk uitkomst kan bieden betreft stedelijke 

herverkaveling. 

Stedelijke herverkaveling betreft een (privaat-privaat) instrument dat 

herstructurering mogelijk kan ‘verleiden’ dan wel faciliteren (Kadaster, 2013a, & 

Kadaster, 2013b). Bij toepassing van stedelijke herverkaveling wordt binnen een 

bepaald blok met stedelijke functies, voor de grondpercelen een herschikking van 

de zakelijke rechten vastgesteld. Dit wordt gecombineerd met een besluit 

omtrent de regeling van de financiële gevolgen, waarbij voldoende draagvlak 

onder de eigenaren van groot belang is (Commissie Stedelijke Herverkaveling, 

2014, p. 6). De toepassing van stedelijke herverkaveling in krimpgemeenten is 
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echter onderbelicht en vraagt om nader onderzoek. 

Dit onderzoek beoogt ten eerste inzicht te bieden in de omvang van het 

probleem van uitblijvende herstructurering van de woningvoorraad in 

krimpregio’s. Ten tweede wordt een analyse uitgevoerd naar de oorzaken van 

het ontstaan van het probleem. Aan de hand van die geïnventariseerde 

knelpunten (oorzaken) wordt ten derde bekeken of stedelijke herverkaveling kan 

bijdragen aan het oplossen van het probleem. De centrale vragen daarbij zijn; 

“Wat is de omvang van het probleem van uitblijvende herstructurering van de 

woningvoorraad in krimpregio’s en welke oorzaken (knelpunten) leiden tot het 

ontstaan van dat probleem?” en “In hoeverre kan het instrument stedelijke 

herverkaveling een bijdrage leveren bij het oplossen van de bestaande 

knelpunten bij herstructurering in krimpgemeenten?” 

Door het hanteren van een evaluatieonderzoek, een zogenaamde “needs 

assessment”, is via een systematische benadering het probleem geïdentificeerd 

en de omvang van het probleem bepaald. Voor het bepalen van de omvang 

(maar ook de oorzaken) van het probleem in krimpgemeenten zijn de eerste-

generatie krimpregio’s geselecteerd. Die regio’s accepteren de demografische 

krimp reeds en kennen een hogere ‘sense of urgency’, dan de tweede-generatie 

krimpregio’s, om te anticiperen op de bevolkingsontwikkeling. De gemeenten 

binnen de krimpregio’s Zeeuws-Vlaanderen, Parkstad Limburg en de Eemsdelta, 

staan daardoor centraal in dit onderzoek. Gesteld kan worden dat het probleem 

zich concentreert in de particuliere woningvoorraad. Waar de herstructurering 

van de huurvoorraad wordt opgepakt door de woningcorporaties, wordt de 

herstructurering van het particulier woningbezit maar minimaal, en door geen 

enkele andere partij dan de gemeenten en provincies, opgepakt. In het 

gemeentelijke, regionale en provinciale beleid wordt echter de herstructurering 

van particulier woningbezit genoemd als essentiële opgave om de 

woningvoorraad aan te passen aan de veranderende vraag. Discrepantie wordt 

daarmee zichtbaar tussen het opgestelde beleid en de concrete uitvoering van 

herstructureringsprojecten. 

In de wetenschappelijke literatuur wordt als oorzaak voor die uitblijvende 

(stagnerende) herstructurering, onderscheid gemaakt in een vijftal typen 

‘constraints’ (belemmeringen), dit betreffen ‘ownership constraints’, ‘planning 
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constraints’, ‘physical constraints’, ‘price constraints’ en ‘process constraints’. 

Daarbij bestaat iedere ‘constraint’ uit meerdere knelpunten die het 

herstructureringsproces kunnen frustreren. 

Gemeenten binnen de eerste-generatie krimpregio’s en provincies stellen tijdens 

het empirisch onderzoek dat de herstructurering van particulier woningbezit 

maar minimaal van de grond komt. Gemeenten en provincies beschikken niet 

over het juiste instrumentarium en voldoende financiële middelen om de 

herstructurering van particulier woningbezit van de grond te krijgen. Daarbij 

worden de in de wetenschappelijke literatuur geïnventariseerde ‘ownership 

constraints’, ‘planning constraints’, ‘price constraints’ en ‘process constraints’ 

door de gemeenten en provincies geïdentificeerd als knelpunten die het 

herstructureringsproces kunnen frustreren. De ‘price constraints’ (financiële 

belemmeringen) worden daarbij als voornaamste knelpunt aangehaald, gevolgd 

door de ‘ownership constraints’ (de eigendomsbelemmeringen). 

Om uitspraken te geven over de potentie van het instrument stedelijke 

herverkaveling, om herstructurering van particulier woningbezit van de grond te 

krijgen, is reconstructie van de beleidstheorie achter het instrument stedelijke 

herverkaveling uitgevoerd. Daarbij heeft een inventarisatie plaatsgevonden naar 

de veronderstellingen en assumpties die ten grondslag liggen aan het instrument 

stedelijke herverkaveling en de werking van het instrument. Die reconstructie 

leidde na het inventariseren van causale relaties tot het opstellen van een vijftal 

hypothesen over de werking van het instrument: 

1. Het toepassen van stedelijke herverkaveling leidt tot een vernieuwde 

eigendomssituatie van gronden, waardoor realisatie van gewenste particuliere initiatieven 

en openbare voorzieningen (publieke doelen) op de herverkavelde locatie mogelijk wordt 

gemaakt. 

2. Het uitvoeren van het beleid omtrent stedelijke herverkaveling zorgt voor 

vereenvoudiging van het financieringsprobleem en spreiding van de financiële risico’s, 

baten en kosten over de participerende partijen waardoor de kans op voortzetting van 

een gewenste ontwikkeling wordt vergroot. 

3. Het uitvoeren van het beleid omtrent stedelijke herverkaveling leidt tot de verplichting 

tot participatie van een minderheid van niet meewerkende grondeigenaren (free-riders) 

aan de herverkaveling indien een wettelijke regeling is ingevoerd. 

4. Het uitvoeren van het beleid omtrent stedelijke herverkaveling zorgt ervoor dat het 

draagvlak en de betrokkenheid van de oorspronkelijke grondeigenaren wordt vergroot 

doordat eigenaren er per saldo beter van worden. 
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5. Het uitvoeren van het beleid omtrent stedelijke herverkaveling zorgt ervoor dat lange 

en dure verwervingsprocedures, al dan niet door onteigening, niet benodigd zijn, 

waardoor de realisatie van een voorziene ontwikkeling geen vertraging oploopt. 

Vervolgens is de confrontatie opgesteld tussen de door gemeenten en provincies 

geïdentificeerde knelpunten en de hypothesen over de werking van het 

instrument stedelijke herverkaveling. Daarbij is onderscheid gemaakt in de 

vrijwillige variant en wettelijke variant van stedelijke herverkaveling. 

Stedelijke herverkaveling als oplossing van de geïdentificeerde knelpunten. 

Constraints Knelpunten Vrijwillige SH Wettelijke SH 

Ownership 
constraints 

1. Verdeelde eigendomsrechten Ja Ja 

2. Eigendomsrechten verwerving benodigd Ja Ja 

3. Eigenaar wil verkopen maar onacceptabele 
eisen 

Ja/Nee Ja 

4. Eigenaar wil niet verkopen Nee Ja 

Planning constraint 5. Wijzigingen in wet- en regelgeving.  Nee Nee 

Price constraint 6. Verwachting van de grondwaarde Ja/Nee Ja 

7. Kleine waardesprong  Nee Nee 

8. Hoge kosten relatief lage opbrengsten Ja/Nee Ja/Nee 

9. Wegvallen subsidieverstrekkingen Nee Nee 

10. Beperkte financiële middelen Ja/Nee Ja/Nee 

Process constraint 11. Complexe projectorganisatie Ja/Nee Ja 

12. Ontbreken gedeelde probleemperceptie Ja/Nee Ja 

13. Onduidelijkheid onderlinge 
verantwoordelijkheden 

Ja Ja 

14. Coördinatieprobleem  Ja Ja 

 

Uit die confrontatie kan geconcludeerd worden dat stedelijke herverkaveling wel 

degelijk de potentie heeft om een bijdrage te leveren aan de herstructurering 

van particulier woningbezit in krimpregio’s, door het wegnemen of reduceren van 

een aantal geïdentificeerde knelpunten. Voornamelijk voor de geïdentificeerde 

eigendomsbelemmeringen biedt stedelijke herverkaveling uitkomst. De 

financiering van de herstructureringsprojecten blijft echter ondanks toepassing 

van stedelijk herverkaveling, door onder andere de kleine waardesprong, een 

knelpunt. Daarnaast kan gesteld worden dat een eventuele wettelijke variant 

meer knelpunten kan verhelpen, dan de vrijwillige variant. Daarmee heeft de 

wettelijke variant een grotere potentie om herstructurering van de particuliere 

woningvoorraad van de grond te krijgen. Van essentieel belang is daarbij 

uiteraard de invoering van een wettelijke regeling, maar ook een grote mate van 

welwillendheid bij de particuliere eigenaren. Om het wettelijke traject stedelijke 
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herverkaveling te starten is namelijk een meerderheid onder de eigenaren 

benodigd. Met de huidige afwachtende houding van de particuliere eigenaren is 

het echter maar de vraag of die meerderheid wel realistisch is.  

Geconcludeerd kan worden dat het instrument stedelijke herverkaveling niet dé 

oplossing is, waardoor op grootschalig niveau herstructurering van particulier 

woningbezit in krimpregio’s van de grond zal komen. Het instrument kan echter 

wel een nieuwe impuls geven om de herstructurering van de particuliere 

woningvoorraad op te pakken. De theoretische potentie heeft stedelijke 

herverkaveling in ieder geval wel, de praktische potentie van het instrument zal 

moeten blijken in de toekomst.  
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1. Stedelijke herstructurering - 

stagnering in een krimpende regio. 
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1. Stedelijke herstructurering – 

stagnering in een krimpende regio. 

 

1.1 Herstructurering van de woningvoorraad in krimpregio’s. 

Nederland gaat een toekomst tegemoet die wordt gekenmerkt door grotere 

regionale verschillen in bevolkingsomvang (Raspe, 2014). Waar de 

bevolkingsomvang van enkele stedelijke regio’s de komende decennia nog groeit, 

krijgen andere (meer perifere) regio’s te maken met bevolkingsdaling, oftewel 

demografische krimp1 (van Dam, de Groot & Verwest, 2006). Momenteel zijn er 

al regio’s te onderscheiden die afnemende bevolkingsaantallen kennen en die 

daarvan de gevolgen ondervinden. Dit betreffen de eerste-generatie 

krimpregio’s; Noordoost-Groningen, Parkstad Limburg en Zeeuws-Vlaanderen 

(Movisie, 2012; Van Dam et al. 2006; Nirov, 2012; Sociaal Economische Raad 

[SER], 2011). In reactie daarop, is de afgelopen jaren op zowel politiek- 

bestuurlijk als wetenschappelijk vlak veel aandacht besteedt aan het fenomeen 

demografische krimp. De aandacht voor de demografische problematiek heeft 

ertoe geleid dat het ‘krimpbewustzijn’ in die krimpregio’s toegenomen is. Een 

transitie vindt plaats in het denken vanuit een groeiperspectief (bevolkingsgroei) 

naar het denken vanuit een krimpperspectief (bevolkingsdaling) (de Vries & 

Baris, 2012). De laatste jaren erkennen bestuurders, op zowel lokaal, regionaal, 

provinciaal als rijksniveau, dat het bestrijden van demografische krimp niet 

zinvol is. Het bestrijden maakt dan ook plaats voor het accepteren, oftewel het 

begeleiden van de demografische krimp (Hospers & Reverda, 2012).  

Demografische krimp heeft onder andere gevolgen voor de functies wonen, 

werken, onderwijs en de zorg- en welzijnsvoorzieningen. Met betrekking tot de 

functie wonen, kan demografische krimp leiden tot een relatief ontspannen 

                                                           

1 Er zijn drie verschijningsvormen van demografische krimp te onderscheiden namelijk, krimp als 

een afname van het aantal inwoners, krimp als een afname van het aantal huishoudens en krimp 

als een afname van de potentiële beroepsbevolking (Verwest & Van Dam, 2010). 
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woningmarkt. Dit is het gevolg van een kleiner wordende vraag naar woningen, 

waardoor een kwantitatief overaanbod op de woningmarkt ontstaat (van Dam & 

Verwest, 2010). Daarnaast kan een veranderende woningvraag zich ontwikkelen 

als gevolg van een wijziging in de huishoudensamenstelling (Verwest, Sorel & 

Buitelaar, 2008). Een overaanbod aan woningen leidt tot leegstaand vastgoed, 

wat op termijn verpaupering en verloedering van de directe omgeving met zich 

mee kan brengen. In veel krimpregio’s is de leegstand van woningen reeds hoger 

dan het landelijk gemiddelde (Centraal Bureau voor de Statistiek [CBS], 2014).  

Om een vitaal woon- en leefklimaat in de krimpregio’s te behouden, dienen de 

ruimtelijke gevolgen van demografische krimp te worden aangepakt (Verwest & 

van Dam, 2010). Om de krimpproblematiek te begeleiden en in te spelen op de 

veranderende woningvraag, dienen aanpassingen aan de woningvoorraad te 

worden verricht. Nieuw op te stellen ruimtelijk beleid moet daarom, voor die 

regio’s, vanuit het perspectief krimp benaderd worden (Raspe, 2014). 

Van Dam et al. (2006) stellen voor de komende decennia dat herstructurering 

een van de belangrijkste opgaven is om de krimpproblematiek te begeleiden 

(Verwest & van Dam, 2010). Heijenrath (2011) stelt dat herstructurering 

benodigd is in krimpregio’s om het kwantitatieve, maar ook het kwalitatieve 

woningaanbod weer te laten aansluiten op de wijzigende woonwensen. De SER 

stelt dit eveneens en ziet een aanzienlijke en dringende herstructureringsopgave 

op het gebied van wonen en voorzieningen. Daarbij constateren zij dat de 

benodigde grote ‘sense of urgency’ reeds aanwezig is in de eerste-generatie 

krimpregio’s (SER, 2011).  

Voor het begrip ‘herstructurering’ bestaat geen eenduidige term en definitie. Zo 

wordt eveneens gesproken over de termen binnenstedelijke herstructurering en 

stedelijke transformatie in het kader van herstructurering2 (Buitelaar, Segeren & 

Kronberger, 2008; Kort, 2011). Herstructurering wordt in dit onderzoek als volgt 

gedefinieerd: 

“Herstructurering is het hergebruik, door het fysiek ingrijpen middels renovatie, 

                                                           

2 De wetenschappelijke literatuur laat een zelfde beeld zien, daarbij valt te denken aan ‘innercity 

development’, ‘redevelopment’, ‘urban renewal’, ‘urban redevelopment’ (Adams et al., 1988; Doak, 

2007; O’Flaherty, 1994; Weber, 2002) 
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sloop en nieuwbouw, van een vooraf afgebakend bestaand bebouwd gebied 

(gebiedsgericht) of één enkel gebouw (pandgericht), dat niet meer voldoet aan 

de eisen van de huidige tijd, waarbij functieverandering van die locatie of 

bebouwing kan plaatsvinden en een nieuwe inrichting van die locatie tot stand 

wordt gebracht.” (op basis van; Buitelaar et al., 2008).  

De overheid erkent het belang met betrekking tot de begeleiding van de 

krimpproblematiek en het daarvoor opstellen van beleid. Het Interbestuurlijke 

Actieplan Bevolkingsdaling “Krimpen met Kwaliteit” is daarvan een nadere 

uitwerking waarin het Rijk, VNG en IPO samenwerken aan beleid voor de aanpak 

van de gevolgen van demografische krimp (Rijk, VNG & IPO, 2012). Het 

Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling stelt voor ruimte en wonen in 

krimpregio’s dat herstructurering van de woningvoorraad en de aanpassing van 

de ruimtelijke ordening aan de gevolgen van bevolkingsdaling en de gewijzigde 

bevolkingssamenstelling benodigd is (Rijk, VNG & IPO, 2012). Hiermee wordt 

beleidsmatig aangesloten op de veronderstelling, vanuit de academische 

literatuur, dat herstructurering de komende decennia een van de belangrijkste 

opgave vormt in de krimpregio’s. 

In de huidige praktijk van de ruimtelijke ordening vormt herstructurering een 

complexe opgave (van der Krabben, Lenferink, Martens, Portier & van der Stoep, 

2013; Buitelaar et al., 2008). De veronderstelling bestaat dat in krimpregio’s 

herstructurering nog eens extra bemoeilijkt wordt door de hoge kosten, in 

verhouding met de lage inkomsten, uit de woningbouwproductie (Verwest et al., 

2008; Slaats, 2010). Gesteld wordt dat krimpgemeenten dan ook komen te 

staan voor herstructureringsopgaven die zowel hun financiële als 

organisatorische draagkracht mogelijk te boven gaan (Raad voor het openbaar 

bestuur [Rob] & Raad voor financiële verhoudingen [Rfv]; 2008; Dieperink & 

Rutherglen, 2011). De omvang van de herstructureringsopgaven in de 

krimpregio’s is daarbij veelal onduidelijk. Om de opgaven tot uitvoering te 

brengen zijn daarnaast externe financieringsbronnen vereist. Dijkstal & Mans 

(2009) stellen, na rondgang bij betrokken gemeenten en woningcorporaties, dat 

de financiële mogelijkheden voor herstructurering uitgeput zijn in de provincie 

Groningen. De huidige situatie vraagt daarmee om onderzoek naar de omvang 

van de herstructureringsopgaven en onderzoek naar instrumenten en 

financieringsmodellen (interventies) die het realiseren van de 
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herstructureringsopgaven kunnen bevorderen en het probleem van uitblijvende 

herstructurering in krimpgemeenten kunnen oplossen. Een van die instrumenten 

die hierbij mogelijk uitkomst kan bieden betreft stedelijke herverkaveling. 

1.2 Stedelijke herverkaveling. 

Stedelijke herverkaveling betreft een (privaat-privaat) instrument dat 

herstructurering mogelijk kan ‘verleiden’ dan wel faciliteren (Kadaster, 2013a, & 

Kadaster, 2013b). Stedelijke herverkaveling wordt door de Commissie Stedelijke 

Herverkaveling (2014) als volgt omschreven:  

“Stedelijke Herverkaveling is een instrument van faciliterend grondbeleid. Het 

omvat een besluit van de gemeente waarbij zij voor de grondpercelen binnen 

een bepaald kadastraal blok met stedelijke functies een herschikking van de 

zakelijke rechten vaststelt, in combinatie met een besluit dat de financiële 

gevolgen hiervan regelt. Deze besluiten worden slechts genomen bij een 

voldoende groot draagvlak onder de betrokkenen.” (Commissie Stedelijke 

Herverkaveling, 2014, p. 6). 

Grondeigenaren en gebruikers van gronden brengen alle gronden in één 

gezamenlijke ‘grondpot’, waarna de betrokken eigenaren en gebruikers hun 

wensen kenbaar maken met betrekking tot de ontwikkeling (Kadaster, 2013a). 

Vervolgens wordt een gebiedsplan opgesteld waarbij het uitgangspunt geldt dat 

niemand (zonder compensatie) ‘slechter’ wordt van het gebiedsplan (Kadaster, 

2013a). Met dit uitgangspunt wordt verondersteld dat de kosten en financiële 

risico’s komen te liggen bij de partijen die baat hebben bij de herstructurering en 

niet meer enkel bij de gemeente (van der Putten, de Lint & de Wolff, 2004; de 

Wolff, 2013). Stedelijke herverkaveling kan hiermee ingezet worden als 

instrument om private en publieke doelstellingen te realiseren, bijvoorbeeld ter 

bestrijding van verpaupering, verrommeling en leegstand (de Wolff, 2013). 

Met het instrument stedelijke herverkaveling wordt momenteel volop 

geëxperimenteerd in binnenstedelijke gebieden als Nijmegen, Amersfoort, 

Rotterdam en Zevenaar (Kadaster, 2013b). Er is echter eveneens aangegeven 

dat stedelijke herverkaveling een instrument is dat kansen biedt voor 

krimpregio’s om herstructurering daar op gang te brengen (de Wolff, 2013; 

Kadaster, 2013b). De toepassing van stedelijke herverkaveling in 
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krimpgemeenten is echter nog maar minimaal onderzocht en vraagt daarmee om 

nader onderzoek.  

1.3 Doelstelling. 

Dit onderzoek beoogt ten eerste inzicht te bieden in de omvang van het 

probleem van uitblijvende herstructurering van de woningvoorraad in 

krimpregio’s. Ten tweede wordt vervolgens een analyse uitgevoerd naar de 

oorzaken van het ontstaan van het probleem van uitblijvende herstructurering 

van de woningvoorraad in krimpgemeenten. Aan de hand van die 

geïnventariseerde knelpunten (oorzaken) wordt ten derde bekeken of stedelijke 

herverkaveling kan bijdragen aan het oplossen van het probleem. Wanneer hier 

sprake van is, kan het instrument stedelijke herverkaveling krimpgemeenten 

helpen om herstructurering van de woningvoorraad te bevorderen, waardoor 

deze van de grond komt en een vitale woon- en leefomgeving wordt 

gewaarborgd. De volgende doelstelling is geformuleerd:  

Het doel van het onderzoek is het bieden van inzicht in de omvang en oorzaken 

van uitblijvende herstructurering van de woningvoorraad in krimpregio’s om te 

toetsen of het instrument stedelijke herverkaveling de bestaande knelpunten 

(oorzaken) kan doorbreken, waardoor herstructurering van de woningvoorraad 

weer van de grond kan komen. 

1.4 Vraagstelling. 

Om te bepalen of interventie benodigd is om herstructurering van de grond te 

krijgen en om te bepalen of het instrument stedelijke herverkaveling als 

interventie kan dienen zijn de volgende twee centrale vragen geformuleerd: 

Wat is de omvang van het probleem van uitblijvende herstructurering van de 

woningvoorraad in krimpregio’s en welke oorzaken (knelpunten) leiden tot het 

ontstaan van dat probleem? 

In hoeverre kan het instrument stedelijke herverkaveling een bijdrage leveren bij 

het oplossen van de bestaande knelpunten bij herstructurering in 

krimpgemeenten?  

Deze vragen leiden tot de onderstaande deelvragen, die allen afzonderlijk 

worden beantwoord. De beantwoording van de onderstaande deelvragen leidt 
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uiteindelijk tot de beantwoording van de centrale vraag.  

 

 Wat is de omvang van het probleem van uitblijvende herstructurering in 

krimpregio’s? 

 Welke knelpunten bij herstructurering worden in de wetenschappelijke 

literatuur onderscheiden? 

 Welke oorzaken van het probleem bij herstructurering in krimpgemeenten 

kunnen worden onderscheiden? 

 Welke problemen en kansen beoogt het instrument stedelijke 

herverkaveling respectievelijk op te lossen, te benutten? 

 Kan stedelijke herverkaveling ervoor zorgen dat de bestaande oorzaken bij 

herstructurering in krimpgemeenten worden doorbroken?  

 

1.5 Maatschappelijke relevantie.  

Burgers in krimpgemeenten zien in hun omgeving de verpaupering, 

verrommeling en leegstand groeien als gevolg van de demografische krimp. Dit 

tast de ruimtelijke kwaliteit en de leefomgeving aan (SER, 2011; Hospers & 

Reverda, 2012). Zonder ingrijpen vanuit de publieke- en private partijen zet die 

ontwikkeling zich onverminderd voort. Hiermee wordt het voor bestuurders 

aannemelijk dat ingrijpen, middels herstructurering, noodzakelijk is wil een vitale 

woon- en leefomgeving gewaarborgd blijven (Verwest & van Dam, 2010). Wordt 

niet overgegaan tot herstructurering in de krimpgemeenten, dan kan het aantal 

inwoners verder dalen en kunnen voorzieningen verdwijnen, waardoor een 

neerwaartse spiraal ontstaat. De verpaupering, verrommeling en leegstand 

neemt toe en de vastgoedwaarde van woningen daalt verder.  

Herstructurering kost over het algemeen geld en levert geen geld op (Verwest et 

al., 2008). Decennialang hebben gemeenten een prominente rol gespeeld als 

financier van herstructurering, door beschikbaar gestelde financiële middelen 

vanuit de Rijksoverheid (Heijkers, van der Velden & Wassenberg, 2012). 

Woningcorporaties en andere private marktpartijen hebben daarbij eveneens 

geïnvesteerd in de herstructurering (Heijkers et al., 2012). Door de recessie, 

vastgoedcrisis en diverse bezuinigingen is de investeringskracht van die partijen 

echter veranderd (Heijkers et al., 2012). Het vermoeden bestaat dat 

herstructurering daardoor moeizamer van de grond komt in krimpregio’s 
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(Verwest & van Dam, 2010).  

Stedelijk herverkaveling is een instrument dat de herstructurering kan faciliteren 

en daarmee leegstand, verloedering en verpaupering tegen kan gaan (Kadaster, 

2013a). Naar de praktische toepassing van het instrument stedelijke 

herverkaveling in Nederland is nog relatief weinig onderzoek verricht. Daarnaast 

geven van der Stoep et al. (2013) aan dat er behoefte is aan kennis over 

situaties waarin toepassing van stedelijke herverkaveling voordelen oplevert ten 

opzichte van gangbare modellen van gebiedsontwikkeling. Dit onderzoek kan 

daaraan een bijdrage leveren, doordat wordt onderzocht of stedelijke 

herverkaveling de bestaande knelpunten van herstructurering in 

krimpgemeenten kan doorbreken in tegenstelling tot de gangbare 

gebiedsontwikkelingsmodellen. 

1.6 Wetenschappelijke relevantie. 

De wetenschappelijke relevantie komt voort uit een drietal aspecten. Het eerste 

aspect betreft de vele onderzoeken die reeds verricht zijn naar soortgelijke 

instrumenten als stedelijke herverkaveling. “Land readjustment” is daarbij de 

veel gehanteerde (Engelse) term. De onderzoeken naar “land readjustment” 

richten zich allen op de toepassing van het instrument in andere landen, die hun 

eigen context kennen (Archer, 1986; Cete, 2010, Larsson, 1997; Li & Li, 2007, 

Lin, 2005; Home, 2007; Masser, 1987; Turk & Korthals Altes, 2010; Hong & 

Needham, 2007). Niet enkel het land heeft een eigen context, ook de 

instrumenten die gehanteerd worden kennen verschillen. Met betrekking tot het 

instrument stedelijke herverkaveling in Nederland geldt hetzelfde, ook deze vorm 

van “land readjustment” vertoont verschillen met reeds toegepaste vormen in 

andere landen (Bregman & de Wolff, 2011). Naar de toepassing van dit type 

“land readjustment” is in Nederland, in vergelijking met andere landen, nog 

relatief weinig onderzoek verricht (van der Krabben & Needham, 2008; van der 

Stoep & van der Krabben, 2013). Aangezien de context en het instrument 

‘stedelijke herverkaveling’ verschillen kent, met gehanteerde vormen van ‘land 

readjustment’ in andere landen, is dit onderzoek niet enkel interessant voor 

academici in Nederland, maar eveneens voor wetenschappers buiten Nederland 

die onderzoeken uitvoeren naar de verschillende vormen van ‘land 

readjustment’. 
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Naast wetenschappelijke onderzoeken naar ‘land readjustment’ zijn ook 

wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd naar de verschillende knelpunten die 

worden ondervonden bij herstructurering (Adams, Baum & MacGregor 1988; 

Adams, Disberry, Hutchison & Munjoma, 2001; de Sousa, 2000; Buitelaar et al., 

2008). Bestaande onderzoeken kijken echter maar minimaal naar mogelijke 

instrumenten die de geïnventariseerde knelpunten kunnen doorbreken, oftewel 

waardoor herstructurering weer van de grond kan komen. Dit onderzoek kijkt, na 

de inventarisatie van knelpunten bij herstructurering, daarentegen wel naar een 

instrument, namelijk stedelijke herverkaveling, dat de knelpunten mogelijk kan 

doorbreken.  

Als laatste kan de wetenschappelijke relevantie gevonden worden in de 

methodiek van het onderzoek. Evaluatiemethoden die (zowel in de 

planningsliteratuur als de praktijk) vaak worden gebruikt voor het ex ante 

beoordelen van plannen, programma's en projecten, zijn voornamelijk gebaseerd 

op utilitaristische principes (kosten-baten analyse) of quasi utilitaristische 

principes (multi-criteria analyse). Alexander (2009) stelt echter dat de 

bruikbaarheid van de kosten-baten analyse wordt beperkt door hun intrinsieke 

problemen, zoals de lastige kwantificering/monetarisering van effecten, de 

verhouding tussen de effecten en de uitkomsten van berekeningen die daardoor 

onzeker zijn. Daarnaast is dit onderzoek niet zozeer gericht op het inschatten 

van de potentiele (maatschappelijke) effecten van stedelijke herverkaveling, 

maar op de vraag of dit instrument een bijdrage kan leveren aan het oplossen 

van de knelpunten bij de herstructurering in krimpregio’s. Om die reden wordt 

een in de planningsliteratuur weinig toegepaste vorm van evaluatieonderzoek 

gehanteerd – de “needs assessment”, die in hoofdstuk 2 nader toegelicht wordt.  

1.7 Leeswijzer.  

Het voor u liggende onderzoeksrapport is onderverdeeld in een achttal 

hoofdstukken. Hoofdstuk 1, dat u reeds heeft gelezen, betrof de inleiding van het 

onderzoek. Hoofdstuk 2 vormt het methodologische hoofdstuk, waarin de drie 

hoofdonderdelen van het onderzoek nader worden toegelicht. Dit betreffen een 

analyse van; de omvang van het probleem, de oorzaken van het probleem en 

stedelijke herverkaveling als oplossing van het probleem. Tevens wordt in dit 

hoofdstuk de gehanteerde evaluatiestudie “needs assessment” nader toegelicht. 



 
- 9 -  

De omvang van het probleem wordt inzichtelijk in hoofdstuk 3. De 

totstandkoming van dit hoofdstuk volgt uit een documentstudie van 

gemeentelijke en provinciale beleidsdocumenten. Hoofdstuk 4 gaat vervolgens in 

op de oorzaken van het probleem die onderscheiden worden in de 

wetenschappelijke literatuur. Naast het literatuuronderzoek naar de oorzaken 

van het probleem heeft empirisch onderzoek plaatsgevonden. De resultaten 

daarvan worden in hoofdstuk 5 weergegeven. In hoofdstuk 6 volgt een nadere 

uitwerking van het instrument stedelijke herverkaveling, waarbij een aantal 

hypothesen zijn opgesteld over de werking van het instrument. Daarnaast wordt 

ingegaan op pleidooien voor toepassing van het instrument, een wettelijke 

regeling en soortgelijke instrumenten in het buitenland. In hoofdstuk 7 wordt de 

‘confrontatie’ weergegeven tussen de oorzaken van het probleem en het 

instrument stedelijke herverkaveling. Het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 8, betreft 

de conclusies die getrokken kunnen worden na het uitvoeren van het onderzoek. 

In dit hoofdstuk volgt een beantwoording van de centrale vragen van dit 

onderzoek. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf over de 

beperkingen van het onderzoek.  
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2. Stedelijke herverkaveling - de “Needs 

assessment” toegepast. 



 
- 11 -  

2. Stedelijke herverkaveling – de “Needs 

assessment” toegepast.  

 

Om te analyseren of stedelijke herverkaveling een bijdrage levert aan het 

faciliteren van herstructurering, wordt ex-ante geëvalueerd of het instrument de 

verschillende geïnventariseerde knelpunten bij herstructurering doorbreekt. In dit 

hoofdstuk wordt beschreven hoe deze evaluatie is uitgevoerd. Daarbij worden in 

paragraaf 2.1 de verschillende vormen van evaluatieonderzoek beschreven, 

waarna in paragraaf 2.2 een nadere toelichting volgt op de geselecteerde 

evaluatievorm ‘needs assessment’. In paragraaf 2.3 tot en met 2.5 volgt 

vervolgens een toelichting over de aanpak van de analyses naar de omvang van 

het probleem, de oorzaken van het probleem en stedelijke herverkaveling als 

oplossing van het probleem. 

2.1 Evaluatieonderzoek.  

Evaluatie in het algemeen, kan als volgt worden omschreven: “het beoordelen 

van een voorstelling of waarneming van een bepaald verschijnsel (een bepaalde 

situatie of een verandering daarin) aan de hand van bepaalde criteria.” (Bressers 

& Hoogerwerf, 1995, p. 21). Het element ‘waarneming’ dient in de definiëring 

van ‘evaluatie’ ruim genomen te worden. Het kan zowel evaluatie van de huidige 

situatie of het verleden betreffen, als evaluatie van veronderstellingen die zijn 

gevormd over toekomstige situaties (Bressers & Hoogerwerf, 1995). Onderscheid 

wordt gemaakt in ex-ante evaluatie (voorafgaand aan implementatie) en ex-post 

evaluatie (na implementatie), die toegepast kunnen worden op bijvoorbeeld het 

gevoerde of te voeren (toekomstige) overheidsbeleid.  

Het overheidsbeleid is sinds halverwege de vorige eeuw in aantal en omvang 

toegenomen, als gevolg van de ontwikkeling van de welvaartstaat en de 

doorontwikkeling naar een verzorgingsstaat (Korsten, 2013). Ook gedurende de 

crisis is deze productie van beleid onverminderd voortgezet. Met de toename van 

het overheidsbeleid in de afgelopen decennia, is eveneens het aantal evaluaties, 
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als ook de hoeveelheid wetenschappelijke literatuur over ‘evaluatie’ toegenomen 

(Korsten, 2013). Dit is een gevolg van de veel gestelde vraag, of de beoogde 

doelen, middels het gevoerde overheidsbeleid zijn bereikt en hoe dit is te 

onderzoeken.  

Beleidsevaluatie biedt daarbij uitkomst. Bressers & Hoogerwerf (1995, p. 22) 

omschrijven beleidsevaluatie als volgt; “het beoordelen van de waargenomen 

inhoud, processen of effecten van een beleid aan de hand van bepaalde criteria.” 

Korsten (2013) voegt aan die omschrijving toe “het op een systematische manier 

beoordelen…”, zodat impulsief uitgevoerde evaluaties, die vaak tekortkomingen 

kennen, worden uitgesloten. Er zijn verschillende typen van (beleid)-

evaluatieonderzoek te onderscheiden.  

Rossi, Freeman en Lipsey (1999) onderscheiden vijf typen van (beleid)-

evaluatieonderzoek. De eerste, de “needs assessment” betreft een evaluatievorm 

die de aard en omvang van een maatschappelijk probleem evalueert en bepaalt 

in hoeverre interventie benodigd is om het probleem aan te pakken en wat de 

mogelijke gevolgen van de implementatie van de beoogde interventie zijn (Rossi 

et al., 1999). De “needs assessment” wordt daarnaast vaak gehanteerd om na te 

gaan of bestaande interventies voldoen aan de daadwerkelijke behoefte van een 

bepaalde doelgroep of dat verbeteringen doorgevoerd dienen te worden (Rossi et 

al., 1999).  

De “assessment of program theory” betreft de tweede vorm van 

evaluatieonderzoek en wordt gehanteerd in de startfase van de invoering van 

een bepaald programma of interventie, bijvoorbeeld bij pilotprojecten. Bressers 

en Hoogerwerf (1995) spreken in dit verband over een beleidstheorie.3 

Uitgangspunt is dat de conceptualisatie en het ontwerp van het programma de 

assumpties erkennen van het probleem en die uitdrukken in een goed 

onderbouwde en haalbare aanpak voor het oplossen van het probleem (Rossi et 

al., 1999). Bressers en Hoogerwerf (1995) benoemen het geheel van de 

assumpties dat aan het opgestelde beleid ten grondslag ligt, de beleidstheorie. 

                                                           

3 De wetenschappelijke literatuur omtrent evaluatie-onderzoek kent naast de term ‘beleidstheorie’, 

andere termen, waarmee hetzelfde wordt aangeduid, daarbij valt te denken aan, ‘theory of action’, 

‘argumentatie’, ‘sturingstheorie’ en ‘validity assumptions’ (Patton, 1978; Pröpper, 1989; 

Glasbergen & Simonis, 1979; Suchman, 1967 in Bressers & Hoogerwerf, 1995). 
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Die beleidstheorie kan getoetst worden door het uitvoeren van een 

evaluatiestudie (Bressers & Hoogerwerf, 1995). Daarbij wordt getracht na te 

gaan of de veronderstellingen waaruit een bepaalde beleid is opgebouwd, 

daadwerkelijk kloppen met de feiten (Bressers & Hoogerwerf, 1995). Bressers en 

Hoogerwerf (1995, p. 62) betogen daarbij dat “het falen van beleid – hier 

opgevat als het niet bereiken van beleidsdoeleinden – althans gedeeltelijk te 

verklaren valt uit het feit dat beleid nogal eens op onjuiste veronderstellingen is 

gebaseerd”.  

Het verschil met de “needs assessment” is dat de “assessment of program 

theory” en de beleidstheorie berustten op de veronderstelling dat de noodzaak 

voor het programma en de diagnose omtrent de aanwezigheid van het probleem, 

reeds vastgesteld zijn. Bij de “needs assessment” vormt, de identificatie en 

definiëring van het probleem daarentegen een belangrijke stap in het proces 

(Rossi et al., 1999). 

Veel programma’s worden niet exact geïmplementeerd en uitgevoerd zoals 

beoogd is in de ontwerpfase van de beleidsinterventie (Rossi et al., 1999). 

Verscheidene redenen kunnen daarvan de oorzaak zijn, bijvoorbeeld door 

politieke inmenging of slecht procesmanagement. De “assessment of program 

process” betreft de derde evaluatievorm en behandelt vragen over hoe goed het 

programma functioneert en kijkt daarbij naar de betrouwbaarheid en effectiviteit 

van de uitvoering van het programma (Rossi et al., 1999).  

Een vierde evaluatievorm betreft de “impact assessment”, dit betreft een ex-post 

evaluatie. Onderzocht wordt in welke mate een programma bijdraagt aan de 

verbeteringen van een bepaald probleem (Rossi et al., 1999). De mate van 

doelbereiking en doeltreffendheid kunnen daarbij onderscheiden worden 

(Hoogerwerf & Bressers, 1995). Doelbereiking betreft de mate waarin beoogde 

doelen worden bereikt, nadat het beleid is geïmplementeerd. Doeltreffendheid 

betreft de mate waarin een bepaald beleid bijdraagt aan het bereiken van een 

bepaald doel, de effectiviteit van het beleid (Hoogerwerf & Bressers, 1995). Een 

“impact assessment” is van belang wanneer getracht wordt te bepalen of een 

programma effectief is of om de effectiviteit van verschillende programma’s te 

vergelijken (Rossi et al., 1999).  

De laatste evaluatievorm betreft de “efficiency assessment”, die voortbouwt op 
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de “assessment of program process” en de “impact assessment”. De “efficiency 

assessment” houdt rekening met de relatie tussen de kosten en de effectiviteit 

van het programma (Rossi et al., 1999). Via deze evaluatievorm kunnen baten 

worden beoordeeld in relatie tot de kosten, dit betreft de doelmatigheid van het 

beleid (Hoogerwerf & Bressers, 1995). Via deze evaluatievorm wordt voorkomen 

dat beleid wordt geïmplementeerd dat niet te rechtvaardigen is, vanuit het 

oogpunt van hoge kosten in verhouding tot de impact van het programma (Rossi 

et al., 1999). Daarnaast kunnen middels deze evaluatievorm verschillende 

programma’s vergeleken worden op basis van de baten en de kosten.  

2.1.1 Evaluatie van stedelijke herverkaveling. 

Stedelijke herverkaveling betreft een instrument in Nederland, dat relatief nieuw 

is. In de praktijk kent het instrument nog relatief weinig concrete toepassingen. 

Dat leidt ertoe dat de “assessment of program process”, de “impact assessment” 

en de “efficiency assessment”, die eisen dat het programma daadwerkelijk is 

geïmplementeerd en uitgevoerd, niet gehanteerd worden. De identificering en 

definiëring van het probleem, betreft een belangrijke procedurestap en dient dan 

ook nader bestudeerd te worden. Dit leidt ertoe dat de evaluatievorm “needs 

assessment” gehanteerd wordt in dit onderzoek.  

In het geval van dit onderzoek, is het van belang te achterhalen of het 

veronderstelde probleem, uitblijvende herstructurering in krimpregio’s, 

daadwerkelijk aanwezig is en wat de omvang van dat probleem is. Wanneer dat 

helder is dienen de oorzaken van het probleem te worden geïnventariseerd en 

dient geanalyseerd te worden of het voorgestane programma, stedelijke 

herverkaveling, het meest geschikt is om de oorzaken van het probleem te 

reduceren / verhelpen (Rossi et al., 1999). Met dit onderzoek wordt voorkomen 

dat een onnodig programma wordt ontworpen en geïmplementeerd dat niet 

bijdraagt aan het oplossen van het daadwerkelijke probleem. 

2.2 De ‘needs assessment. 

Een “needs assessment” betreft een systematische benadering gericht op het 

identificeren van het probleem, het bepalen van de omvang van het probleem en 

het nauwkeurig definiëren van de doelgroep en de aard van hun behoeften (Rossi 

et al., 1999). Rossi et al. (1999, p. 118) geven de volgende omschrijving van 
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een “needs assessment”: “An evaluative study that answers questions about the 

social conditions a program is intended to address and the need for the program. 

Needs assessment may also be used to determine whether there is a need for a 

new program and to compare or prioritize needs within and across program 

areas.” 

2.2.1 De procedurestappen van de ‘needs assessment’. 

De ‘needs assessment’ bestaat uit een aantal procedurestappen die doorlopen 

moeten worden (figuur 1) (McKillip, 1998). Ten eerste betreft dit de 

‘identification of users and uses’. De ‘users’ zijn partijen waarop het beleid 

betrekking heeft en partijen die getroffen worden door het programma (McKillip, 

1998). De betrokkenheid van beide groepen zal de analyse en de implementatie 

van de aanbeveling vergemakkelijken. De ‘uses’ van de ‘needs assessment’ zijn 

van belang voor de onderzoeker om zich te focussen op de problemen en 

oplossingen die kunnen worden geformuleerd. De tweede stap betreft een 

omschrijving van de doelgroep en 

‘service’ omgeving (McKillip, 1998; 

Titcomb, 2000). De derde stap betreft de 

‘need identification’. In deze stap worden 

de problemen van de doelgroep en de 

mogelijke oplossingen geïdentificeerd en 

beschreven (Titcomb, 2000). De vierde 

stap betreft de ‘needs assessment’, 

daarin worden de geïdentificeerde 

problemen en mogelijke oplossingen 

geïntegreerd om aanbevelingen te geven. 

De laatste stap betreft de stap van 

‘communication’, de resultaten van de 

‘need analysis’ dienen gecommuniceerd 

te worden naar beleidsbepalers, 

gebruikers en andere relevante actoren 

(Titcomb, 2000).  

Met betrekking tot dit onderzoek worden 

de principes van de ‘needs assessment’ 
Figuur 1: Procedurestappen bij toepassing 

van een 'needs assessment’. 
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gehanteerd, maar echter niet alle procedurestappen. Dit onderzoek is sterk 

gefocust op de omvang en de oorzaken van het probleem en de eventuele 

oplossing die stedelijke herverkaveling kan bieden om herstructurering van de 

grond te krijgen. De focus ligt daarbij niet op de identificatie en definiëring van 

doelgroepen en partijen (stap één en twee), aangezien deze per 

herstructureringsopgave verschillen. Het was dan ook niet relevant om die 

stappen te doorlopen in dit onderzoek.  

De ‘needs assessment’ wordt in dit onderzoek uitgesplitst in drie 

hoofdonderdelen (figuur 2). In eerste instantie dient de omvang van het 

probleem bij herstructurering inzichtelijk gemaakt te worden. Vervolgens worden 

de oorzaken, die leiden tot het probleem bij herstructurering, geïnventariseerd. 

Na die inventarisatie wordt geanalyseerd of het instrument stedelijke 

herverkaveling die oorzaken kan oplossen waardoor herstructurering weer van 

de grond komt.  

 

Figuur 2: Drie hoofdonderdelen die centraal staan in het onderzoek naar stedelijke herverkaveling 

in krimpregio’s. 

Om de hoofonderdelen te bereiken wordt ten eerste het probleem gedefinieerd 

en geïdentificeerd, waarmee een helder beeld ontstaat over de omvang van het 

probleem (hoofonderdeel 1, paragraaf 2.3). Vervolgens worden de oorzaken 

(hoofdonderdeel 2, paragraaf 2.4) van het probleem geïnventariseerd. Dit wordt 

vorm gegeven door zowel een literatuurstudie als empirisch onderzoek in de 

krimpregio’s. Het onderzoek wordt afgesloten door een toetsing van het 

instrument stedelijke herverkaveling met de geïnventariseerde oorzaken van het 

probleem bij herstructurering (hoofdonderdeel 3, paragraaf 2.5).  

2.3 De omvang van het probleem. 

Het vaststellen van de omvang van het probleem, is een belangrijke stap om te 

bepalen of interventie daadwerkelijk benodigd is. Bij het bepalen van de omvang 

van het probleem, hoofdonderdeel één, wordt geanalyseerd in hoeverre er 

sprake is van discrepantie tussen enerzijds de gestelde ambities en anderzijds de 
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concrete plannen en uitvoering van herstructurering in gemeenten. Daartoe 

wordt een inventarisatie tot stand gebracht die zowel uit een kwalitatief als 

kwantitatief aspect bestaat. Om dit te bewerkstelligen is het van belang het 

onderzoek af te bakenen en enkele krimpgemeenten te selecteren. 

Voor het onderzoek dienen de gemeenten die geselecteerd worden, 

daadwerkelijk te maken hebben met demografische krimp. Oftewel, er dient 

sprake te zijn van een daling van het aantal inwoners, of een daling van het 

aantal huishoudens of een wijziging in samenstellende delen van de bevolking. 

Tevens is het van belang dat de gemeenten (zowel ambtelijk als bestuurlijk) de 

demografische krimp hebben geaccepteerd en zich in de fase van bewustwording 

bevinden. Bij gemeenten die zich in de beginfase van bewustwording bevinden is 

sprake van een relatief lage ‘sense of urgency’, waardoor gericht beleid op de 

veranderende bevolkingsomvang nog ontwikkeld dient te worden (SER, 2011). 

Waar tweede- generatie krimp(anticipeer)regio’s zich nog in die fase van 

bewustwording bevinden, accepteren de eerste-generatie krimpregio’s de 

demografische krimp en kennen zij een hogere ‘sense of urgency’ om te 

anticiperen op de bevolkingsontwikkeling. Dit geldt voor de gemeenten binnen de 

regio’s Zeeuws-Vlaanderen, Parkstad Limburg en de Eemsdelta, die om deze 

reden dan ook centraal staan in dit onderzoek4. In bijlage A worden de 

bevolkings- en huishoudensprognoses weergegeven van die gemeenten. In 

iedere gemeente binnen de eerste-generatie krimpregio’s is sprake van 

demografische krimp. 

2.3.1 Kwalitatief onderzoek naar de omvang van het probleem. 

Het kwalitatieve aspect van de inventarisatie, om de omvang van het probleem 

vast te stellen, betreffen de doelen en concrete acties die de geselecteerde 

gemeenten hebben gesteld met betrekking tot het gemeentelijk woonbeleid. Het 

woningmarktbeleid wordt door de provincies en gemeenten vorm gegeven in 

diverse ruimtelijke plannen. De doelen en concrete acties van de geselecteerde 

gemeenten worden gefilterd uit deze gemeentelijke documenten. 

                                                           

4 Zeeuws-Vlaanderen bestaat uit de gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis, Parkstad Limburg uit de 

gemeenten Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Kerkrade, Onderbanken, Voerendaal, Simpelveld en 

Nuth en de Eemsdelta uit de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Eemsmond en Loppersum.  
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Het centrale provinciale plan betreft het omgevingsplan. Dit vormt het 

provinciaal beleidsplan voor milieu, water, natuur en ruimte, waar het 

woningmarktbeleid onderdeel van is. Naast het omgevingsplan kennen provincies 

documenten en visies met uitwerkingen van specifieke thema’s, bijvoorbeeld een 

provinciale woonvisie, een actieprogramma bevolkingsontwikkeling of een 

transitiefonds woningmarkt. Naast provinciale plannen kennen de krimpregio’s 

veel regionale plannen, die vaak in samenwerking tussen provincie, gemeenten 

en woningcorporaties zijn opgesteld5.  

Op gemeentelijk niveau worden daarnaast specifiek voor het gemeentelijk 

grondgebied een structuurvisie en woonvisie opgesteld. Waar structuurvisies 

ingaan op meerdere thema’s van ruimtelijke ontwikkeling als bijvoorbeeld 

infrastructuur, natuur en wonen, richt de woonvisie zich enkel op laatstgenoemd 

thema. In de woonvisie wordt het gemeentelijk beleid geformuleerd en wordt 

vastgesteld wat de gemeente de komende jaren op het gebied van wonen wenst 

te bereiken. Daarnaast kennen veel gemeenten meerdere plannen en 

documenten, die veelal gericht zijn op een specifieke kern, wijk of buurt. 

Stadsdeelvisies, strategische visies, toekomstvisies, masterplannen en 

actieplannen zijn een greep uit dergelijke gemeentelijke documenten. De laatste 

gemeentelijke documenten die inzicht bieden in het woningmarktbeleid betreffen 

gemeentelijke coalitieakkoorden.  

Al die provinciale, regionale en gemeentelijke documenten gaan nader in op het 

te voeren beleid omtrent het thema wonen en herstructurering. Daarbij worden 

doelstellingen gesteld die behaald dienen te worden voor de woningmarkt in de 

lokale context. Provincies en gemeenten stellen uiteenlopende doelstellingen 

binnen het woonbeleid. Inventarisatie van de provinciale en gemeentelijke 

doelstellingen geeft dan ook inzicht in overeenkomsten en verschillen tussen de 

gestelde doelen met betrekking tot de woningmarkt en herstructurering. Om die 

doelstellingen te bereiken worden veelal strategieën en concrete acties 

opgesteld. Die concrete acties om een bepaalde doelstelling te bereiken kunnen 

eveneens verschillend zijn tussen gemeenten en provincies. 

                                                           

5 Regionale woonvisies, intergemeentelijke structuurvisies, regionale woningmarkt-

programmeringen en regionale woonstrategieën betreffen dergelijke plannen. 
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2.3.2 Kwantitatief onderzoek naar de omvang van het probleem. 

Tevens worden die documenten bestudeerd voor het bepalen van een deel van 

het kwantitatieve onderzoek naar de omvang van het probleem, het betreft 

hierbij de ambitie. Daartoe dienen vooral de regionale documenten en visies 

bestudeerd te worden. Die gaan veelal in op de herstructureringsambities, 

waarbij deze uitgedrukt worden in cijfers. De plannen en concrete uitvoering van 

de herstructurering, betreft het tweede deel van het kwantitatieve aspect van de 

inventarisatie. Het verkrijgen van deze cijfers volgt uit de reeds genoemde 

gemeentelijke documenten, aangevuld met specifiek project gerelateerde 

documenten, zoals bestemmingsplannen. Ter verificatie zijn deze cijfers 

voorgelegd aan de geselecteerde gemeenten.  

Middels de genoemde te doorlopen stappen kan de omvang van het probleem 

worden geïdentificeerd. Hiermee wordt duidelijk in hoeverre er sprake is van 

discrepantie tussen de gestelde ambities en de concrete plannen en uitvoering 

van herstructurering in gemeenten. 

2.4 De oorzaken van het probleem. 

Het tweede hoofdonderdeel, om te bepalen of interventie daadwerkelijk benodigd 

is, betreft het achterhalen van de oorzaken die al dan niet leiden tot het ontstaan 

van het probleem. Dit wordt gedaan door het uitvoeren van kwalitatief 

onderzoek, bestaande uit twee onderdelen, namelijk literatuuronderzoek 

(documentanalyse) en diepte-interviews.  

2.4.1 Literatuuronderzoek naar de oorzaken van het probleem.  

Het verkrijgen van inzicht in de oorzaken wordt in eerste instantie vormgegeven 

door het uitvoeren van een literatuurstudie aan de hand van internationale 

wetenschappelijke literatuur omtrent belemmeringen en problemen bij 

herstructurering. Door de bestudering van de bronnen wordt uiteindelijk 

gekomen tot een inventarisatie van knelpunten (oorzaken) die zich mogelijk 

voordoen bij herstructurering, waarmee een theoretisch inzicht gegeven wordt 

over de problemen die van toepassing zijn bij herstructurering in de 

internationale context. 
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2.4.2 Empirisch onderzoek naar de oorzaken van het probleem. 

Vervolgens volgt empirisch onderzoek naar de oorzaken. Een kwalitatieve aanpak 

biedt hierbij uitkomst. Rossi et al (1999, p. 151) beamen dit; “The initial, 

exploratory stage uses qualitative research approaches to obtain rich information 

on the nature of the problem”.  

Bij het hanteren van de “needs assessment” wordt veelal de methode “focus 

groups” aangehouden, om inzicht te krijgen in de oorzaken van het probleem 

(Rossi et al., 1999; Mitra, 1994; Witkin, 1994). Rossi et al. (1999) stellen echter 

dat andere technieken ook gehanteerd kunnen worden om inzichten te krijgen. 

Dit betreft het gebruik van interviews en beleidsdocumenten. Het hanteren van 

de “focus groups” zou van toegevoegde waarde zijn, wanneer de 

groepsdynamiek zou leiden tot een grotere meerwaarde en grotere output (van 

Male, 2011). Het gebruik van ‘focus groups’ kan er echter ook voor zorgen dat 

bepaalde actoren hun mening laten beïnvloeden door reacties van andere 

participanten (van Male, 2011). Een andere methodiek betreft de survey, echter 

zou het gebruik daarvan het risico hebben dat actoren geen reactie geven, 

waardoor mogelijk niet het gehele probleem wordt belicht. Rossi et al. (1999, p. 

164) stellen het volgende over surveys; “they might be useful for some limited 

purposes, but that approach lacks the flexibility to tailor the line of discussion to 

the expertise of the individual, probe and explore issues in depth, and engage 

the informant in careful reflection”.  

Middels individuele diepte-interviews wordt hieraan tegemoet gekomen. 

Kwalitatieve methoden worden dan ook gehanteerd in dit onderzoek met als 

dataverzamelingsmethode, diepte-interviews. Het gebruik van diepte-interviews 

is flexibeler dan het hanteren van “focus groups”, dit komt doordat relatief 

weinig voorstructurering benodigd is, waardoor tijdens het onderzoek nog van 

richting kan worden veranderd. Zo kan worden doorgevraagd en kunnen 

gedurende de diepte-interviews nieuwe inzichten worden opgedaan.  

De diepte-interviews worden gehouden met publieke partijen die betrokken zijn 

bij de herstructurering in de krimpgemeenten, dit betreffen gemeentelijke en 

provinciale beleidsambtenaren (zie bijlage B). Het doel van de interviews is het 

achterhalen van de oorzaken die er volgens hen voor zorgen dat 

herstructureringsprojecten uitblijven of worden gefrustreerd. Vervolgens kan 
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worden geanalyseerd of de verschillende gemeenten en provincies dezelfde 

knelpunten (oorzaken) aanhalen en of dit overeenkomt met de knelpunten uit 

het literatuuronderzoek. 

Voor de face-to-face interviews zijn niet alle gemeenten binnen de drie 

geselecteerde krimpregio’s benaderd. Een nieuwe selectie van gemeenten binnen 

de drie eerste-generatie krimpregio’s heeft plaatsgevonden op basis van de 

meest omvangrijke demografische krimp die wordt geprognosticeerd. Voor die 

gemeenten is een grotere kwantitatieve opgave weggelegd in de herstructurering 

van de woningvoorraad dan de gemeenten met een relatief kleine demografische 

krimp. Voor het onderzoek worden een negental gemeenten geselecteerd, dat wil 

zeggen binnen iedere geselecteerde krimpregio, drie gemeenten. Dit betreft een 

pragmatische keuze, de regio Zeeuws-Vlaanderen bestaat uit slechts drie 

gemeenten. Om het aantal gelijk te houden zijn in de krimpregio’s Parkstad 

Limburg en de Eemsdelta eveneens drie gemeenten geselecteerd. Dit leidt tot de 

selectie van de volgende gemeenten, die allen zijn benaderd voor een face-to-

face interview: in Zeeuws-Vlaanderen, de gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis, 

in Parkstad Limburg de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Kerkrade en in de 

Eemsdelta de gemeenten 

Appingedam, Delfzijl en 

Loppersum (figuur 3). 

Daarnaast worden drie 

provinciale ambtenaren van 

de provincies, Zeeland, 

Limburg en Groningen 

benaderd voor een interview. 

Mogelijk volgen uit die 

interviews nieuwe oorzaken 

voor de aanwezigheid van 

het probleem van 

uitblijvende herstructurering.  

Door meerdere gemeenten te selecteren binnen één krimpregio kunnen 

verschillen zichtbaar worden tussen de gemeenten over de aanpak van 

herstructurering en de oorzaken waardoor herstructurering mogelijk uitblijft. Die 

verschillen kunnen eveneens zichtbaar worden tussen de drie krimpregio’s. Bij 

Figuur 3: De gemeenten en provincies die benaderd 

worden voor interviews. 
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een kleinere selectie van gemeenten zou de externe validiteit van het onderzoek 

in het geding komen doordat bevindingen mogelijk niet opgaan voor andere 

gemeenten. 

Per geselecteerde gemeente wordt geanalyseerd, door documentstudie (visies, 

plannen etc.) en het interview, of één of meerdere geïnventariseerde knelpunten, 

waardoor herstructurering niet van de grond komt, aanwezig zijn. De 

geïnventariseerde knelpunten bij herstructurering uit de literatuurstudie zijn in 

de voorbereiding van de interviews meegenomen. Op deze wijze komen alle 

mogelijke knelpunten bij herstructurering, tijdens de interviews aan bod. Samen 

met de literatuurstudie leidt dit tot een inventarisatie van knelpunten (oorzaken) 

die aanwezig zijn in de gemeenten en die leiden tot het ontstaan van het 

probleem, uitblijvende herstructurering in krimpregio’s. De interne validiteit is 

wederom hoog, maar lager dan bij het bepalen van de omvang van het 

probleem. Dit komt doordat niet alle gemeenten binnen de eerste-generatie 

krimpregio’s benaderd zijn voor een face-to-face interview. 

Na het bepalen van de omvang van het probleem en de oorzaken van het 

probleem kan gesteld worden of interventie benodigd is. Vervolgens is het van 

belang om te analyseren of de toepassing van stedelijke herverkaveling, ervoor 

kan zorgen dat de geïnventariseerde knelpunten worden doorbroken. Met andere 

woorden; “sluit de voorgestelde oplossing, stedelijke herverkaveling, aan op de 

geïnventariseerde knelpunten bij herstructurering?”.  

2.5 Relatie voorgestane oplossing met het probleem. 

Het identificeren en definiëren van de doel-middel relaties van de interventie, die 

wordt voorgedragen om het probleem op te lossen, is van essentieel belang 

(Rossi et al., 1999). Dit betreft het derde hoofdonderdeel en krijgt vorm door te 

bepalen welke problemen het instrument stedelijke herverkaveling beoogt op te 

lossen en de assumpties en veronderstellingen die er zijn over de werking van 

het instrument. Dit wordt gedaan door het uitvoeren van kwalitatief onderzoek, 

middels het achterhalen van de beleidstheorie. Dit betreft een aanvulling op de 

gehanteerde ‘needs assessment’.  
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2.5.1 De procedurestappen van de beleidstheorie. 

Om te inventariseren welke veronderstellingen 

en assumpties ten grondslag liggen aan een 

bepaald beleid dient reconstructie van de 

beleidstheorie plaats te vinden (Bressers & 

Hoogerwerf, 1995; Martens, 2000). De uitkomst 

uit die reconstructie leidt tot de 

gereconstrueerde beleidstheorie en geeft inzicht 

in de empirische houdbaarheid van opvattingen 

van beleidsmakers (Bressers & Hoogerwerf, 

1995). Een beleidstheorie betreft 

veronderstellingen over relaties tussen 

verschijnselen (Martens, 2000). Drie typen 

relaties zijn daarbij te onderscheiden, dit 

betreffen causale, finale en normatieve relaties 

(Bressers & Hoogerwerf, 1995). Causale relaties 

betreffen relaties tussen oorzaken en gevolgen. 

Oftewel in hoeverre is het gevoerde beleid de 

oorzaak van bepaalde veranderingen (de 

gevolgen) (Bressers & Hoogerwerf, 1995). Finale 

relaties betreffen relaties tussen de doeleinden 

en de middelen. Oftewel in welke volgorde moeten bepaalde (tussen)doelen of 

middelen worden gerealiseerd om de daaropvolgende (eind)doelen te kunnen 

bereiken (Bressers & Hoogerwerf, 1995). En normatieve relaties betreffen 

relaties tussen beginselen en normen onderling danwel tussen beginselen en 

normen enerzijds en bestaande of verwachte situaties anderzijds (Bressers & 

Hoogerwerf, 1995; Martens, 2000). Die veronderstellingen en assumpties 

kunnen daarbij zowel betrekking hebben op het beleid, het beleidsproces, de 

beleidsorganisatie en het beleidsveld. De finale en normatieve relaties zullen 

buiten beschouwing blijven in dit onderzoek. Enkel de causale relaties zijn van 

belang om te bepalen of stedelijke herverkaveling een oplossing kan bieden voor 

de bestaande knelpunten. De volgende stappen dienen doorlopen te worden om 

de veronderstellingen achter het beleid over causale relaties te achterhalen 

(figuur 4). De eerste stap betreft het inventariseren van ‘uitspraken’ van 

Figuur 4: Procedurestappen bij 

toepassing van de beleids-

theorie. 
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beleidsontwerpers/ -bepalers over het beleid (Bressers & Hoogerwerf, 1995). 

Hiermee kan de inhoud van en de argumentatie voor het beleid inzichtelijk 

worden gemaakt. De tweede stap betreft het opsporen van de veronderstellingen 

over oorzaak-gevolg relaties (causale relaties) in de uitspraken, waarna deze 

vervolgens vertaald worden in hypothesen (Bressers & Hoogerwerf, 1995). Dit 

wordt vervolgd met de reconstructie van de opgestelde hypothesen tot een 

systematisch geheel van hypothesen in de derde stap (Bressers & Hoogerwerf, 

1995). Waarna in de vierde stap een schematische weergave volgt. Met 

betrekking tot dit onderzoek worden deze stappen gehanteerd om de 

veronderstellingen en assumpties van het instrument stedelijke herverkaveling te 

inventariseren. 

Rossi et al. (1999) onderscheiden drie hoofdbronnen, namelijk documenten, 

interviews en observaties, die gehanteerd worden om de theorie te achterhalen 

die is opgenomen in een bepaald programma. Documenten die geraadpleegd 

worden om inzichten te verkrijgen in het instrument stedelijke herverkaveling 

betreffen: interne documenten van het Kadaster, overkoepelende 

overeenkomsten tussen partijen, rapporten en visiedocumenten omtrent 

stedelijke herverkaveling. Naast documenten als bron worden gesprekken 

gevoerd met experts binnen het Kadaster over de ontwikkeling van het 

instrument stedelijke herverkaveling. Hiermee kunnen eveneens de problemen 

die het instrument stedelijke herverkaveling beoogt op te lossen en welke 

assumpties en veronderstellingen er zijn over hoe het instrument werkt, 

achterhaald worden. De derde bron, observaties, wordt in dit onderzoek niet 

gehanteerd, aangezien het instrument stedelijke herverkaveling nog nauwelijks 

wordt toegepast. Door de bronnen vervolgens met elkaar te vergelijken, ontstaat 

een samenhangend beeld over het instrument stedelijke herverkaveling, de 

causale relaties, de problemen die het beoogt op te lossen en de assumpties die 

er zijn over de werking van het instrument.  

Vervolgens dient de ‘confrontatie’ plaats te vinden tussen de geïnventariseerde 

oorzaken en de assumpties over stedelijke herverkaveling. Hieruit zal blijken of 

stedelijke herverkaveling de knelpunten (of enkele) kan oplossen en daarmee 

een instrument vormt dat herstructurering in eerste-generatie krimpregio’s kan 

faciliteren of dat het instrument geen oplossing biedt voor de knelpunten, 

waardoor het probleem van uitblijvende herstructurering aanwezig blijft.  
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3. Stedelijke herstructurering – van 

ambitie tot uitvoering in de krimpregio’s. 
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3. Stedelijke herstructurering – van 

ambitie tot uitvoering in de krimpregio’s.  

 

Om inzicht te krijgen in de herstructureringsopgaven in de krimpregio’s, is het 

van belang het regionale en gemeentelijke beleid betreffende demografische 

krimp in relatie tot de woningmarkt te analyseren. De inventarisatie van 

bestaande herstructureringsprojecten en -plannen biedt daarbij inzicht in de 

uitvoering van het gemeentelijk (regionaal) woningmarktbeleid. Aan de hand 

hiervan volgen in dit hoofdstuk de bevindingen ten aanzien van het gemeentelijk 

(regionaal) woningmarktbeleid in relatie tot de interventiestrategie 

herstructurering. Discrepanties tussen de ambitie en de uitvoering van 

herstructureringsprojecten worden hierbij mogelijk zichtbaar, waardoor de 

omvang van het probleem bij herstructurering kan worden bepaald (figuur 5).  

Figuur 5: Drie hoofdonderdelen die centraal staan in het onderzoek naar stedelijke herverkaveling 

in krimpregio’s, met in dit hoofdstuk; de omvang van het probleem bij herstructurering. 

In paragraaf 3.1 wordt eerst ingegaan op het provinciale en gemeentelijk 

woningmarktbeleid in de drie krimpregio’s. Een nadere uitwerking van dit 

provinciale en gemeentelijk beleid is weergegeven in bijlagen C en D. Paragraaf 

3.2 gaat in op de herstructureringsambities van de drie krimpregio’s. Vervolgens 

wordt in paragraaf 3.3 geïnventariseerd welke herstructureringsplannen zijn 

opgesteld en welke plannen reeds worden uitgevoerd. Die worden vervolgens 

vergeleken met de gestelde ambities. Het hoofdstuk wordt met de concluderende 

paragraaf 3.4, afgesloten. 
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3.1 Herstructurering in het provinciaal en gemeentelijk 

woningmarktbeleid. 

3.1.1 Provinciaal woningmarktbeleid. 

Het provinciale woningmarktbeleid van de drie krimpregio´s wordt hoofzakelijk 

vormgegeven in het Provinciale Omgevingsplan en specifieke thematische 

plannen, zoals bijvoorbeeld woonvisies. Het provinciale beleid van de drie 

krimpregio’s wordt in tabel 1 weergegeven en wordt in bijlage C nader toegelicht.  

 
Doelstelling Wonen Concrete acties Bronnen 

Provincie 
Zeeland 

Streven naar het reduceren 
van de mismatch tussen 
vraag en aanbod op de 
woningmarkt en zorgen voor 
behoud van de 
vastgoedwaarde. 

1. Stimuleren projecten "Krot 
of Kans", "Upgrade", 
"Aanpak verloederd bezit”.  
2. Stimuleren aanpak 
particulier woningvoorraad 
(Provinciale Impuls Wonen) 
3. Regionaal woningbouw- 
programma.                              
4. Opstellen 
transformatiefonds. 

"Kwaliteit door 
samenwerking, creativiteit en 
slagkracht" (2010);  
Handvest Wonen (2012); 
Omgevingsplan 2012-2018 
(2012) 

Provincie 
Limburg 

Het streven is een 
evenwichtige 

toekomstbestendige 
woningmarkt, met een 
kwantitatief en kwalitatief 
hoogwaardige en 
vernieuwend aanbod van 
woningen.  

1. Oprichten 
Transformatiefonds.                

2. Limburgse Wijkaanpak.                  
3. Jaarlijkse monitoring 
enveloppen herstructurering.            
4. Stimuleren uitvoering 
Herstructureringsvisie 
woningvoorraad.      

Provinciale Woonvisie (2011); 
Provinciaal Omgevingsplan 

Limburg (POL) (2014); 
Herstructureringsvisie 
Parkstad Limburg (2009) 

Provincie 
Groningen 

Het streven is het versterken 
van de woningmarkt en het 
verbeteren van de kwaliteit 
van wonen, door te zorgen 
voor een goede afstemming 
en evenwicht tussen vraag 
en aanbod op de 
woningmarkt.  

1. Transformatiefonds 
(herstructurering 
koopvoorraad).                      
2. Bewustwording 
woningaanpassingen.             
3. Bijstellen beschikbare 
plancapaciteit.                      
4. Project "Experiment 
verhuurcoörperatie".              
5. Samenvoeging van 
woningen en renovatie. 

Provinciaal Omgevingsplan 
2009-2013 (2009); Woon- en 
leefbaarheids-plan Eemsdelta 
(2012); Ruimte voor 
Daadkracht (2013) 

Tabel 1: Provinciaal en regionaal woonbeleid in vigerende beleidskaders in de krimpregio’s Zeeuws-

Vlaanderen, Parkstad Limburg en de Eemsdelta. 

Geconcludeerd kan worden dat het provinciale beleid van de drie krimpregio’s in 

sterke mate gericht is op de herstructurering van woongebieden. Gesteld wordt 

dat zowel op de huurmarkt als op de koopmarkt een grote opgave ligt om de 

woningvoorraad aan te passen aan de demografische ontwikkelingen. De 

doelstellingen van de drie provincies vertonen grote overeenkomsten, zo dient 

het evenwicht op de woningmarkt hersteld te worden. Oftewel de doelstelling 

betreft een betere afstemming van (zowel een kwantitatieve als kwalitatieve) 

vraag en aanbod op de woningmarkt. Daarnaast voegt de provincie Zeeland, het 
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‘behoud van de vastgoedwaarde’ toe aan de doelstelling en legt de provincie 

Limburg, de nadruk op het kwalitatieve en kwantitatieve aspect van het 

vernieuwde aanbod van woningen.  

Met betrekking tot concrete acties om de doelstelling te bereiken zijn minimale 

verschillen tussen de provincies waarneembaar. De provincie Zeeland zet in 

verhouding meer in op projecten die gericht zijn op particuliere 

woningverbetering dan de andere twee provincies. De provincies Limburg en 

Groningen doen dit ook, maar in mindere mate. De provincie Limburg legt de 

focus meer op de Limburgse Wijkaanpak, dit betreft de aanpak van twaalf grote 

Limburgse wijken, waar een grote herstructureringsopgave is voorzien. De 

provincie Groningen loopt voorop wat betreft herstructurering, zij hebben de 

afgelopen jaren al een eerste herstructureringsfase gerealiseerd waarbij 

burgerparticipatie wordt gestimuleerd. Grote overeenkomst tussen de provincies 

is dat in iedere provincie een transformatiefonds opgesteld wordt, bedoeld voor 

de herstructurering van de koopsector. 

3.1.2 Gemeentelijk woningmarktbeleid. 

Aansluitend op het provinciale beleid maken gemeenten hun eigen beleid op het 

gebied van de functie wonen. Waar de provincies steeds meer een faciliterende 

rol innemen, hanteren de gemeenten nog een overwegend sturende rol. In de 

volgende deelparagrafen worden eveneens de doelstellingen en de concrete 

acties van de gemeenten in de krimpregio’s uiteengezet. 

3.1.2.1 Gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen. 

Een analyse van het vigerende regionale en gemeentelijk beleid in de regio 

Zeeuws-Vlaanderen laat zien dat volop ingezet wordt op kwantitatieve en 

kwalitatieve aanpassing van de woningvoorraad middels het onttrekken van 

woningen (sloop), samenvoegen van woningen en het in minder aantallen 

terugbouwen van woningen als reactie op de demografische ontwikkelingen 

(tabel 2 en bijlage D).  
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Doelstelling Wonen Concrete acties Bronnen 

Gemeente 
Hulst 

Streven naar het reduceren 
van de kwantitatieve en 
kwalitatieve discrepantie op 
de woningmarkt, waarbij 
nieuwe woonconcepten 
aandacht verdienen. 

1. Stimuleren van de 
herstructurering van de 
bestaande woningvoorraad.             
2. Kwaliteitsverbetering / 
verdunning woongebieden.      
3. Stimuleren van de 
omvang en de diversiteit van 
nieuwbouw.   

Woonvisie (2005); 
Structuurvisie Hulst (2012) 

Gemeente 
Terneuzen 

Streven naar het aanbieden 
van aantrekkelijke 
woonlocaties voor alle 
leeftijdscategorieën, 
stimuleren van de aanleg van 
niet-traditionele woonwijken, 
voortzetten van het beleid 
van herstructurering en 

zorgdragen voor veiligheid in 
de wijk. 

1. Initiëren van 
herstructureringsprojecten.                             
2. Kwaliteitsverbetering / 
verdunning woongebieden.      
3. Project "Krot of Kans” en                         
"Upgrade".                             
4. Intensivering van het 
handhavingsbeleid. 

5. Pro-actief omgaan met 
herstructurering van de 
woningvoorraad. 

Structuurvisie Terneuzen 
2025 (2010); Woonvisie 
2005-2009 (2005) 

Gemeente 
Sluis 

Streven is het verbeteren 
van de kwaliteit van het 
wonen door het afstemmen 
van de woningvoorraad op 
de woonwensen van de 
huidige en toekomstige 
inwoners en de 
veranderende 
bevolkingssamenstelling. 

1. Stimuleren en faciliteren 
van het samenvoegen van 
bestaande woningen.             
2. Sloop incourante 
woningen.                          
3. Aanpak verpauperd 
particulier bezit 
(aanschrijvingsbeleid).  
4. Geen nieuwbouw zonder 
sloop van woningen.  
5. Bestaande 
woningbouwplannen 
schrappen en aanpassen. 

Structuurvisie Sluis "Goed 
Leven" (2011); Woonvisie 
2013-2020 (2013); 
Masterplan "Aantrekkelijk 
Oostburg" (2012) 

Tabel 2: Gemeentelijk woonbeleid in vigerende beleidskaders in de krimpregio Zeeuws-Vlaanderen. 

Geconcludeerd kan worden dat herstructurering van de woningvoorraad een 

prominente rol inneemt in het gemeentelijk beleid. De doelstellingen van de drie 

gemeenten komen grotendeels overeen. In alle gemeenten wordt in de 

doelstelling, een betere afstemming van (zowel kwalitatief als kwantitatief) vraag 

en aanbod op de woningmarkt, aangehaald. De doelstellingen kennen echter ook 

verschillen. Zo streeft de gemeente Hulst naar nieuwe woonconcepten en streeft 

de gemeente Terneuzen naar de ontwikkeling van niet-traditionele woonwijken.  

Onderscheid wordt gemaakt in de herstructurering van huurwoningen en 

koopwoningen. Zowel in de structuurvisie van de gemeente Hulst als van de 

gemeente Terneuzen wordt gesteld dat de herstructurering van corporatiebezit 

dient te worden voortgezet in samenhang met een kwaliteitsverbetering van de 

openbare ruimte. Binnen het gemeentelijke beleid wordt eveneens de aanpak 

van de particuliere woningvoorraad erkend als essentiële opgave. Initiatieven tot 

particuliere woningverbetering worden dan ook gestimuleerd en strategieën 
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(KLUS, Upgrade)6 voor particuliere woningverbetering worden gefaciliteerd. 

Tussen de gemeente zitten geen grote verschillen wat betreft de concrete acties, 

de projecten worden in samenwerking met elkaar en de provincie uitgevoerd. De 

gemeente Sluis stelt echter ook als concrete actie het schrappen van bestaande 

woningbouwplannen. In de gemeente Hulst en Terneuzen komt dit minder naar 

voren in het opgestelde beleid. Tevens valt op dat de gemeente Terneuzen 

grootschalige herstructureringsprojecten wil initiëren en daarbij een proactieve 

rol neemt, terwijl de gemeente Hulst en Sluis stellen kleinschalige 

herstructureringsprojecten meer te willen stimuleren. In grote lijnen worden 

echter door de gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen dezelfde doelstellingen gesteld 

en worden dezelfde concrete acties uitgevoerd om die gestelde doelstellingen te 

bereiken. 

3.1.2.2 Gemeenten in Parkstad Limburg. 

Een analyse van het vigerende gemeentelijk beleid in de regio Parkstad Limburg 

laat zien dat net als in de regio Zeeuws-Vlaanderen volop ingezet wordt op 

kwantitatieve en kwalitatieve aanpassing van de woningvoorraad middels sloop 

en nieuwbouw (verdunning) als reactie op de demografische ontwikkelingen 

(tabel 3 en bijlage D).  

  Doelstelling Wonen Concrete acties Bronnen 

Gemeente 
Brunssum 

Het streven is een passend 
woningaanbod, realisatie van 
kwalitatief goede en 
levensloopbestendige 
woningen en de sloop van 
niet courante woningen. 

1. Oprichten sloopfonds.               
2. Prioritering van aantal 
herstructureringswijken. 
3. Samenvoegen van 
woningen in specifieke 
wijken. 
4. Verdunning van het aantal 
woningen in specifieke 
wijken. 
5. Sloop van incourante 
woningen. 

Structuurvisie Brunssum 
2025 (2009); Masterplan 
Centrum "Bruisend 
Brunssum" (2008)  

                                                           

6 KLUS: Per gemeente wordt het verpauperd vastgoed in beeld gebracht. De aanpak kent twee 

benaderingswijzen, de warme en de koude. In eerste instantie wordt getracht met de eigenaren 

van het verpauperd vastgoed in gesprek te gaan om ze te motiveren het verpauperde bezit aan te 

pakken. Blijkt de warme aanpak niet tot de gewenste actie van de eigenaren te leiden, dan wordt 

overgegaan op de koude aanpak. Een dwangsom of werkzaamheden op kosten van de onvrijwillige 

eigenaren kunnen het gevolg zijn om het verpauperd vastgoed aan te pakken (gemeente Hulst, 

2014)   

Upgrade: Het opkopen, slopen, renoveren, samenvoegen, verkopen en/of tijdelijke verhuur van 

particulier vastgoed aan de onderkant van de particuliere woningmarkt (Moveo, 2014) 
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Gemeente 
Heerlen 

Het streven is een 
aangepaste woningvoorraad, 
zodat vraag en aanbod goed 
op elkaar aansluiten; zowel 
in kwantiteit als kwaliteit van 
de woningen; het aanbod 
aan woningen meer 
gedifferentieerd en 
toekomstbestendig. Accent 
wordt gelegd op de rol en 
positie van bewoners. 

1. Slopen van woningen. 
2. Transformatie van 
woningen. 
3. Nieuwbouw van woningen 
in aansluiting op de vraag. 
4. Verdunning en 
verduurzaming 
woningvoorraad. 
5. Stimuleren van 
maatschappelijke initiatieven 
en projecten.  

Stadsdeelvisie Hoensbroek 
2025 (2012); Masterplan 
Vrieheide "Energie voor 
Vrieheide de Stack" (2013); 
Wijkactieplan MSP 2007-2020 
(2008) 

Gemeente 
Landgraaf 

Het streven is het  
blijven investeren in de 
kwaliteit van de 
woonomgeving, 
kwantitatieve en kwalitatieve 
verbetering van de 
woningvoorraad, 
waardoor de waarde van het 
vastgoed blijft behouden.  

1. Opstellen wijk-
ontwikkelingsplannen:    
- Sloop van woningen waar 
geen vraag naar is. 
- Gerichte nieuwbouw. 
- Gerichte renovatie.   
- Strategieën van het 
samenvoegen van woningen.                 

Structuurvisie Landgraaf 
2030: "Slank en groen" 
(2011); 
Wijkontwikkelingsplan 
Nieuwenhagen - Lichtenberg 
(2012) 

Gemeente 
Kerkrade 

Het streven is het 
ontwikkelen van een stad 
met een passende 
kwantitatieve en kwalitatieve 
(duurzame en 
levensloopbestendige) 
woningvoorraad in een 
aantrekkelijke 
woonomgeving die past bij 
de vraag.  

1. Aanwijzen typen gebieden 
waar voldaan moet worden 
aan de gestelde 
herstructureringsopgave;                      
a. beheergebieden              
b. verdunningsgebieden       
c. transformatiegebieden.   
2. Terugbrengen aantal 
bouwplannen. 
3. Opstarten ‘toolkit’; aanpak 
particulier bezit. 

Structuurvisie Kerkrade: 
"Kerkrade, Europees en 
Gastvrij" 2010-2020 (2011); 
Stadsdeelvisie Kerkrade-
Noord en Oost 2 (2014)  

Gemeente 
Onder- 
banken 

Het streven is de 
woningmarkt kwalitatief en 
kwantitatief in evenwicht te 
brengen en te houden met 

de vraag en het verhogen 
van de kwaliteit van de 
directe woonomgeving.  

1. Realiseren van 
woningbouw (nieuwbouw)- 
en saneringsprojecten 
(sloop).                              

2. Bevorderen 
levensloopbestendig maken 
van woningen.                         

Strategische visie 2020: 
Onderbanken verleidt (2008) 

Gemeente 
Voerendaal 

Het streven is een 
kwalitatief, hoogstaand, 
rustig, waardevast en groen 
wonen in Parkstad, dit door 
te gaan voor een sterke 
waardevaste 
woningvoorraad, in 
samenwerking met partijen. 

1. Opstellen plan sloop en 
nieuwbouw Kunrade & 
Minnegardsweg                      
2. Planontwikkeling 
herstructurering 'hartje 
Klimmen'                            
3. Stimuleringsmaatregel 
particuliere woningvoorraad.            
4. Pilot-project 'inzetten 
woonconsulent'. 

Meerjarig 
volkshuisvestingsplan; 
"Samen bouwen aan wonen 
in Voerendaal in 2020" 
(2011) 

Gemeente 
Simpelveld 

Het in evenwicht brengen 
van de woningmarkt op het 
gebied van kwaliteit en 
kwantiteit.  

1. Subsidieregelingen voor 
levensloopbestendig 
woningen opstellen.                         
2. Voldoen aan de afspraken 
omtrent het onttrekken van 
woningen (verdunning)  

Strategische visie 2013-2023 
(2013) 

Gemeente 

Nuth 

- - Stardocument Strategische 
visie Nuth 2014-2020 (2014) 

Tabel 3: Regionaal en gemeentelijk woonbeleid in vigerende beleidskaders in de krimpregio 

Parkstad Limburg. 

Geconcludeerd kan worden dat herstructurering in de krimpregio Parkstad 

eveneens een prominente rol inneemt in het regionale en gemeentelijk beleid. 

Wederom kan gesteld worden dat de algemene doelstelling gericht is op het in 
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evenwicht brengen van vraag en aanbod op de woningmarkt. Het bieden van een 

passend aanbod in kwalitatieve en kwantitatieve zin. Enkele verschillen tussen de 

doelstellingen zijn eveneens waarneembaar. Door de gemeenten Brunssum en 

Kerkrade is de realisatie van levensloopbestendige en duurzame woningen in de 

doelstelling opgenomen. Bij de overige gemeenten is dit niet het geval, al wordt 

bij de concrete acties door de gemeenten Onderbanken en Simpelveld 

aangegeven dat de bouw van levensloopbestendige woningen gestimuleerd dient 

te worden. De gemeenten Landgraaf en Voerendaal stellen in tegenstelling tot 

andere gemeenten dat de bestaande vastgoedwaarde behouden dient te worden.  

Tevens is waarneembaar dat enkele gemeenten hun strategie met betrekking tot 

de herstructurering van de woningvoorraad in de loop der jaren hebben 

gewijzigd, zoals bijvoorbeeld de gemeenten Heerlen en Kerkrade. Waar voorheen 

de gemeenten specifieke locaties aanwezen in wijken waar herstructurering 

diende plaats te vinden is nu de stap gemaakt naar een meer organische wijze 

van herstructurering, met kleinschalige ingrepen, vaak geïnitieerd vanuit de 

samenleving (burgerparticipatie). Handvatten worden geboden voor de wijze 

waar omgegaan kan worden met leegstand die ontstaat in de loop der jaren. De 

gemeente Heerlen stelt daarnaast in haar doelstelling dat het accent gelegd 

wordt bij de rol en de positie van de bewoners. 

De concrete acties betreffen grofweg de sloop van zowel woningen waar geen 

vraag naar is als niet-courante woningen en de nieuwbouw van woningen die 

voldoen aan de vraag. Verdunning van het aantal woningen betreft een 

belangrijke concrete actie in de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade en 

Simpelveld. Het samenvoegen van woningen wordt enkel als concrete actie 

gezien in de gemeente Brunssum en Landgraaf. 

Kanttekening is dat uit het beleid blijkt dat de grotere gemeenten sterker 

inzetten op herstructurering dan de kleinere gemeenten. Dit is mogelijk een 

gevolg van een grotere woningvoorraad in combinatie met sterkere 

demografische krimp. Daarnaast valt op dat gemeenten met hun beleid zeer 

sterk aansluiten op regionale gestelde kaders en visies. Dit blijkt onder andere 

uit het feit dat enkele gemeenten geen eigen structuur- en woonvisie kennen, 

maar de regionale visies als vigerend beleid voor de eigen gemeente zien. 

Resumerend kan gesteld worden dat de gemeenten binnen Parkstad Limburg 
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over het algemeen dezelfde doelstellingen hanteren, waarbij tevens geen grote 

discrepanties zichtbaar zijn tussen de concrete acties die worden ondernomen. 

3.1.2.3 Gemeenten in de Eemsdelta. 

Een analyse van het vigerende gemeentelijk beleid in de regio Eemsdelta laat 

zien dat eveneens ingezet wordt op kwantitatieve en kwalitatieve aanpassing van 

de woningvoorraad middels sloop en nieuwbouw als reactie op de demografische 

ontwikkelingen (tabel 4 en bijlage D).  

  Doelstelling Wonen Concrete acties  Bronnen 

Gemeente 
Appingedam 

Het streven is de huidige 
woningvoorraad aanpassen 
aan de wensen van de 
toekomst. 

1. Herbestemming panden. 
2. Slopen van overbodige 
woningen. 
3. Nieuwbouw van 
levensbestendige woningen. 
4. Afronding herstructurering 
(Opwierde) en 
ontwikkelingslocaties. 

Ontwikkelingsperspectief 
Appingedam Delfzijl 2030 
(2009); Bestemmingsplan 
Stad Appingedam (2011) 

Gemeente 
Delfzijl 

Samen werken aan een 
gezonde woningmarkt met 
een veelzijdig aanbod aan 
woningen en aantrekkelijke 
en leefbare woonwijken en 
woondorpen. Zorgen voor 
het toevoegen van 
kwalitatieve passende 
nieuwbouw.  

1. Verder stimuleren van 
bewonersparticipatie bij 
aanpak krimp.                       
2. Opzet revolving fonds 
voor sloop goedkope koop.                            
3. Stimuleren van 
levensloopbestendige bouw.                           
4. Uit de markt nemen 
overaanbod van bouwgrond.                     

Actieplan "Dorpen en Wijken" 
(2013); Integraal 
Investeringsprogramma 
Delfzijl 2012-2022 (2012) 

Gemeente 
Eemsmond 

Het streven is de 
leefkwaliteit op een hoog 
niveau te houden, waardoor 
het prettig leven is in 
kwalitatief goede 
woonruimten.   

1. Concrete 
prestatieafspraken 
woningbouwplanning met 
woningcorporaties.              
2. Gemeente stimuleert 
corporaties tot bouw van 
levensloopbestendige 
woningen.  

Coalitieakkoord 2014-2018 
"Eemsmond: goed 
voorbereid op de toekomst" 
(2014) 

Gemeente 
Loppersum 

Inzet op behoud van een 
aantrekkelijke 
woongemeente voor 
verschillende doelgroepen, 
rekening houdend met de 
grote vernieuwingsopgave 
die voortvloeit uit de 
demografische 
veranderingen.  

1. Stimuleren op aardbeving-
bestendig en duurzaam 
bouwen.                             
2. Sloop en nieuwbouw van 
woningen.        

Structuurvisie Loppersum 
2012-2020 (2012); 
Coalitieakkoord 2014-2018 
"Duurzaam, sociaal: 
Natuurlijk Loppersum" 
(2014) 

Tabel 4: Regionaal en gemeentelijk woonbeleid in vigerende beleidskaders in de krimpregio 

Eemsdelta. 

Geconcludeerd kan worden dat herstructurering in de Eemsdelta eveneens een 

prominente rol inneemt in het regionale en gemeentelijk beleid. Daarbij valt 

wederom op, dat de gemeenten sterk aansluiten bij het bestaande regionale 

beleid. Gemeentelijke structuur- en woonvisies zijn niet opgesteld. Uit de 

gemeentelijke doelstellingen is niet direct een gezamenlijke doelstelling te 
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filteren. Wel wordt meerdere malen aangehaald dat de doelstelling bestaat uit 

het zorgen voor goede kwalitatieve passende woningen. Er wordt echter minder 

aandacht besteed aan de kwantitatieve aspecten binnen de gemeente Eemsmond 

en Loppersum. Dit is een logisch vervolg kijkend naar de prognoses voor de 

desbetreffende gemeenten (zie bijlage A). Het aantal huishoudens en inwoners 

blijft relatief stabiel. Een grotere opgave ligt in die gemeenten dan ook op het 

kwalitatieve aspect van de woningvoorraad. Delfzijl lijkt, afgaand op het beleid, 

de grootste herstructureringsopgave te hebben in de regio Eemsdelta, ook 

kwantitatief gezien. De gemeente zet bij die herstructurering sterk in op 

burgerparticipatie, om gezamenlijk te komen tot een evenwicht op de 

woningmarkt. De bouw van levensloopbestendige woningen wordt in alle 

gemeenten als belangrijke concrete actie gezien, waarmee tegemoet gekomen 

wordt aan de vraag. 

3.1.2.4 Conclusies gemeentelijk woningmarktbeleid. 

Kijkend naar de gemeenten in de drie krimpregio’s kan geconcludeerd worden 

dat het vigerende gemeentelijke beleid, sterk gericht is op herstructurering van 

de bestaande woningvoorraad om daarmee een regionale dynamische 

woningmarkt tot stand te brengen. Een algemene doelstelling die getrokken kan 

worden uit alle gemeentelijk beleidsplannen betreft het in evenwicht brengen van 

de woningvoorraad, zowel kwantitatief als kwalitatief. De concrete acties om die 

doelstelling te bewerkstelligen verschillen enigszins. Zo wordt in Zeeuws-

Vlaanderen veelal gekeken naar kleinschalige projecten, pandgericht, middels 

KLUS, Upgrade en het Krottenbeleid. In Parkstad Limburg ligt de nadruk meer op 

gebiedsgerichte projecten op wijkniveau, op basis van opgestelde 

stadsdeelvisies, wijkontwikkelingsplannen en masterplannen. Pandgerichte 

projecten worden in mindere mate gehanteerd. Dit geldt eveneens voor de 

Eemsdelta. De Eemsdelta en Parkstad Limburg zetten daarnaast sterk in op de 

bouw van levensloopbestendige woningen.  

In de volgende paragraaf wordt de herstructureringsopgave per regio nader 

toegelicht, waarmee de kwantitatieve ambitie voor de komende decennia per 

krimpgemeente inzichtelijk wordt. 
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3.2 Herstructureringsambities in de krimpregio’s. 

De herstructureringsambities in de krimpregio’s betreft zowel een kwantitatieve 

als kwalitatieve ambitie zoals blijkt uit de analyse van het regionale en 

gemeentelijke beleid. Met de kwantitatieve ambitie wordt aangesloten op het 

aantal woningen (sloop / nieuwbouw) dat benodigd is in de toekomst. Met de 

kwalitatieve ambitie wordt aangesloten op de vraag naar typen woningen die 

benodigd zijn in de toekomst. Wat betreft de kwantitatieve ambitie worden in 

verscheidene beleidsdocumenten in de drie krimpregio’s de aantallen gegeven. 

Dit geldt niet altijd voor de kwalitatieve ambitie. Met het uitvoeren van het 

kwantitatieve programma wordt echter al een deel van de kwalitatieve opgave 

gerealiseerd. Immers wanneer nieuwbouwwoningen worden ontwikkeld, zullen 

deze waarschijnlijk voldoen aan de kwalitatieve vraag. Voor dit onderzoek is 

voornamelijk de kwantitatieve opgave van belang en in mindere mate de 

kwalitatieve opgave. Deze wordt dan ook buiten de inventarisatie gelaten. 

3.2.1 Herstructureringsambitie Zeeuws-Vlaanderen. 

De ambitie tot 2022, (tabel 5) wat betreft de totale sloopopgave in Zeeuws-

Vlaanderen, omvat 2.359 woningen. Daar tegenover staat de nieuwbouw van 

2.530 woningen. De grootste ambitie ligt in de gemeente Terneuzen. Daar 

dienen de meeste woningen te worden gesloopt, maar tevens de meeste 

woningen te worden gebouwd. De ambitie stelt dus dat er meer woningen 

gebouwd dienen te worden dan dat er gesloopt moeten worden tot 2022. Dit is 

een gevolg van de huishoudingsverdunning die zich de komende jaren voordoet. 

De grote sloopopgave wordt voorzien na 2022, wanneer het aantal huishoudens 

eveneens daalt (EIB, 2013). De ambities kunnen eveneens worden 

onderverdeeld naar de huur en de koopsector. 

Regionale woningbouwambities Zeeuws-Vlaanderen tot 2022. 

  
Slopen Nieuwbouw 

Hulst Ambitie huur 375 285 

Terneuzen Ambitie huur 700 583 

Sluis Ambitie huur 250 86 

Regio Zeeuws-Vlaanderen Ambitie huur 1325 954 

    

Hulst Ambitie koop 320 376 

Terneuzen Ambitie koop 504 858 
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Sluis Ambitie koop 210 342 

Regio Zeeuws-Vlaanderen Ambitie koop 1034 1576 

    

Hulst Ambitie totaal 695 661 

Terneuzen Ambitie totaal 1204 1441 

Sluis Ambitie totaal 460 428 

Regio Zeeuws-Vlaanderen Ambitie totaal 2359 2530 

Tabel 5: Regionale woningbouwambities Zeeuws-Vlaanderen onderverdeeld naar huur en koop tot 

2022 (EIB, 2013 – eigen bewerking).  

Uit de tabel blijkt dat de grootste sloopopgave in Zeeuws-Vlaanderen gelegen is 

in de huursector tot 2022. Die ambitie concentreert zich grotendeels in de 

gemeente Terneuzen. Wat betreft de nieuwbouwambitie blijkt dat er meer 

koopwoningen dan huurwoningen gebouwd moeten worden. Wederom is in de 

gemeente Terneuzen de grootste ambitie gesteld.  

3.2.2 Herstructureringsambitie Parkstad Limburg. 

De ambitie tot 2020, wat betreft de totale sloopopgave in Parkstad Limburg, 

omvat (minimaal) 4.979 woningen, ten opzichte van de nieuwbouw van 6.172 

woningen (tabel 6). Wordt echter de totale nieuwbouwambitie gerealiseerd, dan 

bedraagt de totale sloopopgave 4.979+6.172=11.151 woningen. Met andere 

woorden: het zijn “communicerende vaten”; wanneer meer woningen worden 

toegevoegd aan de woningvoorraad, neemt de onttrekkingsopgave toe.  

De gemeente Heerlen kent de grootste ambitie in Parkstad Limburg, daar dienen 

de meeste woningen te worden gesloopt bij de bouw van 0 woningen. De 

nieuwbouwambitie is in de gemeente Heerlen eveneens het grootst. Bij de 

maximale uitvoering van die nieuwbouwambitie bedraagt de totale sloopopgave 

in Heerlen 4.808 woningen. Opvallend is de ambitie van de gemeente 

Voerendaal. Bij de bouw van 119 woningen, hoeven nog geen woningen gesloopt 

te worden tot 2020. Worden er meer dan 119 woningen gebouwd, dan kent ook 

de gemeente Voerendaal een sloopopgave. Het vergelijken van Parkstad Limburg 

met Zeeuws-Vlaanderen laat een opvallend verschil zien. In tegenstelling tot 

Zeeuws-Vlaanderen, bestaat in Parkstad Limburg de ambitie om meer woningen 

te slopen dan nieuw te bouwen tot 2020. De ambities en plannen kunnen 

eveneens worden onderverdeeld naar de huur en de koopsector.  
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Regionale woningbouwambities Parkstad Limburg tot 2020. 

  

Slopen* Nieuwbouw 

Bij maximale 
uitvoering 

nieuwbouw = 
sloop totaal** 

Brunssum Ambitie huur 326 128 454 

Heerlen Ambitie huur 1900 809 2709 

Landgraaf Ambitie huur 328 217 545 

Kerkrade Ambitie huur 1513 362 1875 

Onderbanken Ambitie huur 68 27 95 

Voerendaal Ambitie huur -107 105 -2 

Simpelveld Ambitie huur 198 94 292 

Nuth Ambitie huur 255 110 365 

Regio Parkstad Ambitie huur 4481 1852 6333 

    
   

Brunssum Ambitie koop 36 298 334 

Heerlen Ambitie koop 211 1888 2099 

Landgraaf Ambitie koop 36 505 541 

Kerkrade Ambitie koop 168 844 1012 

Onderbanken Ambitie koop 8 63 71 

Voerendaal Ambitie koop -12 245 233 

Simpelveld Ambitie koop 22 218 240 

Nuth Ambitie koop 29 259 288 

Regio Parkstad Ambitie koop 498 4320 4818 

    
   

Brunssum Ambitie totaal 362 425 787 

Heerlen Ambitie totaal 2111 2697 4808 

Landgraaf Ambitie totaal 364 722 1086 

Kerkrade Ambitie totaal 1681 1205 2886 

Onderbanken Ambitie totaal 75 90 165 

Voerendaal Ambitie totaal -119 350 231 

Simpelveld Ambitie totaal 220 312 532 

Nuth Ambitie totaal 285 371 656 

Regio Parkstad Ambitie totaal 4979 6172 11151 

Tabel 6: Regionale woningbouwambities Parkstad Limburg onderverdeeld naar huur en koop tot 

2020 (Parkstad Limburg & Buro 5 Maastricht, 2011 – eigen bewerking). 

* = Het minimale aantal woningen dat onttrokken dient te worden uit de markt, oftewel in het 

geval van Brunssum dient bij de bouw van 0 woningen, 362 woningen gesloopt te worden.  

**= Het maximale aantal woningen dat onttrokken dient te worden uit de markt bij de maximale 

uitvoering van de nieuwbouwambitie, oftewel in het geval van Brunssum dienen bij de bouw van de 

totale nieuwbouw ambitie, 362+425= 787 woningen onttrokken te worden.  

Wat betreft het slopen tot 2020 wordt een gemiddelde verhouding van 90% huur 

en 10% koop gegeven, na 2020 wijzigt dit naar 80% huur en 20% koop. De 
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nieuwbouw kent volgens het RIGO en het EIB (2010) een verhouding van 30% in 

de huursector en 70% in de koopsector7.  

Uit de tabel blijkt dat de grootste sloopambitie voor Parkstad Limburg is gelegen 

in de huursector en in mindere mate in de koopsector. Iedere gemeente kent een 

hoger aantal te slopen huurwoningen dan koopwoningen. Wat betreft de 

nieuwbouw van woningen is de grootste ambitie gelegen in de koopsector. De 

ambitie is om meer koopwoningen dan huurwoningen te realiseren.   

3.2.3 Herstructureringsambitie Eemsdelta. 

De ambitie tot 2021, wat betreft de totale sloopopgave in de Eemsdelta, omvat 

2.970 woningen, ten opzichte van de nieuwbouw van 2.305 woningen (tabel 7). 

De grootste sloopambitie van woningen is voorzien in de gemeente Delfzijl. De 

drie overige gemeenten kennen een ongeveer gelijk aantal te slopen woningen. 

Wat betreft de nieuwbouw van woningen is de ambitie het grootst in de 

gemeente Eemsmond.  

Regionale woningbouwambities Eemsdelta tot 2021. 

    Slopen Nieuwbouw 

Appingedam Ambitie huur 365 280 

Delfzijl Ambitie huur 1100 310 

Eemsmond Ambitie huur 305 510 

Loppersum Ambitie huur 310 265 

Regio Eemsdelta Ambitie huur 2080 1365 

    
  

Appingedam Ambitie koop 50 160 

Delfzijl Ambitie koop 535 255 

Eemsmond Ambitie koop 155 235 

Loppersum Ambitie koop 150 135 

Regio Eemsdelta Ambitie koop 890 785 

    
  

Appingedam Ambitie totaal 415 595 

Delfzijl Ambitie totaal 1635 565 

Eemsmond Ambitie totaal 460 745 

                                                           

7 In de herstructureringsvisie Parkstad Limburg wordt geen onderscheid gemaakt in de sloop en 

nieuwbouw in de huur- en koopsector; omdat de opgave op stadsdeelniveau uitgewerkt moet 

worden en er op marktomstandigheden moet kunnen worden ingespeeld.” Om toch een verhouding 

en indicatie weer te geven tussen huur en koop wordt gebruik gemaakt van de door het RIGO & 

EIB opgestelde MKBA Herstructureringsaanpak Parkstad Limburg (2010). 
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Loppersum Ambitie totaal 460 400 

Regio Eemsdelta Ambitie totaal 2970 2305 

Tabel 7: Regionale woningbouwambities Eemsdelta onderverdeeld naar huur en koop tot 2020 

(Weusthuis Associatie, 2012 – eigen bewerking). 

Uit tabel 7 blijkt dat de grootste sloopopgave in de Eemsdelta is gelegen in de 

huursector tot 2021. Die ambitie concentreert zich grotendeels in de gemeente 

Delfzijl. Wat betreft de nieuwbouw, is de ambitie gesteld om meer huurwoningen 

dan koopwoningen te bouwen. Dit in tegenstelling tot de regio’s Zeeuws-

Vlaanderen en Parkstad Limburg.  

Om te analyseren of de ambities daadwerkelijk worden uitgevoerd en 

opgenomen zijn in bestaande plannen, volgt in de volgende paragraaf een 

inventarisatie van bestaande herstructureringsprojecten in de drie krimpregio’s.  

3.3 Plannen en uitvoering van herstructurering in de krimpregio’s. 

Om inzicht te krijgen in de mate waarin de gestelde ambities worden 

gerealiseerd, zijn per krimpregio voor iedere gemeente de 

herstructureringsplannen geïnventariseerd. In de volgende deelparagrafen 

worden eerst de sloopplannen weergegeven per krimpregio, waarna vervolgens 

de nieuwbouwplannen worden geanalyseerd. De aanwezigheid van plannen wil 

echter niet zeggen dat ook concrete uitvoering plaatsvindt van die 

herstructurering. Inventarisatie vindt dan ook plaats van projecten die concreet 

in uitvoering zijn. In bijlage E wordt dit weergegeven, dit betreffen gemeentelijke 

herstructureringsprojecten die recentelijk zijn afgerond, die in uitvoering zijn en 

die op relatief korte termijn worden opgestart, inclusief de planvorming, de 

omvang van het herstructureringsproject en de participerende partijen. Wat 

betreft de uitvoering van plannen dient opgemerkt te worden dat gegeven 

getallen met betrekking tot het aantal woningen van een bepaald 

herstructureringsproject, indicaties betreffen. De getallen zijn onderhavig aan 

uiteenlopende veranderingen, van gewijzigde bevolkingsprognoses tot 

veranderende marktomstandigheden. Middels het weergeven van percentages 

wordt inzichtelijk of er sprake is van discrepanties tussen de gestelde ambitie en 

de plannen en tussen de gestelde ambitie en de uitvoering. 
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3.3.1 Zeeuws-Vlaanderen. 

3.3.1.1 Sloopopgave in Zeeuws-Vlaanderen. 

De bestaande plannen voorzien in de sloop van 1.538 woningen (tabel 8). De 

concrete uitvoering van de plannen kent een sloop van 1.103 woningen, terwijl in 

de ambitie gesteld is om 2.359 woningen in Zeeuws-Vlaanderen te slopen. Een 

zekere mate van discrepantie wordt hier zichtbaar. Slechts 65% van de gestelde 

ambitie is opgenomen in sloopplannen en slechts 47% van de gestelde ambitie 

wordt concreet uitgevoerd (gesloopt). Daardoor kan gesproken worden over 

zowel een discrepantie tussen de ambitie en de plannen als tussen de ambitie en 

de uitvoering.  

Sloopambitie in verhouding tot plannen en uitvoering tot 2022 in Zeeuws-

Vlaanderen. 

  
Ambitie Plannen % Uitvoering* % 

Hulst Huur 375 224 60% 234 62% 

Terneuzen Huur 700 875 125% 740 106% 

Sluis Huur 250 238 95% 73 29% 

Regio Zeeuws-Vlaanderen Huur 1325 1338 101% 1047 79% 

    
     

Hulst Koop 320 40 13% 19 6% 

Terneuzen Koop 504 119 24% 0 0% 

Sluis Koop 210 42 20% 37 18% 

Regio Zeeuws-Vlaanderen Koop 1034 200 19% 56 5% 

    
     

Regio Zeeuws-Vlaanderen Totaal 2359 1538 65% 1103 47% 

Tabel 8: De sloopplannen en concrete uitvoering daarvan in verhouding tot de sloopambitie naar 

huur en koop in Zeeuws-Vlaanderen (Gemeente Hulst, gemeente Sluis & gemeente Terneuzen, 

2013 – eigen bewerking). 

Uit tabel 8 blijkt dat de genoemde discrepanties zich voornamelijk concentreren 

in de sloop van de koopsector. Met de huidige plannen voor de sloop van de 

koopsector in Zeeuws-Vlaanderen, wordt voor slecht 19% voldaan aan de 

gestelde ambitie. De gemeente Hulst sluit met de bestaande plannen voor de 

sloop van koopwoningen het minst aan op de gestelde sloopambitie van 

koopwoningen. Het is echter de gemeente Terneuzen die helemaal niet voldoet 

aan de gestelde ambitie, wanneer gekeken wordt naar de concrete uitvoering 

van de sloop van koopwoningen, die betreft namelijk 0%. De gemeente kent 

echter ook de grootste sloopopgave in vergelijking met de andere Zeeuws-

Vlaamse gemeenten. De gemeente Sluis voldoet bij de uitvoering met (slechts) 
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18%, nog het meest aan de gestelde ambitie. Het blijkt daarmee dat de sloop 

van de koopsector in Zeeuws-Vlaanderen maar minimaal opgepakt wordt.  

In de huursector wordt de opgave wel grotendeels gerealiseerd. Zo voldoet de 

gemeente Terneuzen met de uitvoering volledig aan de gestelde sloopambitie in 

de huursector. In de regio Zeeuws-Vlaanderen wordt voor bijna 80% voldaan 

aan de gestelde ambitie omtrent de sloop van huurwoningen. Bij de uitvoering 

van de sloop van huurwoningen blijkt de gemeente Sluis het meest achter te 

lopen op de gestelde ambitie.  

3.3.1.2 Nieuwbouwopgave in Zeeuws-Vlaanderen. 

De bestaande nieuwbouwplannen voorzien in de bouw van 2.540 woningen in 

Zeeuws-Vlaanderen (tabel 9). De concrete uitvoering van de plannen kent een 

realisatieopgave van 988 woningen, terwijl in de ambitie gesteld is om 2.530 

woningen in Zeeuws-Vlaanderen te realiseren. Wederom is sprake van een 

aanzienlijke discrepantie, maar in dit geval enkel tussen de ambitie en de 

uitvoering.  

Tabel 9: De nieuwbouwplannen en concrete uitvoering daarvan in verhouding tot de 

nieuwbouwambitie naar huur en koop in Zeeuws-Vlaanderen (Gemeente Hulst, gemeente Sluis & 

gemeente Terneuzen, 2013 – eigen bewerking).  

Uit tabel 9 blijkt niet direct of de discrepantie tussen ambitie en uitvoering is 

gelegen in de huursector of in de koopsector. De gemiddelde verschillen zijn 

minimaal, in de huursector wordt 36% van de ambitie gerealiseerd en in de 

koopsector wordt 41% van de nieuwbouwambitie gerealiseerd. Zowel in de 

Nieuwbouwambitie in verhouding tot plannen en uitvoering tot 2022 in 

Zeeuws-Vlaanderen. 

  
Ambitie Plannen % Uitvoering* % 

Hulst Huur 285 343 120% 130 46% 

Terneuzen Huur 583 638 109% 135 23% 

Sluis Huur 86 136 158% 74 86% 

Regio Zeeuws-Vlaanderen Huur 954 1117 117% 339 36% 

    
     

Hulst Koop 376 437 116% 206 55% 

Terneuzen Koop 858 812 95% 407 47% 

Sluis Koop 342 174 51% 36 11% 

Regio Zeeuws-Vlaanderen Koop 1576 1423 90% 649 41% 

    
     

Regio Zeeuws-Vlaanderen Totaal 2530 2540 100% 988 39% 
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huursector als in de koopsector worden in Zeeuws-Vlaanderen te weinig 

woningen toegevoegd in vergelijking met de plannen. Daarnaast vallen de 

aanzienlijke verschillen tussen de gemeenten bij de bouw van huurwoningen op. 

De gemeente Sluis voldoet met 86% bijna aan de gestelde ambitie, de gemeente 

Terneuzen, met 23%, daarentegen niet. Met betrekking tot de plannen valt op 

dat de gemeenten in de huursector meer woningen willen bouwen dan volgens 

de ambitie benodigd is. Bij de uitvoering blijkt echter dat daar geen sprake van 

is. Geconcludeerd kan worden dat er wel degelijk sprake is van een discrepantie 

tussen de nieuwbouw ambitie en de concrete uitvoering, deze is daarbij verspreid 

over de huur en koopsector.  

Uit de inventarisatie van de herstructureringsprojecten in Zeeuws-Vlaanderen 

blijkt dat de herstructurering van de huurvoorraad (woningcorporatiebezit) wordt 

opgepakt in de drie gemeenten. De meeste plannen voorzien daarbij in een 

verdunning van het aantal huurwoningen, waarbij eveneens een kwaliteitsslag 

wordt gemaakt. De herstructurering van de koopwoningvoorraad blijkt 

daarentegen minimaal te worden opgepakt in Zeeuws-Vlaanderen. Slechts een 

aantal herstructureringsprojecten bevat de sloop van particuliere woningen. 

Opvallend is dat die projecten allen voor 2008 opgestart zijn, oftewel voor de 

economische recessie.  

3.3.2. Parkstad Limburg. 

3.3.2.1 Sloopopgave in Parkstad Limburg. 

De bestaande plannen voorzien in de sloop van 3.246 woningen (tabel 10). De 

concrete uitvoering van de plannen kent een sloop van 2.953 woningen, terwijl in 

de ambitie gesteld is om 4.979 woningen in Parkstad Limburg te slopen8. Een 

zekere mate van discrepantie wordt ook in Parkstad Limburg zichtbaar. Wederom 

is slechts 65% van de gestelde ambitie opgenomen in sloopplannen en wordt 

59% van de gestelde ambitie concreet uitgevoerd (gesloopt). Ook in Parkstad 

Limburg kan daardoor gesproken worden over zowel een discrepantie tussen de 

                                                           

8 De minimale sloopambitie wordt hierbij aangehouden. Het minimale aantal woningen dat 

onttrokken dient te worden uit de markt, oftewel in het geval van Brunssum dienen bij de bouw 

van 0 huurwoningen, 326 huurwoningen gesloopt te worden (Parkstad Limburg & Buro 5 

Maastricht, 2011) 
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ambitie en de plannen als tussen de ambitie en de uitvoering. 

Sloopambitie in verhouding tot plannen en uitvoering tot 2020 in Parkstad 

Limburg. 

    Ambitie Plannen % Uitvoering % 

Brunssum Huur 326 664 204% 570 175% 

Heerlen Huur 1900 1085 57% 925 49% 

Landgraaf Huur 328 527 161% 413 126% 

Kerkrade Huur 1513 582 38% 828 55% 

Onderbanken Huur 68 19 28% 21 31% 

Voerendaal Huur -107 17 -16% 30 -28% 

Simpelveld Huur 198 19 10% 6 3% 

Nuth Huur 255 8 3% 0 0% 

Regio Parkstad Limburg Huur 4481 2921 65% 2793 62% 

    
     

Brunssum Koop 36 74 206% 45 125% 

Heerlen Koop 211 121 57% 2 1% 

Landgraaf Koop 36 59 164% 14 39% 

Kerkrade Koop 168 65 39% 92 55% 

Onderbanken Koop 8 2 25% 0 0% 

Voerendaal Koop -12 2 -17% 4 -33% 

Simpelveld Koop 22 2 9% 1 5% 

Nuth Koop 29 1 3% 2 7% 

Regio Parkstad Limburg Koop 498 325 65% 160 32% 

    
     

Regio Parkstad Limburg Totaal 4979 3246 65% 2953 59% 

Tabel 10: De sloopplannen en concrete uitvoering daarvan in verhouding tot de sloopambitie naar 

huur en koop in Parkstad Limburg (Parkstad Limburg & Buro 5 Maastricht, 2011; Stadsregio 

Parkstad Limburg, 2013 – eigen bewerking). 

Uit tabel 10 blijkt dat de discrepantie tussen plannen en ambitie zich niet 

specifiek in de huursector of in de koopsector concentreert. Gemiddeld wordt in 

Parkstad Limburg 65% van de gestelde ambitie in de plannen gesloopt, zowel in 

de koop- als huursector. Opvallend zijn de gemeenten Brunssum en Landgraaf, 

in beide gevallen zijn de plannen voorzien van een grotere sloopopgave in 

vergelijking met de gestelde ambities. De gemeente Brunssum in de plannen van 

huurwoningen opgenomen om 204% van de gestelde ambitie te slopen, voor de 

koopsector betreft dit 206%. Dit in tegenstelling tot de gemeente Nuth, die in 

beide sectoren voor slechts 3% voldoet aan de gestelde ambitie. In het 

algemeen kan gesteld worden dat tussen de plannen en ambitie wel degelijk 

sprake is van discrepantie, waarbij tussen de gemeenten grote verschillen 

zichtbaar zijn.  
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Tussen de uitvoering en de ambitie concentreert de discrepantie zich 

uitdrukkelijk in de koopsector. Slechts 32% van de gestelde ambitie wordt 

concreet uitgevoerd in de koopsector, tegenover 62% in de huursector. Het blijkt 

dat de sloop van huurwoningen over het algemeen door de gemeenten en 

corporaties goed wordt opgepakt. Er zijn echter wel verschillen te onderscheiden 

tussen de gemeenten in Parkstad Limburg. Het zijn de gemeenten Onderbanken 

en Heerlen die bij de uitvoering van de koopsector bijna helemaal niet voldoen 

aan de gestelde ambitie. Opvallend is daarbij dat Heerlen de grootste 

sloopopgave (zowel huur en koop) kent in vergelijking met de andere 

gemeenten. De gemeente Brunssum voldoet bij de uitvoering van de sloop van 

koopwoningen met 125%, het meest aan de gestelde ambitie. Het blijkt daarmee 

dat de sloop van de koopsector in Parkstad Limburg maar minimaal wordt 

opgepakt.  

3.3.2.2 Nieuwbouwopgave in Parkstad Limburg. 

De bestaande nieuwbouwplannen voorzien in de bouw van 5.155 woningen in 

Parkstad Limburg (tabel 11). Van deze plannen worden reeds 3.258 woningen, 

gerealiseerd, terwijl in de ambitie gesteld is om 6.172 woningen in Parkstad 

Limburg te realiseren. Wederom kan gesproken worden over een aanzienlijke 

discrepantie, tussen zowel de ambitie en plannen als tussen de ambitie en de 

uitvoering. 84% van de gestelde ambitie is opgenomen in nieuwbouwplannen en 

slechts 53% van de gestelde ambitie wordt concreet gerealiseerd. 

Nieuwbouwambitie in verhouding tot plannen en uitvoering tot 2020 in 

Parkstad Limburg. 

    Ambitie Plannen % Uitvoering % 

Brunssum Huur 128 254 198% 134 105% 

Heerlen Huur 809 641 79% 788 97% 

Landgraaf Huur 217 148 68% 271 125% 

Kerkrade Huur 362 266 73% 86 24% 

Onderbanken Huur 27 43 159% 38 141% 

Voerendaal Huur 105 65 62% 57 54% 

Simpelveld Huur 94 39 41% 46 49% 

Nuth Huur 110 90 82% 0 0% 

Regio Parkstad Huur 1852 1546 83% 1420 77% 

    
     

Brunssum Koop 298 594 199% 219 73% 

Heerlen Koop 1888 1496 79% 979 52% 
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Landgraaf Koop 505 345 68% 121 24% 

Kerkrade Koop 844 620 73% 246 29% 

Onderbanken Koop 63 100 159% 102 162% 

Voerendaal Koop 245 152 62% 73 30% 

Simpelveld Koop 218 92 42% 6 3% 

Nuth Koop 259 210 81% 92 36% 

Regio Parkstad Koop 4320 3609 84% 1838 43% 

    
     

Regio Parkstad Totaal 6172 5155 84% 3258 53% 

Tabel 11: De nieuwbouwplannen en concrete uitvoering daarvan in verhouding tot de 

nieuwbouwambitie naar huur en koop in Parkstad Limburg (Parkstad Limburg & Buro 5 Maastricht, 

2011; Stadsregio Parkstad Limburg, 2013 – eigen bewerking). 

Uit tabel 11 blijkt dat de discrepantie tussen ambitie en plannen, net als bij de 

sloop van woningen, zich niet specifiek in de huur- of koopsector concentreert. 

Dit komt echter doordat de verhouding 30% in de huursector en 70% in de 

koopsector is gehanteerd, omdat gegevens naar huur en koop ontbreken. De 

gemiddelde verschillen zijn minimaal, in de huursector is 83% van de ambitie in 

plannen opgenomen en in de koopsector is 84% van de nieuwbouwambitie in 

plannen opgenomen. Tussen gemeenten zijn echter wederom verschillen 

zichtbaar. Zo voldoet de gemeente Simpelveld met 41%, maar minimaal aan de 

gestelde ambitie met betrekking tot de nieuwbouw van huurwoningen en voor 

42%, maar minimaal aan de gestelde ambitie met betrekking tot de nieuwbouw 

van koopwoningen. De gemeente Brunssum voldoet met respectievelijk 198% en 

199% in de plannen zeer ruim aan de gestelde ambitie. In het algemeen kan 

gesteld worden dat tussen de plannen en ambitie wel degelijk sprake is van 

discrepantie, waarbij tussen de gemeenten grote verschillen zichtbaar zijn.  

Tussen de uitvoering en de ambitie concentreert de discrepantie zich 

uitdrukkelijk in de koopsector. Slechts 43% van de gestelde ambitie wordt 

concreet uitgevoerd in de koopsector, tegenover 77% in de huursector. In de 

koopsector worden in Parkstad Limburg te weinig woningen toegevoegd in 

vergelijking met de plannen. Opvallend is het verschil tussen de plannen en de 

ambitie en de uitvoering en de ambitie, dat relatief klein is in de huursector 83% 

om 77%. Dit verschil is in de koopsector aanzienlijker, namelijk 84% om 43%. 

Het blijkt dat de nieuwbouw van huurwoningen door de gemeenten en 

corporaties goed wordt opgepakt. Echter zijn er ook hier tussen de gemeenten in 

Parkstad Limburg verschillen te onderscheiden. Zo pakken de gemeenten 

Brunssum, Heerlen, Landgraaf en Onderbanken en de betrokken corporaties de 
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opgave in de huursector goed op. De gemeenten Nuth en betrokken corporaties 

doen dit daarentegen niet. De nieuwbouw van koopwoningen wordt minder goed 

opgepakt en ook hier zijn verschillen tussen gemeenten te onderscheiden. Enkel 

de gemeente Onderbanken voldoet met de uitvoering aan de gestelde ambitie. 

De overige gemeenten in Parkstad Limburg voldoen met de uitvoering van de 

nieuwbouw van koopwoningen niet aan de gestelde ambitie. Geconcludeerd kan 

worden dat er discrepantie aanwezig is tussen de nieuwbouwambitie en de 

concrete uitvoering, deze concentreert zich daarbij vooral in de koopsector.  

Uit de inventarisatie van de herstructureringsprojecten in Parkstad Limburg blijkt 

dat de herstructureringsopgave in de huursector daadwerkelijk wordt opgepakt. 

In de koopsector vindt de uitvoering van herstructurering in mindere mate 

plaats. In tegenstelling tot Zeeuws-Vlaanderen zijn in Parkstad Limburg in de 

periode vanaf 2008 wel projecten geïnitieerd, die de herstructurering van 

koopwoningen bevatten, maar daarbij dient wel de kanttekening geplaatst te 

worden dat dit projecten betreft die in de toekomst zullen worden uitgevoerd. De 

vraag blijft dan ook of de koopwoningen daadwerkelijk worden gesloopt.  

3.3.3. Eemsdelta. 

3.3.3.1 Sloopopgave in de Eemsdelta. 

De bestaande plannen voorzien in de sloop van 1685 woningen (tabel 12). De 

concrete uitvoering van de plannen kent een sloop van 2.043 woningen, terwijl in 

de ambitie gesteld is om 2.970 woningen in de Eemsdelta te slopen. Een zekere 

mate van discrepantie wordt ook in de Eemsdelta zichtbaar. Wederom is slechts 

57% van de gestelde ambitie opgenomen in sloopplannen en wordt 69% van de 

gestelde ambitie concreet uitgevoerd (gesloopt). Ook in de Eemsdelta kan 

daardoor gesproken worden over zowel een discrepantie tussen de ambitie en de 

plannen als tussen de ambitie en de uitvoering. 

Sloopambitie in verhouding tot plannen en uitvoering tot 2021 in de 

Eemsdelta. 

  Ambitie Plannen % Uitvoering % 

Appingedam Huur 365 210 58% 270 74% 

Delfzijl Huur 1100 775 70% 1044 95% 

Eemsmond Huur 305 295 97% 96 31% 

Loppersum Huur 310 210 68% 245 79% 

Regio Eemsdelta Huur 2080 1490 72% 1655 80% 
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Appingedam Koop 50 10 20% 120 240% 

Delfzijl Koop 535 105 20% 184 34% 

Eemsmond Koop 155 40 26% 40 26% 

Loppersum Koop 150 40 27% 44 29% 

Regio Eemsdelta Koop 890 195 22% 388 44% 

    
     

Regio Eemsdelta Totaal 2970 1685 57% 2043 69% 

Tabel 12: De sloopplannen en concrete uitvoering daarvan in verhouding tot de sloopambitie naar 

huur en koop in de Eemsdelta (Weusthuis Associatie, 2012 – eigen bewerking). 

Uit tabel 12 blijkt dat tussen de plannen en de ambitie de discrepantie zich 

uitdrukkelijk concentreert in de koopsector. Met de huidige plannen voor de sloop 

van de koopsector in de Eemsdelta, wordt voor slechts 22% voldaan aan de 

gestelde ambitie. Opvallend is dat tussen de gemeenten geen grote verschillen 

zichtbaar zijn. Het percentage wat in de plannen is opgenomen is ongeveer gelijk 

tussen de gemeenten, vooral bij de koopsector. In het algemeen kan gesteld 

worden dat tussen de plannen en ambitie wel degelijk sprake is van discrepantie, 

waarbij die zich vooral concentreert in de koopsector.  

Bij de uitvoering concentreert de discrepantie zich eveneens uitdrukkelijk in de 

koopsector. Slechts 44% van de gestelde ambitie wordt concreet uitgevoerd in 

de koopsector, tegenover 80% in de huursector. Oftewel de bestaande uitvoering 

van sloopplannen draagt maar in geringe mate bij aan de gestelde ambitie wat 

betreft het onttrekken van koopwoningen uit de woningmarkt. Op de huurmarkt 

is deze discrepantie eveneens waarneembaar, maar is deze geringer dan op de 

koopmarkt. Opvallend zijn de verschillen tussen de plannen en de ambitie en de 

uitvoering en de ambitie. In de huursector bedraagt die 72% om 80% en in de 

koopsector, 22% om 44%. De uitvoering kent in beide gevallen opvallend 

genoeg een hoger percentage dan in de plannen is opgenomen. Volgens de tabel 

worden meer woningen in de uitvoering gesloopt dan in de plannen staat. Dit 

komt doordat de herstructureringsprojecten die geïnventariseerd zijn voor de 

uitvoering, zeer globaal zijn. Als voorbeeld de gemeente Delfzijl, daar wordt het 

volgende gesteld: “Aanvullende transformatieopgave 2012 – 2016”, waar 

vervolgens aantallen woningen aan gekoppeld zijn. Concretisering van de 

projecten op specifieke locaties vindt niet plaats, wat mogelijk leidt tot 

afwijkende aantallen. Dit zorgt voor een vertekend beeld van de uitvoering van 

herstructureringsprojecten. Overeind blijft echter dat met de uitvoering niet 
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voldaan wordt aan de gestelde ambities. Het blijkt daarmee dat de sloop van de 

koopsector in de Eemsdelta maar minimaal wordt opgepakt, in tegenstelling tot 

de huursector. 

3.3.3.2 Nieuwbouwopgave in de Eemsdelta. 

De bestaande nieuwbouwplannen voorzien in de bouw van 1.670 woningen in de 

Eemsdelta (tabel 13). De concrete uitvoering van de plannen kent een 

realisatieopgave van 1.451 woningen, terwijl in de ambitie gesteld is om 2.150 

woningen in de Eemsdelta te realiseren. Wederom kan gesproken worden over 

een aanzienlijke discrepantie, tussen zowel de ambitie en plannen als tussen de 

ambitie en de uitvoering. 78% van de gestelde ambitie wordt gerealiseerd 

middels de nieuwbouwplannen en slechts 67% van de gestelde ambitie wordt 

concreet gerealiseerd. 

Nieuwbouwambitie in verhouding tot plannen en uitvoering tot 2021 in de 

Eemsdelta. 

  Ambitie Plannen % Uitvoering % 

Appingedam Huur 280 270 96% 109 39% 

Delfzijl Huur 310 195 63% 229 74% 

Eemsmond Huur 510 300 59% 160 31% 

Loppersum Huur 265 150 57% 205 77% 

Regio Eemsdelta Huur 1365 915 67% 703 52% 

    
     

Appingedam Koop 160 130 81% 296 185% 

Delfzijl Koop 255 215 84% 269 105% 

Eemsmond Koop 235 320 136% 45 19% 

Loppersum Koop 135 90 67% 138 102% 

Regio Eemsdelta Koop 785 755 96% 748 95% 

    
     

Regio Eemsdelta Totaal 2150 1670 78% 1451 67% 

Tabel 13: De nieuwbouwplannen en concrete uitvoering daarvan in verhouding tot de 

nieuwbouwambitie naar huur en koop in de Eemsdelta (Weusthuis Associatie, 2012 – eigen 

bewerking). 

Uit tabel 13 blijkt dat de discrepantie tussen ambitie en plannen zich 

voornamelijk concentreert in de huursector. In de huursector is 67% van de 

ambitie in plannen opgenomen en in de koopsector is 96% van de 

nieuwbouwambitie in plannen opgenomen. De gemeente Appingedam sluit met 

de plannen in de huursector het sterkst aan op de gestelde ambitie. Bij de 

andere gemeenten is dit niet het geval. In de koopsector heeft de gemeente 
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Eemsmond de bouw van meer woningen in de plannen opgenomen dan in de 

ambitie is opgesteld. Gesteld kan worden dat de gemeenten over het algemeen 

met de plannen beter aansluiten op de ambitie in de koopsector, dan op de 

ambitie in de huursector. Tussen de plannen en ambitie is daarmee sprake van 

discrepantie, die zich vooral concentreert in de huursector. 

Tussen de uitvoering en de ambitie concentreert de discrepantie zich wederom in 

de huursector. Slechts 52% van de gestelde ambitie wordt daadwerkelijk 

gerealiseerd in de huursector, tegenover 95% in de koopsector. Grote verschillen 

tussen de gemeenten zijn daarbij te onderscheiden. Zo voldoen de gemeenten 

Delfzijl en Loppersum met de uitvoering van de bouw van huurwoningen voor 

74% en 77% aan de gestelde ambitie tegenover de gemeenten Appingedam en 

Eemsmond die slechts voor 39% en 31% daar aan voldoen. In de koopsector 

voldoen alle gemeenten wat betreft de nieuwbouw, op de gemeente Eemsmond 

na, aan de gestelde ambitie. Geconcludeerd kan worden dat er discrepantie 

aanwezig is tussen de nieuwbouwambitie en de concrete uitvoering, deze 

concentreert zich daarbij vooral in de huursector.  

De inventarisatie van de herstructureringsprojecten in de Eemsdelta laat zien dat 

de sloopopgave in de huursector concreet wordt opgepakt door de 

woningcorporaties. Met het vergelijken van de ambities en de daadwerkelijke 

uitvoering kan voor de Eemsdelta gesteld worden dat er sprake is van 

discrepantie die zich vooral concentreert in de sloop van de koopsector. In de 

toekomstige herstructureringsplannen wordt de herstructurering van 

koopwoningen wel voorzien. Opvallend is echter dat die toekomstige 

herstructureringsprojecten in de Eemsdelta minder geconcretiseerd worden dan 

in Zeeuws-Vlaanderen en Parkstad Limburg. Zo wordt bijvoorbeeld in de 

gemeente Delfzijl het aantal te slopen en nieuw te bouwen woningen niet op 

project- of wijkniveau, maar op stadsniveau gedefinieerd. Net als voor Zeeuws-

Vlaanderen en Parkstad Limburg kan voor de Eemsdelta geconcludeerd worden 

dat de uitvoering van de herstructurering van de koopsector achter blijft bij de 

gestelde ambitie.  

3.4 Conclusie. 

Geconcludeerd kan worden dat het geformuleerde gemeentelijke en regionale 

beleid sterk gericht is op zowel de herstructurering van de huurvoorraad als de 
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particuliere woningvoorraad om daarmee een regionale dynamische woningmarkt 

tot stand te brengen. Discrepantie wordt echter zichtbaar bij de uitvoering van 

dat beleid. Dit wordt ten eerste zichtbaar in de gestelde ambitie in relatie tot de 

plannen. Het verschil is daarbij het grootst in de sloop van de koopsector, de 

ambitie is hier vele malen groter dan is voorzien in de plannen. Ten tweede uit 

de discrepantie zich, wanneer gekeken wordt naar de uitvoering van 

herstructureringsprojecten in relatie tot de gestelde ambitie.  

De inventarisatie van herstructureringsprojecten in de krimpregio’s, laat zien dat 

de herstructureringsopgave grotendeels opgepakt wordt. Herstructurering komt 

dan ook wel degelijk van de grond. In Zeeuws-Vlaanderen concentreert die 

herstructurering zich veelal op kleinschalige locaties (pandgericht), waarbij 

particuliere woningverbetering zeer gestimuleerd wordt. Grote 

herstructureringsprojecten zijn er relatief weinig. Dit in tegenstelling tot Parkstad 

Limburg. Deze regio kent veel meer grootschalige herstructureringsprojecten 

(gebiedsgericht). Dit komt mogelijk doordat Parkstad Limburg, in vergelijking 

met Zeeuws-Vlaanderen, veel meer verstedelijkt is. Voorheen werden bij 

herstructureringsprojecten in Limburg wijken en buurten aangewezen als 

verdunningsgebied, waar woningen onttrokken dienden te worden uit de 

woningmarkt. Sinds kort wijzigen enkele gemeenten in Parkstad Limburg die 

strategie om tot herstructurering te komen. Het betrekken van de burger staat in 

die vernieuwde strategie centraal, waar tezamen de kansen, die in de tijd 

ontstaan, worden benut. Die burgerparticipatie wordt ook in de Eemsdelta 

gestimuleerd om gezamenlijk tot herstructureringsprojecten te komen. Dit 

gebeurt voornamelijk in de gemeente Delfzijl.  

De bestaande herstructureringsprojecten zijn veelal gericht op de 

herstructurering van huurwoningen en nauwelijks op de herstructurering van 

particulieren woningen. De plannen in de huurvoorraad worden opgepakt door de 

woningcorporaties. De krimpgemeenten die voor het empirisch onderzoek zijn 

benaderd erkennen allen eveneens dat dit het geval is. Zo stelt de gemeente 

Hulst dat de herstructurering van de huurvoorraad al even op gang is. Daarvoor 

zijn een viertal redenen te onderscheiden. Ten eerste komt dit doordat de 

leegstand in de krimpregio zich in de afgelopen jaren concentreerde in de 

huursector en niet zozeer in de koopsector, zo stelt de provincie Groningen. Ten 

tweede wordt de herstructurering van de huurvooraad opgepakt omdat 
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corporaties een business-model kennen en hun woningen afschrijven, zo stellen 

de benaderde gemeenten en provincies. Ten derde stellen de gemeenten Hulst 

en Loppersum dat de corporaties beschikken over de professionele benodigde 

kennis en kunde en de financiële middelen om herstructurering van de grond te 

krijgen. Als laatste wordt volgens de gemeente Appingedam de aanpak van de 

huurwoningvoorraad door het gevoerde rijksbeleid indirect ondersteund. De 

herstructurering van de huurvoorraad vormt op dit moment dan ook de minste 

zorg, want daar is vanuit de corporaties voldoende regie over stelt de gemeente 

Hulst. De provincie Limburg voegt daar aan toe dat van corporaties geacht mag 

worden dat zij reserves hebben opgebouwd voor het renoveren en het 

onttrekken van woningen om de woningvoorraad kwalitatief op peil te houden. 

Wanneer de financiële middelen beschikbaar blijven zullen de woningcorporaties 

dit huidige beleid van herstructurering voortzetten volgens de Provincie Zeeland.  

Dit is echter niet het geval voor de koopsector, herstructureringsprojecten 

worden slechts minimaal uitgevoerd, waardoor niet voldaan wordt aan de in het 

beleid gestelde ambities. De herstructurering van de particuliere woningvoorraad 

lijkt dus niet van de grond te komen. Dit wordt in diverse gemeentelijke 

beleidsdocumenten onderkend. In de structuurvisie van Hulst en de 

structuurvisie van Terneuzen wordt gesteld dat de herstructurering wordt 

bemoeilijkt, omdat een groot deel van de te herstructureren woningvoorraad, 

geen corporatiebezit betreft, maar particulier eigendom. De stadsdeelvisie 

Brunssum Centrum-Noord (gemeente Brunssum & Arcadis, 2013) stelt eveneens 

dat herstructurering in de particuliere sfeer een complexe opgave betreft.9 De 

Provincie Zeeland stelt zelfs dat het uit de markt nemen van particuliere 

woningen de moeilijkste opgave is bij herstructurering “Het gaat om een complex 

probleem, waar alle Nederlandse krimpregio’s mee worstelen” (Provincie 

Zeeland, 2012, p. 19).  

De opgave voor de toekomst naar de herstructurering van koopwoningen wordt 

ook door de benaderde gemeenten erkend. Zo stelt de gemeente Appingedam 

het volgende: “De prognose is dat er in de koopsector problemen gaan ontstaan. 

Het particulier bezit, dat is echt een opgave, daar hebben we echter nog geen 

                                                           

9 zie ook: Gemeente Heerlen, 2012; Gemeente Landgraaf, 2012; Stadsregio Parkstad Limburg & 

RIGO, 2012; Provincie Zeeland, 2013 en  Gemeente Delfzijl & Acantus, 2013.  
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grote plannen voor, omdat tot nu toe de herstructurering niet zo makkelijk is”. 

Hulst stelt het volgende: “Waar we nu mee aan het worstelen zijn is het feit dat 

er heel veel van het goedkope woningbezit eigenlijk niet meer voldoet, 

particuliere woningen”. Alle andere gemeenten en provincies identificeren dit 

eveneens en erkennen dat de opgave voor de toekomst vooral is gelegen in de 

particuliere woningvoorraad. Die opgave is in de toekomst zeer omvangrijk, 

aldus de provincie Zeeland en vormt daarmee een probleem. 

De daadwerkelijk realisatie van herstructureringsprojecten in de particuliere 

woningvoorraad blijkt dan ook, tot nu toe, niet aan te sluiten op het gestelde 

gemeentelijke en regionale beleid. Hiermee is de omvang van het probleem (de 

herstructurering van de particulier woningvoorraad) duidelijk geworden. Iedere 

krimpregio ondervindt dit probleem om aan de gestelde ambities te voldoen, 

maar concrete oplossingen zijn niet voorhanden. 

Het uitblijven van herstructurering in de particuliere woningvoorraad roept de 

vraag op welke oorzaken en knelpunten ten grondslag liggen aan de uitblijvende 

herstructurering in de particuliere woningvoorraad. In hoofdstuk 4 worden de 

knelpunten die onderscheiden worden in de wetenschappelijke literatuur 

geïnventariseerd. 
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4. Stedelijke herstructurering – de 
theoretisch veronderstelde 

belemmeringen. 



 
- 55 -  

4. Stedelijke herstructurering – de 

theoretisch veronderstelde 

belemmeringen.  

 

Om inzicht te bieden in de mogelijke toepassing van het instrument stedelijke 

herverkaveling in krimpgemeenten, dienen de bestaande knelpunten (oorzaken), 

die de herstructurering frustreren in krimpgemeenten, geïnventariseerd te 

worden (figuur 6). In dit hoofdstuk worden de knelpunten geïnventariseerd die in 

de wetenschappelijke literatuur worden onderscheiden. 

Figuur 6: Drie hoofdonderdelen die centraal staan in het onderzoek naar stedelijke herverkaveling 

in krimpregio’s met in dit hoofdstuk; de oorzaken van het probleem bij herstructurering. 

In paragraaf 4.1 worden de belemmeringen uit de wetenschappelijke literatuur 

geïntroduceerd. Vervolgens worden die geïnventariseerde ‘constraints’ in de 

paragrafen 4.2 tot en met 4.6 nader toegelicht. Het hoofdstuk wordt afgesloten 

met de concluderende paragraaf 4.7. 

4.1 ‘Constraints’. 

Adams et al. (1988) maken onderscheid in een viertal typen ‘constraints’ 

(belemmeringen) bij binnenstedelijke ontwikkeling, dit betreffen ‘ownership 

constraints’, ‘planning constraints’, ‘physical constraints’ en ‘price constraints’. 

Andere wetenschappers besteden eveneens aandacht aan de organisatie en het 

proces van herstructurering als mogelijk knelpunt bij herstructurering. Voor dit 

onderzoek is dit knelpunt eveneens interessant, aangezien de organisatie en het 

proces van de herstructurering, waarbij stedelijke herverkaveling wordt 

gehanteerd, verschillen kent met de traditionele herstructureringsaanpak. 

‘Process constraints’ betreft dan ook de vijfde te onderscheiden type 
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belemmering. Per type belemmering volgt in dit hoofdstuk een toelichting, 

waarbij de relevantie van iedere knelpunt voor dit onderzoek wordt beschreven.  

4.2 Ownership constraints. 

In de wetenschappelijke literatuur naar herontwikkeling in bestaand stedelijk 

gebied (brownfield redevelopment) wordt veelal gerefereerd naar ‘ownership 

constraints’ (eigendomsbelemmeringen) als voornaamste reden voor het 

uitblijven van herstructurering (Adams et al. 2001; Louw, 2008; Buitelaar & 

Segeren, 2011). Adams & Hutchison (2000) stellen dat sinds binnenstedelijke 

transformatie op de politieke agenda staat, op grote schaal wordt erkend dat 

grondeigendom een cruciale factor speelt bij het opstellen van strategieën en 

programma’s om stedelijke transformatie tot stand te brengen. 

4.2.1 Typen eigendomsbelemmeringen. 

Adams et al. (2001) definiëren een ‘ownership constraint’ als volgt; “an 

ownership constraint can be said to exist if development is unable to proceed 

because the required ownership rights cannot rapidly be acquired through normal 

market process.” Vanuit deze definiëring van ‘ownership constraints’ en de 

theoretische achtergrond kunnen een vijftal hoofdcategorieën van 

eigendomsbelemmeringen worden geïdentificeerd (figuur 7). 

  Een eerste hoofdcategorie eigendomsbelemmeringen die te onderscheiden 

valt betreft een grondpositie waar onduidelijkheid bestaat of onbekend is wie de 

eigenaar is. Daarbij valt een opsplitsing te maken in ‘ontbrekende en onvolledige 

eigendomsbewijzen’ en ‘geschil over eigendom’ (Adams et al., 2001). De 

aanwezigheid van de belemmeringen waarbij onduidelijkheden bestaan over de 

eigenaren van een bepaald stuk grond zullen in Nederland niet relevant zijn 

aangezien voor het gehele grondoppervlak in Nederland de eigendomssituaties 

zijn vastgelegd door het Kadaster (Kadaster, 2014). In andere landen, 

bijvoorbeeld Groot-Brittannië, is een dergelijke organisatie als het Kadaster niet 

altijd aanwezig, waardoor onduidelijkheden omtrent de eigendom situaties 

mogelijk wel voorkomen (Grover, 2008). 

 Een tweede hoofdcategorie eigendomsbelemmeringen betreft verdeelde 

eigendomsrechten (Adams et al., 2002). Dit betreft verschillende rechten en 
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bevoegdheden, die wettelijk vastgelegd zijn en die afzonderlijk kunnen worden 

verhandeld10. Buitelaar et al. (2008) stellen eveneens dat versnippering van 

rechten binnen het eigendom, het proces van transformatie frustreert. 

Huurrechten en erfpacht zijn daarvan belangrijke voorbeelden in Nederland. Dit 

zijn persoonsgebonden rechten, de huurrechtbescherming biedt daarbij voor de 

huurders een zeer goede bescherming. Daardoor wordt echter het proces om de 

huurcontracten te ontbinden bemoeilijkt, waarmee het gehele proces van de 

herstructurering stagneert (Buitelaar et al., 2008). Gevestigde huurrechten zijn 

dan ook relevant voor het proces van de herstructurering. Bij erfpachtrecht, 

heeft de erfpachter de feitelijke beschikkingsmacht over het onroerende goed, 

maar blijft het blote eigendom in handen van de erfverpachter (Buitelaar et al., 

2008). Bij het proces van herstructurering dienen die erfpachtovereenkomsten te 

worden aangepast, dit kan het proces van herstructurering belemmeren. Veel 

gemeenten hanteren echter niet langer een actief stelsel van erfpacht (Buitelaar 

et al., 2008; Nelisse, 2008). Er dient in een aantal gemeenten echter nog wel 

rekening gehouden te worden met erfpacht als eventuele belemmering. Buitelaar 

et al. (2008) onderscheiden daarnaast het zakelijke recht; appartementsrechten, 

dat het proces van herstructurering kan frustreren, ook deze zijn dan van belang 

voor de voortgang van de herstructurering. Daarnaast is de belemmering van 

gronden waarop hypotheken en andere wettelijke heffingen rusten relevant voor 

dit onderzoek. De voorwaarden van een hypotheek of andere leningen kunnen 

het recht van de lener (kredietnemer) om zijn grond te verkopen beperken, om 

het belang van de kredietgever te beschermen (Adams et al., 2001). Als gevolg 

van de crisis in combinatie met demografische krimp en vraaguitval, zijn de 

woningprijzen in krimpregio’s sterk gedaald. Daardoor kunnen woningen ‘onder 

water’ komen te staan, oftewel de hypotheek op de woning is hoger dan de 

waarde van die woning waardoor een restschuld kan ontstaan (Lupi & van 

Dijken, 2013). De geïnventariseerde belemmering is dan ook zeker relevant in 

dit onderzoek. Een andere relevante belemmering, betreft gronden die 

                                                           

10  Adams et al. (2001) maken hierbij onderscheid in zes typen, namelijk grondeigendom dat in 

handen is van meerdere personen in de vorm van ‘trustees’. Bestaande huurcontracten van 

gronden waardoor geen ontwikkeling mogelijk is.  Gronden waarop hypotheken en andere 

wettelijke regelingen rusten. Gronden die onderworpen zijn aan beperkende privaatrechtelijke 

convenanten. Gronden die zijn onderworpen aan erfdienstbaarheid en gronden met opties en 

voorwaardelijke contracten 
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onderworpen zijn aan beperkende privaatrechtelijke convenanten (Adams et al., 

2001). Die kunnen zijn opgelegd door eerdere verkopers van gronden om 

bepaalde ontwikkelingen te voorkomen, zoals bijvoorbeeld bedrijfsmatige 

functies in een gebied, met voornamelijk woonfuncties (Adams et al., 2001). 

Zelfs na het verkrijgen van een vergunning kan niet overgegaan worden tot 

ontwikkeling totdat de verkoper de beperking opheft. Dit is in Nederland 

vergelijkbaar met de kwalitatieve verplichting, waarbij bewust en ongedwongen 

een eigendomsrecht wordt gekocht, met daarop een privaatrechtelijke 

verplichting (Needham, 2006). De volgende relevante belemmering betreft 

gronden die zijn onderworpen aan erfdienstbaarheid (Adams et al., 2001). Die 

erfdienstbaarheid dient te worden gewijzigd of te worden verwijderd. De laatste 

relevante belemmering met betrekking tot verdeelde eigendomsrechten betreft 

gronden met opties en voorwaardelijke contracten (Adams et al., 2001). 

Ontwikkelaars willen het eerste recht hebben om bepaalde gronden aan te 

kopen, daarvoor sluiten zij ‘voorcontracten’ af met de huidige grondeigenaren. 

Zodra de vergunning wordt verleend door de publieke instantie, koopt de 

ontwikkelaar de gronden van de grondeigenaar. 

  De derde hoofdcategorie eigendomsbelemmeringen betreft de verwerving 

van gronden die benodigd zijn voor de ontwikkeling. Hierbij kan onderscheid 

gemaakt worden in kleine grondposities en versnipperd grondeigendom (Adams 

et al., 2001). De kleine grondposities worden hier benoemd omdat ze van 

essentieel belang zijn voor de succesvolle totale ontwikkeling (Adams & 

Hutchison, 2000). De grondposities zijn van zodanig kleine aard dat ze niet 

individueel ontwikkeld kunnen worden (Adams et al., 2001). De eigenaar van de 

kleine grondpositie beschikt hierdoor echter over een sterke 

onderhandelingspositie, waardoor hoge voorwaarden gesteld kunnen worden aan 

de verkoop van zijn grond. Het free-riding probleem doet zich hier voor. De 

passieve free-rider profiteert wel van de ontwikkeling, waaraan andere partijen 

actief participeren, maar draagt niet financieel bij aan de totstandkoming van die 

ontwikkeling.  

  Versnipperd grondeigendom (gefragmenteerde grondposities) wordt 

regelmatig in wetenschappelijk onderzoek aangehaald als factor die het proces 

van herstructurering in stedelijk gebied frustreert. Dit wordt zowel aangehaald in 
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Nederlandse  onderzoeken, als in buitenlandse onderzoeken11. Het stedelijk 

gebied wordt gekenmerkt door een sterk versnipperd grondeigendom. Oftewel 

het grondbezit is in relatief kleine percelen in handen van vele verschillende 

eigenaren (Buitelaar et al., 2008; Couch, Karecha, Nuissl & Rink 2005; Lin, 

2005; Louw, 2008; van der Krabben & Needham, 2008; Wigmans, 2003). Dit in 

tegenstelling tot de uitleglocaties aan de randen van de steden waar sprake is 

van een relatief klein aantal eigenaren met grotere percelen (Buitelaar, 2010). 

Verwest et al. (2008, p. 99) stellen dat versnipperd grondeigendom ook 

problemen oplevert bij het opstarten van herstructurering in krimpregio’s. 

  Adams et al. (2001) stellen dat van versnipperd grondeigendom gesproken 

kan worden wanneer een beoogde locatie is verdeeld tussen twee of meerdere 

eigenaren die het volledig eigendom hebben. De definiëring van Adams et al. 

(2001) is zeer breed en schiet enigszins tekort. Bij de verwerving van gronden 

van twee eigenaren, op een uitleglocatie, zou bij het hanteren van de definitie 

van Adams et al. (2001) al sprake zijn van versnipperd grondeigendom. Buitelaar 

et al. (2008, p. 45) spreken dan ook van een versnipperde locatie “indien er vijf 

of meer verschillende eigenaren in het gebied grond bezitten en geen van hen 

meer dan driekwart van de grond in bezit heeft”.  

 Door de vele grondeigenaren in binnenstedelijk gebied neemt de kans toe 

dat een bepaalde grondeigenaar zijn grond niet wil verkopen en daarmee niet 

wenst te participeren in een herstructureringstraject (Wigmans, 2003). Willen 

initiatiefnemers toch overgaan tot herstructurering van een binnenstedelijke 

locatie, dan dienen zij ook deze grondposities, van onwillige partijen, in hun bezit 

te krijgen middels een actieve benadering. O’Flaherty (1994) en Eckart (1985) 

stellen dan ook dat initiatiefnemers van herstructureringsprojecten op sterk 

versnipperde locaties, hoge grondprijzen moeten betalen voor de verwerving van 

de gronden. Dit verwervingstraject kost tevens veel tijd en frustreert het proces 

van herstructurering. De haalbaarheid van de gehele herstructurering komt door 

de complexe eigendomssituatie in het geding (Buitelaar et al., 2008; Buitelaar & 

                                                           

11  zie daarvoor: Buitelaar & Segeren, 2011; Verwest et al., 2008; Verwest & van Dam, 2010; 

Buitelaar et al., 2008; Louw, van der Krabben & Priemus, 2003; Wigmans, 2003; van der Krabben, 

2011; van der Krabben & Needham, 2008; van der Schaar, 2005; Musterd & Ostendorf, 2008;  

Adams et al. 1988; Adams & May, 1991; Adams et al., 2001; Lin, 2005; Hersh, Morley, Schwab, 

Solitare, Hodgson & Rice, 2010; Eckart, 1985; Chan Kee Kai, 1999; Guy, Henneberry & Rowley, 

2002; In Kwon Park, 2013; Larsson, 1997; Turk & Demircioglu, 2013. 



 
- 60 -  

Segeren, 2011; Hersh et al., 2010; van der Krabben, 2011).  

  Een vierde hoofdcategorie eigendomsbelemmering die te onderscheiden 

valt, zijn eigenaren die hun grond wel willen verkopen, maar die voorwaarden 

van potentiële kopers niet aanvaarden (Adams et al., 2001). Daarbij valt 

onderscheid te maken in beperkende voorwaarden/bepalingen van verkoop of 

onrealistische grondprijsverwachtingen.  

  De vijfde en laatste hoofdcategorie eigendomsbelemmeringen betreft een 

eigenaar die zijn grond niet wil verkopen (Adams et al., 2001). Voor het 

uitblijven van verkoop kunnen vijf redenen onderscheiden worden, namelijk: 

voortzetting van het huidig gebruik, voor controle en bescherming, voor verdere 

ontwikkeling en uitbreiding, voor latere verkoop of zonder specifiek doel (Adams 

et al., 2001). Het kan zijn dat eigenaren heel tevreden zijn met hun huidige 

locatie en niet bereid zijn om met de kosten van de verplaatsing te worden 

geconfronteerd (Adams et al., 2001). Sommige grondeigenaren behouden de 

grond om hun faciliteiten te beschermen of vanwege een ‘emotionele’ band met  

 Figuur 7: “Ownership constraints” als stagnerende factor van herstructurering.  
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de locatie of om uitzichten te behouden, met de achterliggende gedachte het 

tegenhouden van ontwikkelingen (Adams et al., 2001). Eveneens kan het zijn 

dat de grondeigenaar geen ontwikkeling op de korte termijn voorziet, maar zijn 

grond wil behouden voor de verdere toekomst, waarbij 

ontwikkelingen/uitbreiding mogelijk wel gaan plaatsvinden (Adams et al., 2001).  

4.3 Planning constraints. 

‘Planning constraints’, oftewel de beperkingen vanuit het omgevingsrecht 

waarmee herstructurering wordt geconfronteerd, vormen volgens Adams et al. 

(1988) de tweede belemmering. Adams et al. (1988) concluderen op basis van 

hun onderzoek dat de vergunningverlening het proces van herstructurering niet 

belemmerd. Zij sluiten de aanwezigheid van het knelpunt echter niet uit, 

aangezien iedere herstructurering uniek is  (Adams et al. 1988; Adams, Russell & 

Taylor – Russell, 1993). Ieder land kent eigen wettelijke regelingen voor de 

ruimtelijke ordening. Er dient bij deze ‘constraint’ dan ook gekeken te worden 

naar de literatuur omtrent de effecten van het Nederlandse omgevingsrecht. Het 

bestaande omgevingsrecht is volgens de Algemene Rekenkamer (2009) 

ingewikkeld. Zij stellen dan ook dat dit als obstakel werkt bij herstructurering. 

Ook Sorel et al. (2011) stellen dat de vele, vaak ingewikkelde regelgeving op het 

gebied van omgevingsrecht zorgt dat ontwikkelingsplannen kwetsbaar worden, 

waardoor het omgevingsrecht een grote invloed heeft op de complexiteit en 

procesduur van gebiedsontwikkeling (herstructurering). De Zeeuw & Hobma 

(2012) nuanceren dit, maar stellen in hun onderzoek eveneens dat onderdelen 

van de bestaande regelgeving als knelpunt kunnen worden ervaren door de 

gemeentelijke instanties. Nauta en Kerstens (2013) stellen in hun onderzoek, 

naar de vraag of bestaande wet- en regelgeving als belemmerend werkt bij 

stedelijke vernieuwing, dat het omgevingsrecht door veel initiatiefnemers wordt 

ervaren als belemmerend. In het kader van het omgevingsrecht zijn vier 

knelpunten te onderscheiden die de herstructurering belemmeren (figuur 8). 

Daarbij dient gesteld te worden dat er sprake is van een grote mate van 

samenhang tussen de knelpunten.  

4.3.1 Typen planningsbelemmeringen. 

Op de eerste plaats zijn er vele omgevingsrechtelijke bepalingen op het gebied 

van, archeologie en cultuurhistorie, bodem, flora en fauna, geluid en 
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luchtkwaliteit (Sorel et al., 2011; Nauta & Kerstens, 2013). Al deze 

omgevingsrechtelijke bepalingen zijn verbonden aan het bestemmingsplan, 

waardoor het aantal potentiële beroepsgronden en aantal extra benodigde 

onderzoeken in de afgelopen decennia is toegenomen (Sorel et al., 2011). Op de 

tweede plaats zorgt de wettelijke onderzoeks-verplichting voor veel 

complexiteiten (de Zeeuw & Hobma, 2012). Gedurende de uitvoering van de 

onderzoeken kunnen problemen worden ondervonden, waardoor het onderzoek 

stagneert. Dit kan vervolgens leiden tot een algehele stagnatie van het 

herstructureringsproces. Het derde knelpunt betreft de financieel-economische 

uitvoerbaarheidsverplichting (de Zeeuw & Hobma, 2012). Die eis is in de huidige 

economische tijd zwaar, aangezien bij de bestemmingsplanvaststelling de 

financiële zekerheden niet altijd gewaarborgd kunnen worden. Vaststelling van 

het bestemmingsplan blijft uit, indien geen financiële zekerheid kan worden  

gegeven, waardoor het proces van herstructurering gefrustreerd wordt (de 

Zeeuw & Hobma, 2012). 

  Bij de restrictiviteit van het omgevingsrecht zijn eveneens drie knelpunten 

te onderscheiden. Ten eerste betreft dit omgevingsrechtelijke bepalingen die 

werken als harde randvoorwaarden, waaraan het plan dient te voldoen (Sorel et 

al., 2011). Daarbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld geluidscontouren, 

veiligheidscontouren en geur-/stankcontouren. Ten tweede kan een gebrek aan 

flexibiliteit in het bestemmingsplan worden onderscheiden, door onderzoeks-

verplichtingen en jurisprudentie (de Zeeuw & Hobma, 2012). Bij de huidige 

gebiedsontwikkeling is flexibiliteit echter een essentieel uitgangspunt. Het gebrek 

daaraan kan er toe leiden dat herstructurering moeizaam van de grond komt. 

Een derde knelpunt betreft (juridische) interventies vanuit provinciaal-, rijks- en 

europees niveau met gemeentelijke besluiten (de Zeeuw & Hobma, 2012). Wat 

betreft de provincie en het Rijk kunnen algemene regels (provinciale verordening 

respectievelijk algemene maatregelen van bestuur) of een reactieve aanwijzing 

zorgen voor bemoeienis met gemeentelijke ruimtelijke besluiten. Dit kan er toe 

leiden dat vertraging wordt opgelopen in de fase van planvorming, waarmee de 

totale herstructurering wordt vertraagd.  

  Sorel et al., (2011) onderscheiden daarnaast nog een derde belemmering 

die het proces van herstructurering (gebiedsontwikkeling) nog meer complex 

maakt. Dit betreft wijzigingen in wet- en regelgeving. Nieuwe regels en normen 

worden geïntroduceerd en oude regels en normen worden vervangen. Aangezien 
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een plan tot herstructurering meerdere jaren in beslag neemt, dienen bij 

wijzigingen in wet- en regelgeving, aanpassingen in het plan doorgevoerd te 

worden, wat de voortgang van de herstructurering kan belemmeren. 

 

Figuur 8: “Planning constraints” als stagnerende factor van herstructurering. 

4.4 Physical constraints. 

De derde te onderscheiden groep belemmeringen betreft volgens Adams et al. 

(1988) ‘physical constraints’. De algemene verwachting is dat de fysieke conditie 

van binnenstedelijke locaties voor meer problemen zorgt dan de fysieke conditie 

van uitleglocaties, dit komt onder andere door de huidige functies in het 

plangebied. Adams et al. (1988) onderscheiden een zevental ‘physical 

constraints’, die onderverdeeld kunnen worden in endogene en exogene 

belemmeringen (Adams et al., 1988) (figuur 9). Endogene belemmeringen zijn 

specifieke plaatsgebonden belemmeringen die als kostenpost kunnen worden 

opgevangen door één ontwikkelaar. Exogene belemmeringen zijn daarentegen 

niet specifieke plaatsgebonden belemmeringen, die vragen om samenwerking 

tussen eigenaren of betrokkenheid van publieke partijen (Adams et al., 1988).  
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4.4.1 Endogene fysiek belemmeringen. 

De eerste te onderscheiden, endogene fysieke belemmering, betreft de 

bodemgesteldheid oftewel de grondconditie van het plangebied (Adams et al., 

1988). Op binnenstedelijke locaties kan een verontreinigde bodem voor 

problemen zorgen, bodemsanering is in dat geval benodigd voordat de geplande 

herstructurering kan worden gestart (Algemene Rekenkamer, 2009; de Sousa, 

2001). De kostenpost sanering kan ervoor zorgen dat de herstructurering 

financieel onhaalbaar wordt (Buitelaar, 2010; de Sousa, 2000; Geuting & 

Geerlings, 2006). Besemer & Puylaert (2010) stellen dan ook dat de aard en 

mate van bodemverontreiniging, maar ook de aansprakelijkheidsstelling voor de 

bodemverontreiniging bepalende factoren zijn voor een succesvolle 

herstructurering. Een tweede endogene fysieke belemmering betreft de 

aanwezigheid van leegstaande of onderbenutte bebouwing (Adams et al., 1988). 

Dit vastgoed dient naast de grond ook verworven te worden waarna in 

krimpgebieden vaak de sloop van het verworven vastgoed zal volgen (Verwest et 

al., 2008). De verwervingskosten en de kosten van de eventuele sloop kunnen er 

voor zorgen dat het proces van herstructurering wordt gefrustreerd. Adams et al. 

(1988) onderscheiden de interne wegenstructuur als derde endogene 

belemmering die van toepassing is op grootschalige herstructureringslocaties. De 

belemmering is niet zeer relevant voor dit onderzoek. Herstructurering van de 

woningvoorraad vindt op relatief kleine locaties plaats. Op die binnenstedelijke 

locaties is reeds een interne wegenstructuur aanwezig is, waardoor de 

belemmering niet relevant is voor het onderzoek.  

4.4.2 Exogene fysieke belemmeringen. 

De eerste exogene fysieke belemmering die kan worden onderscheiden betreft 

de aanwezigheid van aangrenzende bestemmingen die de 

ontwikkelingsmogelijkheden van het plangebied beperken (Adams et al., 1988). 

Zo kunnen juridische beperkingen ervoor zorgen dat een bepaalde bestemming 

niet tot ontwikkeling kan komen in de nabijheid van een reeds gevestigde 

bestemming, bijvoorbeeld de aanwezigheid van een fabriek waardoor 

woningontwikkeling niet van de grond kan komen. De tweede exogene fysieke 

belemmering betreft de toegang (bereikbaarheid) tot snelwegen (Adams et al., 

1988). Het aantal snelwegen is in de krimpregio’s geringer in vergelijking met de 
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meer verstedelijkte regio’s. De ontsluiting van de regio kan echter wel degelijk 

relevant zijn, dit onderzoek beperkt zich dan ook niet enkel tot snelwegen, maar 

betrekt eveneens de provinciale wegen bij de bereikbaarheid van de regio. De 

derde exogene fysieke belemmering betreft de grootte en de vorm van het 

plangebied. Buitelaar et al. (2008) stellen dat de plangrenzen, en daarmee de 

vorm en grootte van het plangebied, in de loop van de ontwikkeling bepaald 

worden. Zo komt het regelmatig voor dat aangrenzende percelen worden 

betrokken in het plangebied om de ontwikkeling ruimtelijk beter mogelijk te 

maken (Buitelaar et al., 2008). De laatste ‘physical constraint’ betreft een 

beperkte aanwezigheid van nutsvoorzieningen (service). Volgens Adams et al. 

(1988) kan dit het proces van de herstructurering frustreren wanneer deze niet 

direct beschikbaar zijn. Adams et al. (1988) concluderen na het onderzoek echter 

dat herstructurering niet zozeer worden belemmerd door de slechte 

aanwezigheid van nutsvoorzieningen.  

 
 

Figuur 9: “Physical constraints” als stagnerende factor van herstructurering. 

4.5 Price constraints. 

‘Price constraints’ zijn volgens Adams et al. (1988), de laatste groep 

belemmeringen die stagnerende herstructurering in de hand werken. Een zestal 

prijsbelemmeringen vallen op basis van de literatuur te onderscheiden (figuur 

10). Een eerste prijsbelemmering betreft het volgende; “the vendor’s expectation 

of the site’s value may be considerably higher than that which any developer is 

prepared to pay” (Adams et al., 1988, p. 73). Er kan dan ook over een 

prijsbelemmering gesproken worden wanneer de verwachting van de huidige 

eigenaar van de grond, met betrekking tot de waarde van die grond, aanzienlijk 
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hoger is, dan die een ontwikkelaar bereid is te betalen. Hoewel de grondprijs als 

de onderhandelingspositie van de grondeigenaar kan worden beschouwd, zal een 

neerwaartse bijstelling van de prijs moeten worden doorgevoerd, voordat een 

prijs over de grond wordt overeengekomen (Adams et al., 1988). Tot die tijd is 

de grond niet beschikbaar en zal het herstructureringsproces gefrustreerd 

worden. Een tweede prijsbelemmering die Adams et al. (1988) onderscheiden 

betreft de gehanteerde methode voor het bepalen van de grondwaarde. Waar 

verkopers van grond, de comparatieve methode hanteren, hanteren kopers van 

grond (ontwikkelaars) de residuele methode, dit leidt tot een aanzienlijk 

prijsverschil, waardoor het proces van herstructurering gefrustreerd wordt 

(Adams et al., 1988).  

Een derde prijsbelemmering betreft de relatief kleine waardesprong op 

binnenstedelijke locaties, (zie ook: Buitelaar et al. 2008). Waar op uitleglocaties 

sprake is van een grote waardesprong van grond, door de bestemmingswijziging 

van agrarisch naar wonen, is dit binnenstedelijk niet het geval (Buitelaar, 2010; 

Geuting, 2011). Twee oorzaken kunnen voor de kleine waardesprong 

onderscheiden worden. Ten eerste wordt de residuele waarde van ruwe 

bouwgrond op binnenstedelijke locaties verlaagd door de kosten van werken als 

sloop, sanering en hoge plankosten, in vergelijking met uitleglocaties (Buitelaar 

et al., 2008; van der Krabben, 2011). Een tweede oorzaak is de hoge waarde 

van de grond in het huidige gebruik, dat leidt tot hoge verwervingskosten 

(Buitelaar, 2010). Door de kleine waardesprong zijn zowel publieke als private 

partijen enigszins behoedzaam wat betreft het risicodragend participeren bij 

herstructurering. Herstructurering kan daardoor dan ook moeizaam van de grond 

komen (Buitelaar et al., 2008). Ontwikkelaars zijn voornamelijk geïnteresseerd in 

de beste locaties, waar herstructurering aantrekkelijk is door een grote 

waardesprong (de Bruin, 2003). Een vierde belemmering, verwant aan de vorige 

belemmering, betreft het uitblijven en wegvallen van subsidies, waardoor 

problemen ontstaan bij de financiering van herstructureringsprojecten. Wanneer 

de kosten niet volledig gedekt zijn door de opbrengsten, dan kunnen gemeenten 

een beroep doen op subsidiebronnen ter compensatie van het negatieve 

grondexploitatiesaldo (Blije, Poulus & Brouwer, 2012). De subsidies voor 

stedelijke vernieuwing, zoals ISV en BLS, worden en zijn de afgelopen jaren flink 

afgebouwd (Blije, Poulus & Brouwer, 2012). Dit kan er toe leiden dat 
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herstructureringsprojecten niet meer van de grond komen doordat negatieve 

grondexploitatie-saldi niet gedekt kunnen worden. Dekking van het 

grondexploitatietekort door lokale overheden en partners zal hoogstwaarschijnlijk 

uitblijven doordat zij maar beperkt de beschikking hebben over financiële 

middelen. Dit vormt dan ook de zesde belemmering die het proces van 

herstructurering mogelijk kan frustreren. Door beperkte financiële middelen van 

partijen zullen zij mogelijk niet actief willen deelnemen in de herstructurering, 

wat er mogelijk toe leidt dat de gehele herstructurering niet van de grond komt. 

 
 

Figuur 10: “Price constraints” als stagnerende factor van herstructurering. 

4.6 Process constraints. 

Herstructurering betreft een complex proces waarbij vaak sprake is van een 

complexe projectorganisatie (Algemene Rekenkamer, 2009; Vereniging van 

Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen [NEPROM], 2004; Vrom-raad, 

2002). Boonstra & Brouwer (2008, p.8) stellen dat er sprake is van verschillende 

schaalniveaus die bij herstructureringsopgaven samenkomen; “… de 

verschillende actoren die op verschillende niveaus actief zijn en belangen 

vertegenwoordigen en die daarin ook nog per schaalniveau kunnen variëren, 

maken het doorlopen van een herstructureringsproces enorm complex”. 

Herstructurering betreft dan ook een proces dat gekenmerkt wordt door een 
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veelheid aan actoren die ieder hun eigen belang hebben bij de herstructurering 

(Heijenrath, 2011; Kort, 2011; Kokx & van Kempen, 2009; Roso & van der Gijp, 

2008; Vrom-raad, 2002). Wat betreft de organisatievorm bestaat er geen 

blauwdruk, doordat iedere herstructureringsopgave zijn eigen actoren en 

omstandigheden kent (van Bergeijk, Kokx, Bolt & van Kempen, 2008; Vrom-

raad, 2002). De complexe projectorganisatie vormt dan ook het eerste knelpunt 

dat het proces van herstructurering kan frustreren (figuur 11).  

Tijdens het opstarten van de projectorganisatie dient een gedeelde 

probleemperceptie te worden ontwikkeld, waarin alle belangen van de betrokken 

actoren geborgd worden. Voor aanvang zal iedere actor zijn eigen visie op het 

probleem hebben (Heijenrath, 2011; Kort, 2011). Gedurende het proces van 

herstructurering kan door de verschillende percepties die actoren hebben op het 

probleem, vertraging worden opgelopen.  

Van Bergeijk et al. (2008) onderscheiden als derde knelpunt dat er ondanks het 

maken van afspraken tussen actoren veel onduidelijkheid bestaan over de 

onderlinge verantwoordelijkheden. Dit ontstaat bijvoorbeeld als gevolg van het 

verwachtingspatroon van actoren omtrent de rol en taken die andere actoren 

vervullen (van Bergeijk et al., 2008). Het gevolg daarvan kan zijn dat er 

conflicten ontstaan wat het herstructureringsproces niet ten goede komt. Het 

vierde knelpunt sluit hier op aan, dit betreft een gebrek aan transparantie bij 

actoren (Kort, 2011). Enkele actoren zijn mogelijk niet geheel open over welke 

doelen zij trachten te bereiken middels de herstructurering of welke belangen zij 

hebben bij de herstructurering (Kort, 2011). Door de niet-transparante 

benadering zal de samenwerking mogelijk onder druk komen te staan waardoor 

de herstructurering vertraging zal oplopen. De prioriteitstelling van actoren 

betreft een vijfde mogelijk knelpunt binnen het proces van herstructurering (van 

Bergeijk et al., 2008). Een spanningsveld is aanwezig tussen de publieke en 

private partijen. Waar private partijen voornamelijk zoeken naar zekerheden 

voor de lange termijn, bijvoorbeeld het managen van vastgoed, kijken publieke 

partijen vanuit de bestuursperiode en in mindere mate naar de lange termijn 

(van Bergeijk et al., 2008). Verwest et al. (2008) zien het coördinatieprobleem 

als een van de belangrijkste ‘struikelblokken’ bij de begeleiding van de 

krimpproblematiek (Verwest et al., 2008; Larsson, 1997). Het bestaan van dit 

probleem volgt volgens Verwest et al., (2008, p. 9) uit het volgende; “Bij 
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investeringen in een wijk profiteert een ieder die vastgoed in die wijk bezit: ook 

degenen die niet zelf investeren. Het is dus rationeel om niet zelf de 

transformatieopgave te initiëren.” In krimpregio’s ontstaat dit probleem omdat 

het niet direct interessant is om te investeren, dit geldt voor zowel particulieren, 

woningcorporaties als ontwikkelaars. Coördinatie is benodigd om ontwikkelingen 

van de grond te krijgen. Wanneer deze coördinatie uitblijft, kan het ‘prisoners 

dilemma’ optreden. Verwest et al. (2008, p.23) omschrijven het ‘prisoner 

dilemma’ als volgt; “Gezamenlijk optreden levert het beste resultaat op voor de 

partijen, maar onzekerheid over het handelen van anderen leidt ertoe dat 

partijen voor individueel gewin kiezen”. In het kader van herstructurering, wordt 

door woningcorporaties en ontwikkelaars (maar ook door particulieren) dan 

gewacht een herstructurering op te starten, omdat wordt gevreesd dat andere 

particuliere woningbezitters, rondom de herstructureringslocatie, profiteren van 

de geplande herstructurering zonder daaraan een bijdrage te leveren (Verwest et 

al., 2008).  

 

Figuur 11: “Process constraints” als stagnerende factor van herstructurering. 

4.7 Conclusie. 

In de theorie wordt verondersteld dat vijf typen belemmeringen, die bestaan uit 
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meerdere knelpunten, het herstructureringsproces kunnen frustreren (figuur 12). 

Afzonderlijk of in onderlinge samenhang kunnen de belemmeringen de oorzaak 

zijn van een gefrustreerd herstructureringsproject, wat leidt tot vertraging, 

uitstel of afstel van de gehele ontwikkeling. Uit de wetenschappelijke literatuur 

valt te concluderen dat de ‘ownerships constraints’ als grootste belemmering van 

herstructurering worden gezien. Naar de overige belemmeringen (oorzaken) is in 

vergelijking met eigendomsbelemmeringen relatief weinig onderzoek verricht. Dit 

betekent echter niet dat herstructurering niet gefrustreerd wordt door die overige 

belemmeringen. Het wegnemen danwel reduceren van die oorzaken vormt de 

opgave om de herstructurering vlot te trekken. 

 
Figuur 12: Vijf typen belemmeringen die het herstructureringsproces kunnen frustreren.  
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5. Stedelijke herstructurering – de 
particuliere woningvoorraad in 

krimpgemeenten.  
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5. Stedelijke herstructurering – de 

particuliere woningvoorraad in 

krimpgemeenten. 

 

Om inzicht te krijgen in de oorzaken voor het uitblijven van herstructurering van 

de particuliere woningvoorraad is naast literatuuronderzoek, empirisch onderzoek 

uitgevoerd. In dit hoofdstuk worden de resultaten van het empirisch onderzoek 

weergegeven. Dit aan de hand van de belangrijkste hoofd- en sub thema’s die 

zijn geïdentificeerd in hoofdstuk 4. Hieruit kunnen conclusies worden getrokken 

met betrekking tot de oorzaken die er toe leiden dat herstructurering van de 

particuliere woningvoorraad niet van de grond komt in de geselecteerde 

krimpgemeenten. 

Figuur 13: Drie hoofdonderdelen die centraal staan in het onderzoek naar stedelijke herverkaveling 

in krimpregio’s, met in dit hoofdstuk; de oorzaken van het probleem bij herstructurering. 

In paragraaf 5.1 komen de initiatieven aan bod die ontplooid zijn door de 

benaderde krimpgemeenten om particulier woningbezit te herstructureren. 

Vervolgens worden in paragraaf 5.2 de knelpunten nader toegelicht die zijn 

geïdentificeerd door de benaderde krimpgemeenten. Het hoofdstuk wordt met 

afgesloten met paragraaf 5.3, waarin de conclusies worden getrokken omtrent de 

oorzaken die leiden tot het probleem bij herstructurering. 

5.1 Initiatieven tot herstructurering particulier woningbezit. 

Voor de herstructurering van het particulier woningbezit zijn binnen de 

krimpregio’s in het verleden weinig initiatieven ontplooid door andere partijen, 

dan gemeenten en provincies. Andere partijen voelen zich niet de eigenaar van 

het probleem (Provincie Zeeland). De meeste gemeenten en provincies stellen 
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dat marktpartijen en beleggers niet geïnteresseerd zijn in de nieuwbouw en 

vervangende nieuwbouw in de krimpregio’s. Het blijkt dat er voor dergelijke 

partijen geen geld te verdienen is. Marktpartijen stellen, volgens de Provincie 

Limburg, bij voorbaat al dat zij niet investeren in grensgebieden. Volgens de 

Provincie Groningen is het uitblijven van investeringen door de markt, in 

krimpregio’s een zorgelijk punt. De marktpartijen die nog sporadisch investeren 

in de krimpregio’s betreffen vaak partijen die dit uit ‘liefde’ voor de gemeente 

doen en regionaal verbonden zijn. Dit doen zij niet om winst te maken, zo stellen 

de gemeenten Appingedam en Delfzijl. Externe marktpartijen (marktpartijen die 

geen binding hebben met de regio) komen sinds een tiental jaren niet meer naar 

de krimpgemeenten toe, aldus de gemeenten en provincies.  

Nu de beschikbaarheid van de financiële middelen sterk is afgenomen, worden 

alternatieve strategieën onderzocht en toegepast om te voldoen aan de 

herstructureringsopgaven. In Zeeuws-Vlaanderen worden, zoals reeds is 

aangegeven, initiatieven ontplooid om woningen samen te voegen en individueel 

verpauperd bezit aan te pakken middels het aanschrijven van particulieren. 

Daartoe lopen diverse pilotprojecten. De gemeente Appingedam stelt echter het 

volgende omtrent die Zeeuws-Vlaamse aanpak van het samenvoegen van 

woningen:  

 

In reactie op het aanschrijfbeleid van de Zeeuws-Vlaamse gemeenten stelt de 

Provincie Groningen dat er door gemeenten in de Eemsdelta nauwelijks gekozen 

wordt voor het actief aanschrijven van particulier woningbezitters:  

“We hebben in de gemeente kleine woningen, dan praat je over één of twee straten, 

misschien gaan we daar op termijn samenvoegen, maar dat is in de opgave minimaal. 

Dan worden oude woningen behouden, is voor slechts 20 jaar, dan is het misschien 

nog wel leuk, maar voor de langere termijn houdt dat niet zoveel in, plus dat het toch 

wel redelijk kostbaar is dat te doen. Eigenlijk is het meer het vooruit schuiven van het 

probleem, vandaar dat wij liever rigoureus ingrijpen, dus gewoon slopen en nieuw 

bouwen” (gemeente Appingedam). 

“Ja ik mis dat bij onze gemeenten, de gemeentelijke overheden zijn te laks. We 

hebben een vrij sterk instrumentarium als het gaat om de Woningwet. Iemand mag 

niet zomaar zijn woning laten verslonzen, je mag er iemand best wel op aanspreken 

en desnoods kun je naar de rechter stappen, dat iemand zijn huis netjes houd, maar 

de gemeenten schrikken daarvoor terug, dus ik vind dat de gemeenten ook een 

verantwoordelijkheid hebben hierin. Ja, het is politiek niet zo interessant, ik bedoel, je 

wordt er niet door herkozen als je het beleid strak doorvoert” (Provincie Groningen). 
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De gemeente Heerlen stelt ook dat het aanschrijven van particulieren geen 

onderdeel uitmaakt van de aanpak, maar dat dit wel gewenst is. Het probleem is 

echter dat door bezuinigingen enkel de hoogst noodzakelijke handhaving wordt 

uitgevoerd. De handhaving omtrent de staat van particuliere woningen valt daar 

niet onder. De gemeente stelt echter ook dat het aanschrijven maar tot een 

zekere hoogte kan helpen:  

 

Grootschalige initiatieven voor herstructurering van particulier woningbezit zijn 

echter de laatste jaren door geen enkele partij meer opgestart. Door gemeenten 

en provincies worden wel gezamenlijk initiatieven opgestart om te onderzoeken 

welke instrumenten en strategieën er mogelijk effectief zijn om herstructurering 

van particulier woningbezit van de grond te krijgen. Dit heeft tot nu toe nog niet 

tot concrete resultaten geleid.  

5.2 Knelpunten herstructurering particulier woningbezit. 

Voor het uitblijven van herstructurering van particulier woningbezit zijn meerdere 

knelpunten te onderscheiden. In deze paragraaf worden de voornaamste 

belemmeringen onderscheiden die gedurende de interviews naar voren zijn 

gekomen en eveneens volgen uit hoofdstuk 4.  

5.2.1 Ownership constraints. 

Een eerste in de literatuur genoemde belemmering betrof de ‘ownership 

constraints’. Bij versnipperd grondeigendom moeten eigendomsrechten 

verworven worden van een groot aantal eigenaren. Dit is een complex en 

kostbaar proces. Zo kocht de gemeente Delfzijl, voor 2008, 150 particuliere 

woningen op (met rijksubsidies) die vervolgens zijn gesloopt. Dergelijke 

verwerving van particuliere woningen heeft onder andere ook plaatsgevonden in 

de gemeenten Landgraaf en Kerkrade. Dat zijn zeer dure operaties geweest. Het 

uitkopen van particulieren, het slopen van die woningen en vervolgens 

herbouwen van andere woningen kan dus nooit op grootschalig niveau worden 

“Wanneer particulieren de hypotheek niet kunnen betalen kun je aanschrijven wat je 

wil, maar waar geen geld zit, komt het toch weer op de gemeente neer. Dan kun je 

wel aanschrijven en een dwangsom opleggen, we moeten het dan toch zelf uitvoeren 

en een dwangsom is niet meer te innen. Dus dan is de gemeente nog steeds het geld 

kwijt” (gemeente Heerlen). 
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uitgevoerd, zo stellen de benaderde gemeenten. Alle gemeenten identificeren 

dan ook de verwerving van eigendomsrechten als belemmering die het proces 

van herstructurering frustreert. 

Tevens belemmeren verdeelde eigendomsrechten de herstructurering van 

particulier woningbezit. Zo stelt de gemeente Delfzijl dat zij zich bij 

herstructurering focussen op de hoogbouw, om snel grote aantallen woningen te 

onttrekken aan de woningvoorraad. Het probleem waar nu tegen aangelopen 

wordt betreft het gemengd bezit en de verdeelde eigendomsrechten die er zijn 

gevestigd, oftewel er is sprake versnippering van rechten binnen het eigendom. 

Binnen eenzelfde complex zijn huurrechten, appartementsrechten en hypotheken 

gevestigd, die versnippering frustreert het herstructureringsproject. Dit wordt 

onder andere ook benoemt door drie andere gemeenten met 

appartementencomplexen op het gemeentelijk grondgebied en twee provincies. 

Naast het probleem van de versnipperde eigendomsrechten hebben particulieren 

vaak nog waarden in het hoofd, die in de huidige tijd helemaal niet meer 

realistisch zijn. Alle gemeenten en provincies noemen dat particulieren 

onacceptabele eisen stellen. Ze willen de ‘hoofdprijs’ voor hun woning. De 

provincie Zeeland stelt het volgende; “de meeste particulieren hebben in het 

verleden hun woning gekocht met de veronderstelling dat deze meer waard zou 

worden, zij zien een woning niet als een gebruiksproduct”. De waarde van het 

wonen zelf, wordt veelal door de particulieren vergeten, volgens de gemeente 

Sluis. Particulieren vragen het maximale bedrag en stellen onacceptabele eisen, 

ze willen het onderste uit de kan halen, aldus de gemeente Terneuzen en 

Landgraaf. Soms betreft het een erfkwestie, volgens een drietal gemeenten en 

één provincie. Erfgenamen zitten met het huis waar ze geen binding mee 

hebben, wonen zelf in de Randstad en willen voor de woning de ‘hoofdprijs’ 

hebben. Eigenaar willen te allen tijden het maximale bedrag behalen. De 

“We hebben aan de onderkant van de markt gezocht, de panden met de laagste 

WOZ-waarde en die ook technisch gezien in redelijk slechte staat waren en toch op 

dat moment hoor je dan van die particulieren zelf, dat is dan de emotie, ik zit in een 

paleisje, voor mij is dat 3 ton waard. Terwijl de WOZ 70.000 - 80.000 is” (gemeente 

Sluis).  
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gemeente Sluis stelt hierover het volgende:  

 

De provincie Limburg identificeert dit probleem ook en stelt het volgende; “De 

perceptie van een dalende woningprijs loopt bij particuliere eigenaren altijd een 

paar jaar achter bij de ontwikkeling, maar wanneer woningprijzen omhoog gaan 

hebben particuliere eigenaren dat vrij snel in de smiezen”. Enkele gemeenten 

geven dan ook aan dat er altijd mensen in de krimpregio’s zijn die zullen 

wachten met verkoop, omdat ze denken er meer uit te kunnen halen. De 

gemeente Landgraaf benoemt dit ook en stelt dat dit een kettingreactie betreft. 

Wanneer de eerste eigenaar verkoopt, gaat de tweede eigenaar wachten om op 

die wijze meer geld te ontvangen voor de verkoop van zijn woning.  

Een eigenaar die zijn grond en opstal niet wil verkopen, kan eveneens het 

herstructureringsproces frustreren. Drie gemeenten stellen dat verbondenheid 

met de woning en de emotionele band eveneens het proces van herstructurering 

kan frustreren. Particulieren wensen niet deel te nemen en bewegen zich dan 

amper. De laatste mogelijkheid betreft in die gevallen, onteigening. De gemeente 

Delfzijl stelt dat dit in het geval van één eigenaar niet direct een belemmering 

hoeft te zijn. In het geval van meerdere eigenaren wordt dit onteigenen echter 

lastiger. Er is dan mogelijk sprake van meerdere eigendommen, 

appartementsrechten, opstalrechten en hypotheekrechten. Dit kunnen kostbare 

procedures zijn, waarvoor de gemeentelijke financiële middelen niet direct 

beschikbaar zijn, aldus de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Kerkrade en de 

Provincie Limburg.  

Uit het empirisch onderzoek blijkt dat ‘ownership constraints’ het 

herstructureringsproces van particulier woningbezit in krimpgemeenten 

frustreren. Alle hoofdcategorieën eigendomsbelemmeringen die in hoofdstuk 4 

zijn geïnventariseerd zijn van toepassing, behalve de eigendomsbelemmering 

‘grondeigenaar onbekend’. Door geen enkele benaderde gemeente of provincie is 

deze belemmering benoemd. De overige vier eigendomsbelemmeringen zijn 

daarentegen wel door de gemeenten en provincies geïdentificeerd. 

"Ownership constraints" 

Belemmering Identificatie 

1. Grondeigenaar onbekend 0 
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2. Verdeelde eigendomsrechten 7 

3. Eigendomsrechten verwerving benodigd 12 

4. Eigenaar wil verkopen maar onacceptabele eisen 12 

5. Eigenaar wil niet verkopen 10 

  

Ownership constraint Ja 

Tabel 14: De aanwezigheid van de ownership constraints bij de herstructurering van particulier 

woningbezit in de krimpregio’s. Het cijfer geeft aan hoeveel gemeenten en provincies de 

belemmering benoemen.  

5.2.2 Planning constraints. 

De ‘planning constraints’ betrof de tweede belemmering die de herstructurering 

van particulier woningbezit kan frustreren. Tussen de gemeenten en provincies 

zijn verschillende opinies waar te nemen over de aanwezigheid van deze 

belemmering. Zo stellen de gemeenten Loppersum en Sluis en de provincies 

Groningen en Zeeland dat ‘planning constraints’ het herstructureringsproces van 

particulier woningbezit niet belemmeren. “Dat vormt niet zozeer een grote 

bottleneck”, aldus de gemeente Loppersum. 

Enkele gemeenten benoemen de aanwezigheid van de ‘planning constraints’ niet 

direct, maar identificeren wel potentiële knelpunten uit de wet- en regelgeving. 

Zo stelt de gemeente Hulst het volgende over de ´planning constraints’:  

 

De gemeente Hulst stelt daarmee dat het bestaande bestemmingsplan enigszins 

kan belemmeren in de gewijzigde situatie van de ruimtelijke ordening. De 

gemeente Delfzijl ziet het bestemmingsplan niet als een belemmering, maar stelt 

wel dat het juridisch in overeenstemming brengen met de gewenste situatie een 

proces betreft wat vaak onderschat wordt. De gemeente Appingedam benoemt 

dit ook en stelt dat dit een langdurig proces kan zijn. Dit kan daarmee wel leiden 

tot een vertraging van het herstructureringsproces.  

De provincie Limburg stelt in dit verband dat de toekomstige Omgevingswet 

“…als er al sprake van is dan zit die belemmering meer in onze eigen 

bestemmingsplannen. Met het losser worden van de omgevingswet, het 

toestaan van vergunningsvrij bouwen en de huidige marksituatie waar de 

ruimtelijke ordening een stap terug doet, moet jij (als ambtenaar) zeggen dat 

een bepaalde ontwikkeling niet kan, want het past niet in dat vakje van het 

bestemmingsplan” (gemeente Hulst). 
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ervoor kan zorgen dat hinder wordt ondervonden bij de herstructurering van de 

particulier woningvoorraad. De provincie Limburg had namelijk het plan een 

regeling te introduceren, waarmee herstructureringsprojecten gefinancierd 

zouden kunnen worden. Binnen de nieuwe Omgevingswet wordt die mogelijkheid 

waarschijnlijk opgeheven. In het grondexploitatiehoofdstuk van de Wet 

ruimtelijke ordening (Wro), wordt nu de mogelijkheid geboden om bij nieuwbouw 

een betaling te vragen voor herstructurering in de regio. In Parkstad houdt dit in 

dat een nieuw woningbouwproject gerealiseerd mag worden, wanneer voor 

iedere toe te voegen woning 10.000,- euro in een fonds herstructurering wordt 

gestort. De nieuwe Omgevingswet gaat echter die mogelijkheid waarschijnlijk 

schrappen, waarmee de financiering van de herstructurering en daarmee de 

herstructurering wordt belemmerd. 

De gemeente Heerlen benoemt de belemmering wel en stelt dat de bestaande 

wet- en regelgeving gericht is op groei en niet op krimp. Bij het 

onteigeningsinstrument wordt dit bijvoorbeeld gemerkt. Dit instrument kan niet 

altijd toegepast worden in krimpregio’s doordat geen herontwikkeling is voorzien 

op de te onteigenen locatie. Dit is daarentegen wel benodigd om te mogen 

onteigenen. De onteigening van verpauperd bezit, zonder voorziene ontwikkeling 

is nergens opgenomen in de wetgeving. De gemeente Landgraaf identificeert de 

belemmering eveneens en stelt dat de jarenlange trajecten van wet- en 

regelgeving (bijv. onteigeningsprocedure) de herstructurering frustreren. Kortere 

trajecten en versnelling daarvan zijn wenselijk zodat kansen die ontstaan, snel 

opgepakt kunnen worden. 

De gemeente Heerlen, Kerkrade en Landgraaf stellen daarnaast dat de 

provinciale verordening van de provincie Limburg op sommige punten nadelig 

werkt voor de krimpregio’s. Bijvoorbeeld door stringente voorwaarden waardoor 

ontwikkelaars die met kwaliteitsimpulsen komen voor een gemeente, deze niet 

kunnen realiseren. Het is niet meer één op één mogelijk om woningen toe te 

voegen. Dan moet aan een trits van voorwaarden voldaan worden. De provincie 

kijkt daarmee strikter naar de plannen van gemeenten dan in het verleden. Op 

het moment dat aan een plan meer woningen worden toegevoegd dan dient 

verantwoording afgelegd te worden richting de provincie om het plan tot 

ontwikkeling te brengen.  
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Uit het empirisch onderzoek blijkt dat de ‘planning constraints’ maar minimaal 

worden geïdentificeerd door de gemeenten en provincies. De mate waarin de 

‘planning constraint’ een herstructurering kan belemmeren, is relatief gering in 

verhouding tot andere onderscheiden belemmeringen uit hoofdstuk 4. De 

complexiteit en restrictiviteit van het omgevingsrecht wordt over het algemeen 

niet benoemd door de gemeente als belemmering. De wijzigingen in wet- en 

regelgeving wordt door enkele gemeenten wel aangehaald als knelpunt dat het 

proces van herstructurering kan belemmeren.  

"Planning constraints" 

Belemmering Identificatie 

1. Complexiteit omgevingsrecht 2 

2. Restrictiviteit omgevingsrecht 4 

3. Wijzigingen in wet- en regelgeving.  7 

  

Planning constraint Ja 

Tabel 15: De aanwezigheid van de planning constraints bij de herstructurering van particulier 

woningbezit in de krimpregio’s. Het cijfer geeft aan hoeveel gemeenten en provincies de 

belemmering benoemen. 

5.2.3 Physical constraints. 

De ‘physical constraints’ betreft de derde onderscheiden belemmering die de 

herstructurering van particulier woningbezit kan frustreren. Die belemmering is 

opgesplitst in endogene en exogene fysieke belemmeringen. De gemeenten en 

provincies identificeren het bestaan van deze belemmeringen niet. Slechts één 

enkel onderdeel van de ‘physical constraints’ kan de herstructurering van 

particulier woningbezit frustreren volgens de gemeenten en provincies.   

Een eerste knelpunt betrof de grondconditie van het plangebied. Die belemmert 

een herstructurering van particulier woningbezit niet, zo stellen alle gemeenten. 

Sanering van de bodem hoeft veelal niet plaats te vinden en wanneer dit wel het 

geval is, betreft dit maar een minimale opgave. Woningen stonden al in het 

plangebied, grote verontreinigingen van de bodem zijn daarmee uitgebleven. Wel 

wordt door de gemeente Appingedam gesteld dat locaties waar bedrijven waren 

gesitueerd en nu woningen worden voorzien, deze belemmering wel van invloed 

kan zijn op de herstructurering. Het tweede knelpunt betreft de aanwezigheid 

van bebouwing op de herstructureringslocatie. Om tot ontwikkeling te komen 

dient die bebouwing verworven te worden, dat kan het proces van 
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herstructurering frustreren. Dit wordt door alle gemeenten en provincies 

geïdentificeerd als belemmering, maar dit knelpunt staat echter in zeer nauw 

verband met de ‘ownership constraint’ en ‘price constraint’. Bij die twee 

belemmeringen liggen voornamelijk de redenen waarom het verwerven van de 

bebouwing op de locatie herstructurering van de particulier woningvoorraad 

frustreert.  

Een eerste exogene belemmering betreft de aangrenzende bestemmingen van 

het plangebied, die herstructurering kan frustreren. De gemeenten benoemen de 

aangrenzende bestemmingen echter niet als belemmering. Bestemmingen die 

hinder opleverden zijn in het verleden al naar de buitenrand van de stad 

verplaatst of vertrokken uit de regio. De tweede exogene belemmering betreft de 

ontsluiting van het plangebied. Die wordt ook niet geïdentificeerd door de 

gemeenten als belemmering van herstructurering en dit geldt ook voor de derde 

exogene belemmering, de grootte en de vorm van het plangebied. 

De gemeente Sluis benoemt wel de aanwezigheid van één ruimtelijke fysiek 

aspect dat herstructurering kan frustreren. In rijwoningen met enkele 

leegstaande woningen, kan sloop van die leegstaande woningen niet zomaar 

plaats vinden. Dat gaat ten kosten van de woonomgeving en het woongenot van 

de andere inwoners. Een planmatige werkwijze voor de gehele rij is in die 

gevallen noodzakelijk. Uiteindelijk wordt echter bij dit fysieke aspect weer 

uitgekomen bij de belemmeringen ‘ownership constraints’ en de ‘price 

constraints’.  

Uit het empirisch onderzoek blijkt dat over het algemeen de ‘physical constraints’ 

niet wordt geïdentificeerd door de gemeenten en provincies als belemmering van 

herstructurering.  

"Physical constraints" 

Belemmering Identificatie 

1. Endogene fysieke belemmeringen* 0 

2. Exogene fysieke belemmeringen 1 

  

Physical constraint Nee 

Tabel 16: De aanwezigheid van de physical constraints bij de herstructurering van particulier 

woningbezit in de krimpregio’s. Het cijfer geeft aan hoeveel gemeenten en provincies de 

belemmering benoemen. 

* Onder de endogene fysieke belemmering is in de tabel niet de aanwezigheid van bebouwing op 
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de herstructureringslocatie opgenomen, omdat dit in sterke relatie staat met de ‘ownership 

constraints’ en de ‘price constraints’. 

5.2.4 Price constraints. 

De ‘price constraint’ betreft de vierde belemmering die op basis van de literatuur 

is onderscheiden en de herstructurering van particulier woningbezit mogelijk kan 

frustreren. De aanwezigheid van die belemmering wordt door alle benaderde 

gemeenten geïdentificeerd.  

Bij de ‘ownership constraints’ (paragraaf 5.2.1) is al reeds gesproken over de 

onacceptabele eisen die gesteld worden door particuliere woningbezitters. Het 

bleek dat die eisen het herstructureringsproces kunnen frustreren. De 

verwachting van particulieren over de grondwaarde en de waarde van de woning, 

betreft een soortgelijk knelpunt. Alle gemeenten en provincies benoemen dat die 

verwachting van particulieren, het herstructureringsproces kan frustreren. Dit 

geldt niet voor het tweede knelpunt van de ‘price constraints’, de methode voor 

de grondwaardebepaling. Geen enkele gemeente of provincie stelt dat dit het 

herstructureringsproces van particulier woningbezit frustreert.  

Het uitblijven van een waardesprong in bestaand bebouwd gebied, het derde 

knelpunt van de ‘price constraints’ wordt daarentegen door alle gemeenten 

geïdentificeerd als een belemmering die het proces van herstructurering van 

particulier woningbezit frustreert. De provincie Limburg en de gemeenten 

Loppersum en Heerlen identificeren dit als een zeer belangrijke belemmering. De 

mogelijkheid om winst te maken is weggevallen, waarmee in het verleden 

herstructureringsprojecten gefinancierd werden. De gemeente Terneuzen stelt 

dat de ladder voor duurzame verstedelijking van het Rijk daar deels de oorzaak 

van is. Door invoering van die ladder gaat bij de bouw van woningen, inbreiding 

voor uitbreiding. De gemeente Terneuzen stelt daarover het volgende: 

“Natuurlijk is het mooi om in te breiden, is ook goed voor je massa, je omgeving, 

maar dat gaat met grote financiële offers gepaard. De weg van de minste 

weerstand is toch bouwen in de wei.” In tegenstelling tot uitbreiding is bij 

inbreiding namelijk sprake van hoge verwervings-, sloop- en plankosten en 

relatief lage opbrengsten (door de verdunningsstrategie) terwijl de waardesprong 

uitblijft. De provincie Zeeland stelt dat de waardesprong enkel nog plaatsvindt 

wanneer er echt iets ‘verrots’ staat op een bepaalde locatie, waardoor het 

interessant wordt om de locatie te ontwikkelen. Die locaties zijn er echter bijna 
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niet. De gemeente Delfzijl stelt zelfs dat er eerder sprake is van 

waardevermindering. De gemeente Heerlen benoemt dit ook en zet dan ook niet 

in op een waardesprong, maar op waardebehoud. Wanneer wel sprake zou zijn 

van een grote waardesprong, dan zouden marktpartijen wel geïnteresseerd zijn 

in de krimpregio’s.  

Het uitblijven en afschaffen van subsidieregelingen wordt eveneens door 

gemeenten en provincies geïdentificeerd als een belemmering. De gemeente 

Heerlen en Kerkrade stellen dat het een constante zoektocht is naar waar geld 

vandaan gehaald kan worden om herstructureringsprojecten financieel haalbaar 

te krijgen. Het afschaffen van subsidies bevordert deze zoektocht niet. Tevens 

stelt de provincie Limburg dat wanneer subsidiëring stop wordt gezet dit in 

eerste instantie leidt tot een lager niveau van investeringen. Gezien de grote 

(financiële) opgave in de particuliere woningvoorraad kan het wegvallen van 

subsidies dan ook leiden tot het frustreren en uitblijven van 

herstructureringsprojecten. 

Het laatste onderscheiden knelpunt van de ‘price constraints’ betrof beperkte 

financiële middelen. Dit kan opgesplitst worden naar beperkte gemeentelijk en 

beperkte particuliere financiële middelen. Wanneer het benodigd is om voor de 

sloop van een blok woningen, één of twee woningen op te kopen, dan kunnen de 

gemeenten dat wel financieel opbrengen, zo stelt de gemeente Landgraaf. 

Wanneer echter meerdere koopwoningen opgekocht dienen te worden om die 

vervolgens te slopen wordt dat voor gemeenten te kostbaar. Daar hebben ze niet 

de financiële middelen meer voor, zoals voorheen voor de crisis stellen alle 

gemeenten. Krimpregio’s hebben nu dan ook veelal een overschot aan vastgoed, 

maar een tekort aan geld, zo stelt de gemeente Delfzijl. De gemeente 

Appingedam stelt dat het probleem voor 95% een geldkwestie is en voor 5% 

bestaat uit andere problemen. Door alle gemeenten worden de beperkte 

gemeentelijke financiële middelen geïdentificeerd als een van de grootste 

belemmeringen.  

Naast het gebrek aan financiële middelen bij de gemeenten, is er gebrek van 

financiële middelen bij de particuliere eigenaren, stelt de provincie Limburg. Tot 

2008 kochten particulieren een woning met de gedachte dat de woning meer 

waard werd. Met die stijging konden verbouwingen of herstelwerkzaamheden 
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gefinancierd worden door de particulieren. Nu de woningprijzen dalen, wordt het 

voor particulieren minder interessant om te investeren in de eigen woningen. De 

particulier zou investeren in iets, waarvan hij/zij vervolgens maar moet hopen 

dat het meer waard wordt, aldus de provincie Groningen. Particulieren redeneren 

vaak economisch en investeren dan ook niet. 

Uit het empirisch onderzoek blijkt dat de ‘price constraint’ het 

herstructureringsproces van particulier woningbezit in krimpgemeenten kan 

frustreren. Alle hoofdcategorieën prijsbelemmeringen die in hoofdstuk 4 zijn 

geïnventariseerd, zijn door de gemeenten en de provincies genoemd. 

Uitzondering hierop is het knelpunt ‘de gehanteerde methode voor de 

grondwaardebepaling’. Door geen enkele benaderde gemeente of provincie is 

deze belemmering benoemt.  

"Price constraints" 

Belemmering Identificatie 

1. Verwachting van de grondwaarde 12 

2. Methode grondwaardebepaling 0 

3. Kleine waardesprong  12 

4. Hoge kosten relatief lage opbrengsten 12 

5. Wegvallen subsidieverstrekkingen 10 

6. Beperkte financiële middelen 12 

  
Physical constraint Ja 

Tabel 17: De aanwezigheid van de price constraints bij de herstructurering van particulier 

woningbezit in de krimpregio’s. Het cijfer geeft aan hoeveel gemeenten en provincies de 

belemmering benoemen. 

5.2.5 Process constraints. 

De vijfde belemmering die de herstructurering van particulier woningbezit kan 

frustreren, betreft de ‘process constraints’. Het bestaan van deze belemmering 

wordt niet door alle benaderde gemeenten geïdentificeerd. Hierbij stellen enkele 

gemeenten dat eventuele procesbelemmeringen nog niet zijn ondervonden, 

aangezien de grootschalige herstructurering van particulier woningbezit zich pas 

in de beginfase bevindt. Procesbelemmeringen zijn daardoor vooralsnog minder 

relevant, maar mogelijk kan stedelijke herverkaveling wel bijdragen aan het 

wegnemen van die belemmeringen bij herstructurering van particulier 

woningbezit. 

Het eerste knelpunt binnen de ‘process constraint’ betreft een complexe 
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projectorganisatie die het herstructureringsproces frustreert. Gemeenten 

benoemen deze belemmering niet direct. De gemeenten Appingedam en 

Landgraaf stellen dat de projectorganisatie niet complex is, waarmee de 

belemmering niet van toepassing is. De gemeente Heerlen kende de 

aanwezigheid van een complexe projectorganisatie wel in het verleden, bij 

aanvang van de opgave omtrent demografische krimp. Daarover stelt de 

gemeente het volgende: 

 

Vier gemeenten en de provincie Zeeland stellen dat de belemmering niet bij de 

professionele partijen zit, maar bij particuliere woningbezitters, zij hebben geen 

ervaring met herstructurering. Het betreft voornamelijk een mentale opgave. Het 

kost relatief veel inspanning om particulieren te bereiken, daarbij hebben ze 

vaak weinig financiële kennis en is het een enorme opgave om particulieren mee 

te nemen in een proces (provincie Zeeland). Vaak wordt bij aanvang van het 

proces al duidelijk of de particulieren mogelijk een belemmering vormen. Dat 

blijkt dan namelijk uit een gering probleembesef dat particuliere eigenaren 

hebben (provincie Groningen). Het herstructureringsproces van particulier 

woningbezit wordt in die gevallen wel degelijk belemmerd door een complexe 

projectorganisatie, vanwege de vele participerende particulieren. 

Het tweede knelpunt binnen de ‘process constraint’, betreft het ontbreken van 

een gedeelde probleemperceptie. Vier gemeenten stellen dat er tussen de 

corporaties, gemeenten en betrokken partijen wel sprake is van een gedeelde 

probleemperceptie. De gemeente Sluis en de provincie Zeeland betrekken daarbij 

de particulieren. Zij stellen dat bij de herstructurering van particulier woningbezit 

geen sprake is van een gedeelde probleemperceptie. Door de betrokkenheid van 

vele particulieren is de perceptie over het probleem eveneens versnipperd. Die 

hebben allen hun eigen visie over het probleem. Het probleem ligt dus wederom 

“In de laatste vijf jaar zijn we naar elkaar toe gegroeid en weten wij dat met 

elkaar moeten en willen samenwerken. Vroeger waren de slooplocaties van de 

corporaties nog strikt geheim, ook voor ons, wij kregen op het laatst te horen 

dat er gesloopt zou gaan worden. Nu komen de corporaties echt overleggen; 

wat vinden jullie zinvol?, waar moeten we ingrijpen?, kunnen we dat niet 

beter laten staan? De complexiteit van de projectorganisatie is dan ook sterk 

verminderd” (gemeente Heerlen). 
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niet zozeer bij de professionele partijen, maar wel bij de particuliere 

woningeigenaren. Daarmee kan het herstructureringsproces wel degelijk 

belemmerd worden.  

Onduidelijkheid over verantwoordelijkheden betreft het derde knelpunt bij de 

‘process constraint’. Gemeenten identificeren deze belemmering eveneens, niet 

zozeer tussen de professionele partijen, maar wel in verhouding tot de 

particulieren. Primair ligt de rol bij de particulier eigenaren, “…het is hun huis, 

hun eigendom, dus ze moeten zelf zorgen dat het opgeknapt wordt, of als het 

geen toekomst heeft, dat ze het slopen” (Provincie Groningen). De gemeente 

Hulst en Delfzijl stellen dat het van belang is om de verantwoordelijkheid bij de 

eigenaren te leggen. Particulieren moeten zelfredzaam zijn, aldus de gemeente 

Heerlen. De gemeente Sluis stelt dat een proces van bewustwording bij de 

particulieren moet plaatsvinden. De provincie Groningen verwacht echter dat de 

particuliere eigenaren tot het uiterste zullen wachten. De provincie stelt dat 

particulieren hopen op aantrekkende woningprijzen. Zolang dat niet gebeurt, zal 

er relatief weinig door particulieren geïnvesteerd worden en zullen zij de 

verantwoordelijkheid niet op zich nemen.  

Het vierde knelpunt betreft een gebrek aan transparantie. De gemeenten 

identificeren deze belemmering die herstructurering kan frustreren niet. De 

gemeente Loppersum stelt het volgende: “De samenwerking tussen gemeente, 

corporaties en overige betrokken partijen loopt goed, daarbij zijn de partijen 

transparant en flexibel”. De gemeenten Landgraaf, Appingedam en Kerkrade 

stellen dit eveneens. De aanwezigheid van de belemmering wordt dan ook niet 

geïdentificeerd door de gemeenten en provincies. 

Het vijfde knelpunt van de “process constraint” betreft de prioriteitstelling van 

actoren. De meeste gemeenten stellen dat de herstructurering van particulier 

woningbezit daardoor niet direct wordt belemmerd, maar dat dit wel van invloed 

kan zijn. De gemeente Loppersum stelt dat de prioriteitstelling van 

participerende partijen herstructurering kan belemmeren. Waar corporaties 

kijken naar de lange termijn, kijken bestuurlijke organisaties van gemeenten 

veelal naar de relatief korte termijn. De gemeente Kerkrade en provincie Zeeland 

stellen dit eveneens. De gemeente Appingedam stelt daarnaast dat persoonlijke 

verhoudingen hierbij belangrijk zijn, verhoudingen tussen het college en een 
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particulier. Wanneer zij elkaar goed kunnen vinden dan kunnen afspraken 

gemaakt worden over de opgave en veel ontwikkelingen ontplooid worden, maar 

is er sprake van lastige/moeizame verhoudingen, dan is dit zeer moeilijk. 

Het zesde knelpunt betreft het coördinatieprobleem. De meeste gemeenten en 

provincies stellen dat dit het herstructureringsproces van particulier woningbezit 

enigszins kan belemmeren. De provincie Groningen stelt daarbij de vraag of de 

afwachtende houding van particulieren snel zal wijzigen. Coördinatie is dan ook 

benodigd om particulieren een impuls te geven om te gaan investeren in de 

woning.  

Uit het empirisch onderzoek blijkt dat de ‘process constraint’ het 

herstructureringsproces van particulier woningbezit in krimpgemeenten kan 

frustreren. Alle hoofdcategorieën procesbelemmeringen die in hoofdstuk 4 zijn 

geïnventariseerd zijn van toepassing, behalve het knelpunt ‘een gebrek aan 

transparantie’. Door geen enkele benaderde gemeente wordt deze belemmering 

benoemd. De overige vijf procesbelemmeringen worden daarentegen wel door de 

gemeenten en provincies geïdentificeerd.  

"Process constraints" 

Belemmering Identificatie 

1. Complexe projectorganisatie 7 

2. Ontbreken gedeelde probleemperceptie 8 

3. Onduidelijkheid onderlinge verantwoordelijkheden 8 

4. Gebrek aan transparantie 2 

5. Prioriteitstelling van actoren 5 

6. Coördinatieprobleem  7 

  
Process constraints Ja 

Tabel 18: De aanwezigheid van de process constraints bij de herstructurering van particulier 

woningbezit in de krimpregio’s. Het cijfer geeft aan hoeveel gemeenten en provincies de 

belemmering benoemen. 

5.3 Conclusie. 

Bij het uitvoeren van het empirisch onderzoek blijkt dat niet alle op basis van de 

academische literatuur onderscheiden knelpunten, geïdentificeerd worden door 

de provincies en gemeenten. Het blijkt dat de aanwezigheid van de ‘ownership 

constraints’ en ‘price constraints’ door alle provincies en gemeenten genoemd 

wordt. Binnen de ‘ownership constraints’ worden de knelpunten 

‘eigendomsrechten verwerving benodigd’ en ‘eigenaar wil verkopen, maar 
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onacceptabele eisen’ door alle twaalf de gemeenten en provincies geïdentificeerd 

(tabel 19). Dit zijn dan ook vanuit de ‘ownership constraints’ de voornaamste 

knelpunten die het herstructureringsproces kunnen frustreren. Daarnaast is het 

knelpunt ‘eigenaren die niet willen verkopen’ door een tiental respondenten 

geïdentificeerd. Bij de ‘price constraints’ zijn de voornaamste knelpunten de 

‘verwachting van de grondwaarde’, de ‘kleine waardensprong’, de ‘hoge kosten 

relatief lage opbrengsten’ en de ‘beperkte financiële middelen’. Die knelpunten 

zijn door alle twaalf de respondenten geïdentificeerd als knelpunten bij 

herstructureringsprojecten. Het wegvallen van subsidieregelingen wordt 

daarnaast door tien respondenten benoemd als knelpunt van 

herstructureringsprojecten. 

De aanwezigheid van de ‘planning constraints’ en ‘process constraints’, worden in 

mindere mate genoemd door de provincies en gemeenten als belemmerend bij 

herstructurering van de particuliere woningvoorraad. Beide ‘constraints’ kennen 

geen knelpunten die door alle twaalf de benaderde gemeenten en provincies zijn 

geïdentificeerd. Het voornaamste knelpunt van de ‘planning constraints’ betreft 

‘wijzigingen in wet- en regelgeving’. Bij de ‘process constraints’ betreft dit het 

‘ontbreken van een gedeelde probleemperceptie’ en ‘onduidelijke onderlinge 

verantwoordelijkheden’. Hierbij dient gesteld te worden dat 

procesbelemmeringen met betrekking tot de herstructurering van particulier 

bezit nog niet direct ondervonden zijn, doordat er nog maar nauwelijks projecten 

zijn uitgevoerd in de particuliere woningvoorraad. De ‘physical constraint’ wordt 

door geen enkele benaderde provincie of gemeente geïdentificeerd en wordt dan 

ook niet meegenomen in het vervolg van het onderzoek. 

Concluderend kan gesteld worden dat herstructureringsprojecten voornamelijk 

gefrustreerd worden door ten eerste financiële belemmeringen en ten tweede 

door eigendomsbelemmeringen. Dat wil echter niet zeggen dat andere 

belemmeringen uitgesloten zijn.  

Geïdentificeerde knelpunten bij herstructurering particuliere woningvoorraad. 

Constraints Knelpunten Identificatie 

Ownership constraints 1. Verdeelde eigendomsrechten 7 

 
2. Eigendomsrechten verwerving benodigd 12 

 
3. Eigenaar wil verkopen maar onacceptabele eisen 12 

 
4. Eigenaar wil niet verkopen 10 
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Planning constraints 5. Wijzigingen in wet- en regelgeving.  7 

Price constraints 6. Verwachting van de grondwaarde 12 

 
7. Kleine waardesprong  12 

 
8. Hoge kosten relatief lage opbrengsten 12 

 
9. Wegvallen subsidieverstrekkingen 10 

 
10. Beperkte financiële middelen 12 

Process constraints 11. Complexe projectorganisatie 7 

 
12. Ontbreken gedeelde probleemperceptie 8 

 
13. Onduidelijkheid onderlinge verantwoordelijkheden 8 

 
14. Coördinatieprobleem  7 

Tabel 19: De knelpunten die het meest zijn genoemd door provincies en gemeenten bij de 

herstructurering van de particuliere woningvoorraad. 
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6. Stedelijke herverkaveling – van 
theoretisch concept naar de 

planologische praktijk. 
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6. Stedelijk herverkaveling – van 

theoretisch concept naar de 

planologische praktijk.  

 

De economische crisis heeft de beperkingen van de bestaande modellen voor 

gebiedsontwikkeling (herstructurering) in Nederland blootgelegd. De toepassing 

van de bestaande modellen (actief grondbeleid, het bouwclaimmodel, joint-

venture model en concessiemodel) laten in de gewijzigde context, gericht op 

binnenstedelijke ontwikkeling, te wensen over. Dit heeft ertoe geleid dat nieuwe 

alternatieve strategieën nodig zijn. Stedelijke herverkaveling wordt als een 

mogelijk strategisch instrument gezien, dat de potentie heeft om het proces van 

herstructurering te faciliteren (figuur 14). 

Figuur 14: Drie hoofdonderdelen die centraal staan in het onderzoek naar stedelijke herverkaveling 

in krimpregio’s met in dit hoofdstuk; stedelijke herverkaveling als oplossing van het probleem bij 

herstructurering. 

In paragraaf 6.1 volgt een toelichting op de verschillende varianten van het 

instrument stedelijke herverkaveling die in het buitenland gehanteerd worden. 

Vervolgens wordt in paragraaf 6.2 ingegaan op (stedelijke) herverkaveling in 

Nederland. Een wettelijke regeling stedelijke herverkaveling is daarbij volgens 

academici en experts gewenst. In paragraaf 6.3 volgt daarover een toelichting. 

In paragraaf 6.4 wordt de reconstructie van de beleidstheorie achter het 

instrument stedelijke herverkaveling uitgevoerd, wat resulteert in een aantal 

hypothesen over het instrument. 

6.1 Stedelijke herverkaveling in het buitenland. 

Stedelijke herverkaveling is in het buitenland een vaak gehanteerd instrument 

om gebiedsontwikkeling van de grond te krijgen. Duitsland, Frankrijk, Spanje, 

Zweden, Japan en Turkije zijn een aantal landen die een eigen wettelijke regeling 
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voor herverkaveling kennen12. Iedere wettelijke regeling kent zijn eigen 

verschijningsvorm en verschilt qua regulering, participatie en inbrengsituatie 

(Bregman & de Wolff, 2011; Broeren, 2012). Tussen de verschillende regelingen 

valt een tweedeling te onderscheiden in twee hoofdmodellen. Ten eerste zijn er 

wettelijke regelingen die zich richten op de aanpassing van kavelgrenzen, als 

oplossing voor onhandig verkavelde grondposities (Bregman, 2012; de Wolff, 

2013). Ten tweede zijn er wettelijke regelingen die gericht zijn op het faciliteren 

van samenwerking tussen partijen om gezamenlijk tot realisatie van een plan te 

komen (Bregman, 2012; de Wolff, 2013). De Duitse ‘Umlegung’ betreft een 

voorbeeld van een wettelijke regelgeving die gericht is op de aanpassing van de 

kavelgrenzen (de Wolff, 2013; Bregman & de Wolff, 2011; Commissie Stedelijke 

Herverkaveling, 2014; Home, 2007; Larsson, 1997). De Franse ‘AFU’ betreft een 

voorbeeld van een wettelijke regelgeving die gericht is op het faciliteren van 

samenwerking tussen partijen (de Wolff, 2013; Commissie Stedelijke 

Herverkaveling, 2014). De Duitse ‘Umlegung’ en de Franse ‘Association Fonciere 

Urbaine’ worden in bijlage F nader toegelicht. Deze twee wettelijke regelingen 

hebben in diverse landen als basis gediend voor de invoering van een eigen 

wettelijke regeling omtrent ‘land readjustment’. De Japanse ‘land readjustment’ 

is bijvoorbeeld gebaseerd op de procedures van de ‘Umlegung’ (Masser, 1987; 

Sorensen, 2000).  

6.2 (Stedelijke) herverkaveling in Nederland. 

De toepassing van herverkaveling betreft in Nederland geen nieuw fenomeen. De 

afgelopen decennia is in het landelijk gebied veel ervaring opgedaan met 

herverkaveling van agrarische gronden (Bregman, 2012; Commissie Stedelijke 

herverkaveling, 2014; Geuting, 2011; Mudde, 2013). In stedelijk gebied zijn, in 

tegenstelling tot het landelijk gebied, weinig ervaringen met herverkaveling en 

ontbreekt het aan een wettelijke regeling (Bregman & de Wolff, 2011; Geuting, 

2011). Een eerste toepassing van een vorm van stedelijk herverkaveling kan 

worden onderscheiden bij de wederopbouw in Rotterdam (de Wolff, 2013; 

Geuting, 2011; van der Krabben, 2011; van der Stoep et al., 2013). In navolging 

van die ervaringen werden pleidooien gehouden voor wettelijke regelgeving over  

                                                           

12 zie daarvoor: Bregman, 2012; Bregman & de Wolff, 2011; van der Putten et al, 2004; Munoz 

Gielen, 2010; Hong & Needham, 2007; Turk, 2007; 2010; Sorensen, 2000; Geuting, 2011. 
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‘stedenbouwkundige herverkaveling’ in de Wet op de Ruimtelijke Ordening 

(Bregman, 2012; de Wolff, 2013). Zo stelde Witvliet in 1952 het volgende; “Ik 

zou aan deze toekomstplannen willen toevoegen, dat men thans in Nederland de 

gelegenheid heeft om niet langer achter te blijven bij het buitenland, waar in 

verschillende landen reeds regelingen tot stand zijn gekomen voor de 

stedenbouwkundige herverkaveling.” Ondanks dit pleidooi van Witvliet en latere 

pleidooien van de Werkgroep Stedelijke Vernieuwing bleef de invoering van een 

wettelijk regelgeving uit (Bregman, 2012; de Wolff, 2013).  

De afgelopen jaren is het aantal onderzoeken naar het instrument stedelijke 

herverkaveling in Nederland echter geïntensiveerd. De oorzaak daarvan kan 

gevonden worden in het feit dat bestaande instrumenten en 

financieringsmodellen voor gebiedsontwikkeling ontoereikend zijn als gevolg van 

de crisis en vraaguitval (de Wolff, 2013; van der Stoep et al., 2013). Waar in het 

verleden gebiedsontwikkeling vanuit een top-down benadering tot stand kwam, 

dient in de nieuwe context een bottom-up (organische) benadering gevolgd te 

worden. 

Stedelijke herverkaveling kan in tijden van stagnerende gebiedsontwikkeling een 

alternatief vormen voor ontwikkelingen in het stedelijke gebied. Het 

uitgangspunt bij stedelijke herverkaveling is het optimaliseren van het eigendom 

en de ligging van percelen grond, zodat particuliere initiatieven kunnen worden 

ontplooid, maar publieke doelen eveneens worden gerealiseerd (de Wolff, 2013). 

De waarborging van de rechten van de betrokken partijen vormt daarbij een 

belangrijk aspect (Commissie Stedelijke Herverkaveling, 2013). Het instrument 

stedelijke herverkaveling sluit hiermee aan op meer organische 

gebiedsontwikkeling, waarbij de overheid een faciliterende positie inneemt (van 

der Putten, de Lint & de Wolff, 2004).  

Stedelijke herverkaveling kan ervoor zorgen dat de herstructurering beter te 

financieren is (Geuting, 2011). Door toepassing van stedelijke herverkaveling is 

sprake van een andere manier van grondverwerving. In plaats van onteigening is 

er sprake zijn van uitruil van gronden (Bregman & de Wolff, 2011). Daarnaast 

kunnen de kosten en baten middels stedelijke herverkaveling worden verevend 

onder de participerende partijen (van der Krabben, 2011). De herstructurering 

kan door de naar rato verdeling van de baten en kosten mogelijk haalbaarder 
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zijn (Bregman & de Wolff, 2011). 

De Wolff (2013) onderscheid een aantal kernopgaven (situaties) waar het 

hanteren van het instrument stedelijke herverkaveling mogelijk tot een oplossing 

zou kunnen leiden. Ten eerste betreft dit de ‘ruil van grond’ (De Wolff, 2013). De 

huidige kavelindeling binnen een plangebied sluit niet aan op een gewenste 

kavelindeling van een nieuw stedenbouwkundig plan. Een tweede kernopgave 

betreft de ‘ruil van eigendom van gebouwen’ (De Wolff, 2013). Het kan 

voorkomen dat binnen het plangebied gebouwen van eigenaar moeten wisselen 

om over te gaan tot planrealisatie. ‘Ruil van bouw- of ontwikkelrechten’ betreft 

de derde kernopgave (De Wolff, 2013). In tijden met een minder gunstige 

vastgoedmarkt dienen bouw- en ontwikkelrechten op de juiste locaties te worden 

gesitueerd, daartoe kan stedelijke herverkaveling een bijdrage leveren. De vierde 

kernopgave betreft de ‘ruil van gebruikers’. Daardoor kan verspreide leegstand 

meer geconcentreerd worden, waardoor gemakkelijker tot herontwikkeling of 

functiewijziging overgegaan kan worden (De Wolff, 2013). ‘Afstaan van grond 

voor (semi-)publieke of collectieve voorzieningen’, betreft de vijfde kernopgave 

(De Wolff, 2013). Gronden vrijmaken voor (semi-) -publieke voorzieningen 

vormt een lastige opgave door het sterk versnipperd grondeigendom. De zesde 

kernopgave betreft de ‘gezamenlijke realisatie van collectieve (of semipublieke) 

voorzieningen’ (De Wolff, 2013). Bij een privaat-private ontwikkelingen zullen de 

participerende partijen ook de ontwikkeling van collectieve voorzieningen op zich 

moeten nemen. Het gaat daarbij volgens de Wolff (2013) enerzijds om het 

toestaan van werkzaamheden op het eigendom en anderzijds het gezamenlijk 

betalen en risicodragend participeren aan die werkzaamheden. De zevende te 

onderscheiden kernopgave betreft ‘gezamenlijke realisatie, herontwikkeling of 

onderhoud van vastgoed’. Daarbij valt te denken aan woningonderhoud en 

renovatie of het terugbrengen van de woningvoorraad in het kader van de 

demografische krimp (De Wolff, 2013).  

Te concluderen valt dat de variant die zich richt op de herschikking van het 

zakelijk recht wordt voorgestaan. Op dit punt wordt aangesloten op de Duitse 

‘Umlegung’ (Commissie Stedelijke Herverkaveling, 2014; Bregman & de Wolff, 

2011). De keuze voor die variant is verdedigbaar door de wens om zo goed 

mogelijk aan te sluiten op de bestaande wetgeving in het landelijk gebied, de 

Wilg (Commissie Stedelijke Herverkaveling, 2014). Bij het proces van stedelijke 
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herverkaveling kan onderscheid gemaakt worden in twee benaderingen van 

stedelijke herverkaveling, namelijk de vrijwillige benadering en de (nog in te 

voeren) wettelijke benadering (de Wolff, 2013). Met betrekking tot de vrijwillige 

benadering heeft het Kadaster, op basis van de opgedane ervaringen in het 

landelijk gebied, het proces uitgewerkt voor het stedelijk gebied. Voor de 

procesbeschrijving van de vrijwillige stedelijke herverkaveling, zie bijlage G.  

6.3 Wettelijke regeling stedelijke herverkaveling. 

De roep om een wettelijke regeling stedelijke herverkaveling in te voeren, als 

stok-achter-de-deur, neemt toe (de Wolff, 2013). Het rapport van de Commissie 

Stedelijke Herverkaveling (2014) betreft de meest recente advisering over de 

wettelijke regeling. Volgens de commissie is het instrument stedelijke 

herverkaveling voor gemeenten een welkome aanvulling op het bestaande 

instrumentarium voor het uitvoeren van grondbeleid in stedelijk gebied 

(Commissie Stedelijke Herverkaveling, 2014).  

De Wolff (2013) en de Commissie Stedelijke Herverkaveling (2014) stellen dat 

de minnelijke overeenkomst de basis vormt bij stedelijke herverkaveling. 

Wanneer de grondeigenaren binnen een plangebied het niet met elkaar eens 

worden, dan komt de (toekomstige) onvrijwillige variant aan de orde. Volgens de 

Commissie Stedelijke Herverkaveling (2014, p.7) is het instrument en de 

wettelijke regeling nuttig en nodig als: “…voor een, door de gemeente wenselijk 

geachte, ruimtelijke ontwikkeling herschikking van zakelijke rechten noodzakelijk 

is en die herschikking niet op vrijwillige basis mogelijk is, omdat een minderheid 

van de betrokken eigenaren daaraan niet wil meewerken.” De Commissie 

Stedelijke Herverkaveling (2014) stelt dat de wettelijke regeling een 

‘schaduwwerking’ heeft, waardoor de vrijwillige variant gestimuleerd wordt. Meer 

vrijwillige stedelijke herverkaveling door de invoering van een wettelijke regeling 

stedelijke herverkaveling. 

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur & Milieu) ziet eveneens het nut van 

een wettelijke regeling en stelt dan ook dat een regeling rond stedelijke 

herverkaveling mogelijk wordt gemaakt (Buitelaar, 2014; I&M en BZK, 2014). 

Over de inwerkingtreding van de regeling stelt Schultz van Haegen het volgende; 

“De regeling gaat eind 2015, begin 2016 naar de Tweede Kamer en we streven 

ernaar om haar tegelijkertijd met de overige onderdelen van de Omgevingswet in 
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werking te laten treden in 2018” (Buitelaar, 2014, p. 13).  

6.4 Reconstructie van de beleidstheorie achter het instrument 

stedelijke herverkaveling. 

Om te inventariseren welke veronderstellingen en assumpties ten grondslag 

liggen aan het instrument stedelijke herverkaveling dient reconstructie van de 

beleidstheorie uitgevoerd te worden. Bij het uitvoeren van de reconstructie 

worden causale relaties geïnventariseerd. Die relaties worden vervolgens tot een 

aantal hypothesen opgesteld, die inzicht geven in de problemen die het 

instrument beoogt op te lossen en de veronderstelde werking van het 

instrument.  

6.4.1 Causale relaties en hypothesevorming. 

Het centrale uitgangspunt van stedelijke herverkaveling is dat het instrument het 

eigendom en de ligging van percelen grond zodanig optimaliseert dat particuliere 

initiatieven en ontwikkelingen kunnen worden gerealiseerd (Kadaster, 2013c; de 

Wolff, 2013). Bregman & de Wolff (2011) stellen eveneens dat stedelijke 

herverkaveling de onhandige eigendomsposities die een toekomstige 

stedenbouwkundige uitwerking belemmeren, kan verbeteren. Een eerste te 

onderscheiden causale relatie, betreft dan ook de ontplooiing van particuliere 

initiatieven door toepassing van het instrument. Dit leidt tot de volgende 

hypothese: 

Hypothese 1: Het toepassen van stedelijke herverkaveling leidt tot een 

vernieuwde eigendomssituatie van gronden, waardoor realisatie van gewenste 

particuliere initiatieven en openbare voorzieningen (publieke doelen) op de 

herverkavelde locatie mogelijk wordt gemaakt. 

Een tweede veronderstelling is dat stedelijke herverkaveling ervoor zorgt dat het 

probleem van de financiële risico’s gespreid wordt. Middels de toepassing van 

stedelijke herverkaveling kan het financieringsprobleem van 

herstructureringsprojecten vereenvoudigd worden (Geuting, 2011). De baten en 

kosten van de ontwikkeling worden verevend onder de participerende partijen 

(Van der Krabben, 2011). Een gewenste ontwikkeling kan door deze afwenteling 

van baten en kosten doorgang vinden (van der Putten, de Lint & de Wolff, 2004; 

de Wolff, 2013). 



 
- 97 -  

Een tweede causale relatie betreft dan ook een vereenvoudiging van het 

financieringsprobleem en een spreiding van de financiële risico’s over de 

participerende partijen door toepassing van stedelijke herverkaveling. Dit leidt 

tot de volgende hypothese: 

Hypothese 2: Het uitvoeren van het beleid omtrent stedelijke herverkaveling 

zorgt voor vereenvoudiging van het financieringsprobleem en spreiding van de 

financiële risico’s, baten en kosten over de participerende partijen waardoor de 

kans op voortzetting van een gewenste ontwikkeling wordt vergroot. 

Een derde veronderstelling is dat stedelijke herverkaveling het probleem van 

‘free-riding’ binnen een afgebakend plangebied, kan oplossen. Dit is echter 

afhankelijk van de invoering van de wettelijke regeling stedelijke herverkaveling. 

Het uitblijven van een wettelijke regeling zal er toe leiden dat er geen sprake is 

van een stok achter de deur, waardoor het probleem van ‘free-riding’ zich blijft 

voordoen en ontwikkelingen daardoor worden gefrustreerd. Een bewust 

nagestreefd gevolg van de invoering van een wettelijke regeling stedelijke 

herverkaveling is, dat de minderheid van niet meewerkende grondeigenaren 

verplicht kan worden tot participatie aan de herverkaveling (Mudde, 2013; 

Geuting, 2011; Commissie Stedelijke Herverkaveling, 2014). Dit leidt tot de 

volgende hypothese: 

Hypothese 3: Het uitvoeren van het beleid omtrent stedelijke herverkaveling 

leidt tot de verplichting tot participatie van een minderheid van niet 

meewerkende grondeigenaren (free-riders) aan de herverkaveling indien een 

wettelijke regeling is ingevoerd. 

De vierde veronderstelling is dat stedelijke herverkaveling zorgt voor meer 

betrokkenheid van de oorspronkelijke grondeigenaren doordat eigenaren per 

saldo beter worden van de ontwikkeling. Grondeigenaren worden bij toepassing 

van stedelijke herverkaveling bij iedere stap in het ontwikkelproces betrokken. 

Het grootste deel van de oorspronkelijke grondeigenaren keert namelijk terug in 

het plangebied, waarbij zij recht hebben op een gelijkwaardig vervangend 

eigendom, met dezelfde gebruiksmogelijkheden (Bregman, 2012; de Wolff, 

2013). De grote mate van betrokkenheid staat in groot contrast met 

ontwikkelingen uit het verleden. Enkel informeren en inspraak door de 

oorspronkelijke grondeigenaren waren in het verleden mogelijk. De extra prikkel 
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voor participatie aan de herverkaveling wordt gevormd doordat de eigenaren per 

saldo beter worden van de ontwikkeling. Het draagvlak voor toepassing van het 

instrument wordt hiermee vergroot. Dit leidt tot de volgende hypothese:  

Hypothese 4: Het uitvoeren van het beleid omtrent stedelijke herverkaveling 

zorgt ervoor dat het draagvlak en de betrokkenheid van de oorspronkelijke 

grondeigenaren wordt vergroot doordat eigenaren er per saldo beter van worden. 

Een vijfde en laatste veronderstelling is dat de wettelijke variant stedelijke 

herverkaveling ervoor kan zorgen dat de complexe en duurdere procedure van 

verwerving niet meer benodigd is (de Wolff, 2013). Middels stedelijke 

herverkaveling kan het probleem van een lange en dure verwervingsprocedure, 

al dan niet door middel van onteigening, waarmee de gehele ontwikkeling 

vertraging oploopt, worden voorkomen. Een vijfde causale relatie betreft dan ook 

het uitblijven van lange verwervingsprocedures door de toepassing van stedelijke 

herverkaveling, waardoor geen vertraging wordt opgelopen bij een gewenste 

ontwikkeling. Dit leidt tot de volgende hypothese: 

Hypothese 5: Het uitvoeren van het beleid omtrent stedelijke herverkaveling 

zorgt ervoor dat lange en dure verwervingsprocedures, al dan niet door 

onteigening, niet benodigd zijn, waardoor de realisatie van een voorziene 

ontwikkeling geen vertraging oploopt.  

Kanttekening bij deze hypothese is echter dat bij het uitblijven van een 

wettelijke regeling, niet meewerkende grondeigenaren alsnog onteigend moeten 

worden om een gewenste ontwikkeling van de grond te krijgen (de Wolff, 2013). 

6.5 Conclusie. 

De belangstelling voor het instrument stedelijke herverkaveling is in Nederland 

de laatste jaren sterk toegenomen, zowel in de wetenschap als op de politieke 

agenda. Bestaande instrumenten en financieringsmodellen voor 

gebiedsontwikkeling voldoen niet meer aan de veranderende context als gevolg 

van de economische crisis en vraaguitval. Stedelijke herverkaveling biedt hier 

uitkomst om ontwikkelingen te faciliteren in de veranderde context. Het nut van 

het instrument wordt vooral duidelijk wanneer een gewenste ontwikkeling wordt 

belemmerd door bestaand versnipperd grondeigendom. Het herschikken middels 

stedelijke herverkaveling kan in die gevallen uitkomst bieden door te zorgen voor 
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herschikking van de zakelijke rechten, waardoor de gewenste ontwikkeling 

gerealiseerd kan worden. Wenselijk is echter om op relatief korte termijn een 

wettelijke regeling stedelijke herverkaveling te introduceren, waarmee 

ruimtelijke ontwikkelingen tot stand kunnen worden gebracht en een minderheid 

van niet meewerkende grondeigenaren kan worden verplicht tot participatie. 

In de literatuur over stedelijke herverkaveling zijn meerdere assumpties en 

veronderstellingen te onderscheiden over de problemen die middels stedelijke 

herverkaveling kunnen worden opgelost/gereduceerd en over de werking van het 

instrument. Aan de hand van de beleidstheorie zijn causale relaties 

geïnventariseerd, die vervolgens zijn omgezet naar hypothesen. Tabel 20 geeft 

de schematische weergave van de hypothesen weer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 20: De gevormde hypothesen van de causale relaties omtrent het instrument stedelijke 

herverkaveling. 

 

Hypothesen causale relaties 

 1. Het toepassen van stedelijke herverkaveling leidt tot een vernieuwde 

eigendomssituatie van gronden, waardoor realisatie van gewenste particuliere 

initiatieven en openbare voorzieningen (publieke doelen) op de herverkavelde locatie 

mogelijk wordt gemaakt. 

2. Het uitvoeren van het beleid omtrent stedelijke herverkaveling zorgt voor 

vereenvoudiging van het financieringsprobleem en spreiding van de financiële risico’s, 

baten en kosten over de participerende partijen waardoor de kans op voortzetting 

van een gewenste ontwikkeling wordt vergroot. 

3. Het uitvoeren van het beleid omtrent stedelijke herverkaveling leidt tot de 

verplichting tot participatie van een minderheid van niet meewerkende 

grondeigenaren (free-riders) aan de herverkaveling indien een wettelijke regeling is 

ingevoerd. 

4. Het uitvoeren van het beleid omtrent stedelijke herverkaveling zorgt ervoor dat het 

draagvlak en de betrokkenheid van de oorspronkelijke grondeigenaren wordt vergroot 

doordat eigenaren er per saldo beter van worden. 

5. Het uitvoeren van het beleid omtrent stedelijke herverkaveling zorgt ervoor dat 

lange en dure verwervingsprocedures, al dan niet door onteigening, niet benodigd 

zijn, waardoor de realisatie van een voorziene ontwikkeling geen vertraging oploopt. 
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7. Stedelijke herverkaveling – een 
potentieel instrument voor de 

particuliere woningvoorraad.  
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7. Stedelijke herverkaveling – een 

potentieel instrument voor de 

particuliere woningvoorraad. 

 

In dit hoofdstuk wordt de confrontatie weergegeven tussen de geïnventariseerde 

´constraints´ en het instrument stedelijke herverkaveling. De uitkomsten uit 

deze ´confrontatie´ geven inzicht in de potentie die het instrument heeft om de 

herstructurering van de particuliere woningvoorraad van de grond te krijgen 

(figuur 15).  

Figuur 15: Drie hoofdonderdelen die centraal staan in het onderzoek naar stedelijke herverkaveling 

in krimpregio’s met in dit hoofdstuk; stedelijke herverkaveling als oplossing van het probleem bij 

herstructurering. 

In paragraaf 7.1 wordt per geïdentificeerd knelpunt geanalyseerd of stedelijke 

herverkaveling oplossing kan bieden om het knelpunt weg te nemen. Vervolgens 

wordt in paragraaf 7.2 de algemene conclusie getrokken over stedelijke 

herverkaveling als potentieel instrument om de ‘constraints’ weg te nemen die 

worden ervaren bij herstructurering van particulier woningbezit. 

7.1 De toepassing van stedelijke herverkaveling. 

Om de potentie van het instrument stedelijke herverkaveling te bepalen is het 

van belang om onderscheid te maken in de twee varianten van stedelijke 

herverkaveling. Dit betreffen zoals reeds is toegelicht, de vrijwillige stedelijke 

herverkaveling en de wettelijke stedelijke herverkaveling. Met de groeiende 

wetenschappelijke en politieke roep naar een wettelijke regeling stedelijke 

herverkaveling en de lopende onderzoeken daarnaar, kan verondersteld worden 

dat die wettelijke regeling op den duur zal worden ingevoerd. Het maken van 

onderscheid tussen de twee varianten is van belang, omdat daardoor verschillen 
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zichtbaar worden tussen de oorzaken die wel met de wettelijke variant kunnen 

worden opgelost, maar niet direct met de vrijwillige variant. 

Op basis van het aantal keer dat een belemmering is geïdentificeerd door de 

gemeenten en provincies wordt in het vervolg van de paragraaf de confrontatie 

weergegeven tussen een geïdentificeerd knelpunt en de hypothesen omtrent het 

instrument stedelijke herverkaveling. Begonnen wordt daarbij met het, door 

gemeenten en provincies, meest genoemde knelpunt, en afgesloten met het 

minst genoemde knelpunt. De geïdentificeerde ‘process constraints’ komen 

eveneens aan bod, om weer te geven of stedelijke herverkaveling die 

belemmeringen kan wegnemen, indien die zich daadwerkelijk voordoen bij 

herstructureringsprojecten van particulier woningbezit in de toekomst. Nu 

worden die procesbelemmeringen nog niet direct ondervonden, omdat 

herstructureringsprojecten van particulier woningbezit nog niet op grootschalig 

niveau zijn opgepakt.  

7.1.1 Beperkte financiële middelen. 

Het eerste knelpunt binnen de ‘price constraint’, die door alle gemeenten en 

provincies is geïdentificeerd betreft beperkte financiële middelen (zowel 

gemeentelijk als particulier). Stedelijke herverkaveling kan hierbij deels als 

oplossing fungeren. De toepassing van stedelijke herverkaveling kan namelijk  

invloed hebben op de benodigde gemeentelijke financiële middelen. Door het 

hanteren van stedelijke herverkaveling (faciliterend grondbeleid), worden de 

kosten en financiële risico’s verdeeld over de participerende partijen en dient 

geen verwerving van gronden en opstallen plaats te vinden. Door het gebruik 

van stedelijk herverkaveling wordt maar minimaal beroep gedaan op de 

gemeentelijke financiële middelen. Dit verkleint de invloed van het knelpunt en 

vergroot de kans op voortzetting van de ontwikkeling. Wat betreft de particuliere 

financiële middelen is een uitgangspunt van stedelijke herverkaveling dat geen 

enkele eigenaar er financieel op achteruit gaat. Voorfinanciering is echter wel 

benodigd, en het is de vraag of particuliere eigenaren over de benodigde 

financiën kunnen beschikken. Beperkte particuliere financiële middelen blijven 

daardoor mogelijk aanwezig als knelpunt. De wettelijke variant wil hieraan 

tegemoet komen door het verstrekken van leningen aan particulieren vanuit een 

op te richten gemeentelijk fonds. Hierdoor wordt het knelpunt van beperkte 
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particulier financiële middelen weggenomen. Gesteld kan worden dat wettelijke 

stedelijke herverkaveling een oplossing biedt voor zowel het probleem van 

beperkte gemeentelijke financiële middelen als voor beperkte particuliere 

financiële middelen.  

7.1.2 Kleine waardesprong. 

Een kleine waardesprong van de grond, betreft de tweede door alle gemeenten 

en provincies geïdentificeerde ‘price constraint’ die herstructurering van 

particulier woningbezit frustreert. Stedelijke herverkaveling betreft een 

instrument waarmee middels de herschikking van de eigendomsrechten een 

waardesprong van grond met een lage waarde naar grond met een hoge waarde 

kan worden bewerkstelligd. In het geval van de herstructurering van het 

particulier woningbezit is al sprake van grond met een relatief hoge waarde. De 

eventuele waardesprong die gemaakt wordt is vervolgens bij realisatie van de 

gewenste ontwikkeling relatief klein. Het hanteren van stedelijke herverkaveling 

kan er niet voor zorgen dat er een veel grotere waardesprong wordt 

bewerkstelligd. Mogelijk is de waardesprong iets groter door een minder 

versnipperd grondeigendom in de herverkavelde situatie, maar dit is maar 

minimaal. Evans (2004) stelt namelijk dat versnippering een drukkend effect 

heeft op de grondwaarde (Geuting, 2011). Gedurende het empirisch onderzoek is 

door de gemeenten en provincies aangegeven dat in het algemeen niet ingezet 

wordt op een waardesprong, maar op waardebehoud in de krimpregio’s. Gesteld 

kan dan ook worden dat stedelijke herverkaveling onvoldoende soelaas biedt 

voor het knelpunt van een kleine waardesprong. 

7.1.3 Hoge kosten relatief lage opbrengsten. 

Het derde knelpunt dat door alle gemeenten en provincies is geïdentificeerd 

betreffen de hoge kosten ten opzichte van de relatief lage opbrengsten. 

Stedelijke herverkaveling kan hierbij deels als oplossing fungeren. Ten eerste 

doordat verwerving van gronden niet noodzakelijk is. Verwerving van gronden 

vormt over het algemeen een grote kostenpost op de exploitatie. Die kostenpost 

blijft nu uit, waardoor de kosten aanzienlijk lager zijn. Ten tweede worden bij 

toepassing van stedelijke herverkaveling de kosten, opbrengsten en risico’s 

verdeeld over alle participerende partijen wat het bestaande 

financieringsprobleem vereenvoudigd en de kans op voortzetting van de 
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gewenste ontwikkeling vergroot. De lage opbrengsten kan stedelijke 

herverkaveling niet direct verhogen, zoals hierboven al bleek. Daardoor kan 

gesteld worden dat stedelijke herverkaveling wel de kosten kan verminderen, 

maar de opbrengsten niet direct kan vergroten. Het instrument stedelijke 

herverkaveling vormt daarmee geen directe oplossing voor het geïdentificeerde 

knelpunt. 

7.1.4 Eigendomsrechten verwerving benodigd. 

De eerste door alle gemeenten en provincies geïdentificeerde ‘ownership 

constraint’ betreft eigendomsrechten verwerving benodigd. Grond wordt bij 

toepassing van stedelijke herverkaveling in principe niet verworven, maar in een 

‘grondpot’ ingebracht met een door een onafhankelijke taxateur bepaalde 

waarde. Stedelijke herverkaveling kan daarmee in principe uitkomst bieden deze 

belemmering weg te nemen. Bij de vrijwillige variant is daarvoor de volledige 

medewerking van de grondeigenaren van essentieel belang. Wanneer een 

onwillige grondeigenaar aanwezig is dan is grondverwerving mogelijk wel 

noodzakelijk, waardoor de aanwezigheid van de belemmering niet kan worden 

uitgesloten. Bij een wettelijke regeling, zal in het geval van een onwillige 

eigenaar, deze verplicht worden tot participatie aan de herverkaveling (bij 

voldoende meerderheid onder de betrokken eigenaren), waardoor verwerving 

van eigendomsrechten niet benodigd is. Gesteld kan worden dat stedelijke 

herverkaveling dit knelpunt kan verhelpen, maar van essentieel belang is daarbij 

de volledige medewerking, of meerderheid in het geval van een wettelijke 

regeling, van de betrokken eigenaren. 

7.1.5 Eigenaar wil verkopen maar stelt onacceptabele eisen. 

Een eigenaar wil verkopen maar stelt onacceptabele eisen, betreft de tweede, 

door alle gemeenten en provincies geïdentificeerde ‘ownership constraint’ die 

herstructurering van de particuliere woningvoorraad frustreert. In het geval dat 

een eigenaar wenst deel te nemen aan de herverkaveling is de verkoop van zijn 

grond niet benodigd. Gronden worden, zoals reeds vermeld, ingebracht in een 

‘grondpot’, waarbij de inbrengwaarde wordt bepaald door een onafhankelijke 

taxateur. Wanneer de eigenaar niet akkoord gaat met de getaxeerde waarde van 

zijn grond en opstal, kan de belemmering in het geval van de vrijwillige variant, 

aanwezig blijven. Onteigening of uitsluiting van de eigenaar is in dat geval alsnog 
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benodigd om de herverkaveling van de grond te krijgen. De wettelijke variant 

verplicht de eigenaar om te participeren in de herverkaveling, ondanks het niet 

akkoord gaan met de getaxeerde waarde. Na de herverkaveling wordt de 

eigenaar in dezelfde positie gebracht als voorheen. Dat wil zeggen dat hij er 

financieel niet op achteruit gaat. Vervolgens kan de grondeigenaar na de 

herverkaveling zijn gronden (en opstal), indien wenselijk, verkopen. Gesteld kan 

worden dat de wettelijke variant stedelijke herverkaveling daarmee het knelpunt 

kan wegnemen. In het geval van de vrijwillige variant kan, door de vrijwillige 

basis, het knelpunt aanwezig blijven. De vrijwillige variant biedt dan ook 

onvoldoende soelaas om het knelpunt volledig uit te sluiten. 

7.1.6 Verwachting van de grondwaarde. 

Het vierde knelpunt van de ‘price constraint’, dat door alle gemeenten en 

provincies geïdentificeerd is, betreft de verwachting van de grondwaarde. In dat 

geval is de verwachting van de grondeigenaar over de waarde van de grond, 

aanzienlijk hoger, dan een partij bereid is te betalen. Stedelijke herverkaveling 

kan hierbij uitkomst bieden. In eerste instantie doordat verwerving van gronden 

niet noodzakelijk is. Gronden worden immers in een ´grondpot´ ingebracht, 

waarbij de inbrengwaarde wordt bepaald door een onafhankelijke taxateur. Bij 

de vrijwillige variant kan het knelpunt echter mogelijk aanwezig blijven, doordat 

de eigenaar niet akkoord gaat met de getaxeerde waarde van zijn grond. 

Gedurende het empirisch onderzoek is door meerdere gemeenten genoemd dat 

eigenaren in krimpregio’s prijzen vragen die niet meer bij de huidige tijd en 

gevolgen van demografische ontwikkelingen horen. Eigenaren zijn zich niet 

bewust van de aanwezigheid van het probleem en willen het maximale bedrag 

voor hun gronden. Bij de wettelijke variant wordt de grondeigenaar echter 

verplicht tot participatie (bij voldoende meerderheid onder de grondeigenaren). 

De taxatie van de inbrengwaarde van de gronden is dan ook leidend, ondanks 

een mogelijk andere verwachting van een grondeigenaar over de waarde van zijn 

grond. Daarnaast is een uitgangspunt van stedelijke herverkaveling dat een 

eigenaar er financieel niet op achteruit gaat, oftewel de waarde die een 

grondeigenaar inbrengt ontvangt die eigenaar ook weer terug in grond of geld. 

Stedelijke herverkaveling kan daarmee het knelpunt van een bepaalde 

verwachting over de grondwaarde door een grondeigenaar wel degelijk 

wegnemen. Dit geldt zeker wanneer de wettelijke regeling in werking is 
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getreden. In het geval van de vrijwillige variant kan niet uitgesloten worden dat 

een grondeigenaar het proces frustreert door zijn verwachting over de waarde 

van de grond.  

7.1.7 Eigenaar wil niet verkopen. 

De derde door gemeenten en provincies geïdentificeerde ‘ownership constraint’ 

betreft een eigenaar die niet wil verkopen. Dit knelpunt is echter geïdentificeerd 

door een tiental respondenten. In dat geval zit de eigenaar prima op de 

betreffende locatie en wenst hierin geen verandering. Hierdoor is sprake van een 

free-rider, die een mogelijk, door naastgelegen grondeigenaren, gewenste 

ontwikkeling belemmert. De vrijwillige variant stedelijke herverkaveling kan 

hierbij geen uitkomst bieden om het knelpunt op te lossen, er is immers sprake 

van een onwillige eigenaar, die niet verplicht kan worden tot participatie. 

Onteigening, via de gemeentelijke organisatie, vormt de laatste mogelijkheid om 

de vrijwillige herverkaveling van de grond te krijgen. Die onteigening is niet 

benodigd wanneer de wettelijke regeling in werking is getreden. De onwillige 

eigenaar wordt immers in dat geval gedwongen tot participatie in de 

herverkaveling, wanneer er een voldoende meerderheid onder de betrokken 

eigenaren is.  

7.1.8 Wegvallen subsidieverstrekkingen. 

Het wegvallen van subsidieverstrekking betreft de vijfde geïdentificeerde ‘price 

constraint’ die herstructureringsprojecten van particulier woningbezit frustreert. 

Dit betreft een externe factor waar lokale partijen geen invloed op uit kunnen 

oefenen; stedelijke herverkaveling zal hier eveneens geen oplossing voor bieden.  

7.1.9 Ontbreken gedeelde probleemperceptie. 

Het ontbreken van een gedeelde probleemperceptie (het bewustzijn van het 

probleem) betreft de eerste, door een achttal respondenten geïdentificeerde 

‘process constraint’, die zich kan voordoen bij de herstructurering van het 

particuliere woningbezit. Stedelijke herverkaveling kan bij die ‘process constraint’ 

enigszins uitkomst bieden, dit geldt voornamelijk voor de wettelijke variant. De 

welwillendheid van de eigenaren is ook bij dit knelpunt van essentieel belang. Bij 

de vrijwillige variant zullen particulieren zelf het probleem inzien, zij willen 

immers vrijwillig overgaan tot herverkaveling. Dit wil echter niet direct zeggen 
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dat er een gedeelde probleemperceptie bestaat onder de participerende partijen. 

Overeenstemming over het probleem is benodigd, maar kan door de vrijwillige 

basis van herverkaveling een complex aspect blijven. Bij de wettelijke variant is 

het de taak aan de uitvoerder om de particulieren bewust te maken van de 

noodzaak om te anticiperen op het probleem. Het bereiken van een gedeelde 

probleemperceptie is daarbij een essentieel onderdeel. Gesteld kan worden dat 

stedelijke herverkaveling de kans op het ontbreken van een gedeelde 

probleemperceptie reduceert, maar niet wegneemt.  

7.1.10 Onduidelijkheid onderlinge verantwoordelijkheden. 

De tweede proces constraint die geïdentificeerd is door een achttal respondenten 

betreft, onduidelijkheid over onderlinge verantwoordelijkheden. Bij het hanteren 

van stedelijk herverkaveling kan dit knelpunt worden weggenomen. Hierbij speelt 

de uitvoerder een belangrijke rol, deze kan helderheid scheppen over welke 

partij, welke verantwoordelijkheid heeft. Met name bij de wettelijke regeling, kan 

middels het besluitvormingsproces, hierover helderheid worden gegeven. Gesteld 

kan dan ook worden dat stedelijke herverkaveling het knelpunt van 

onduidelijkheid over de onderlinge verantwoordelijkheden voorkomt door een 

transparante procesbenadering. 

7.1.11 Verdeelde eigendomsrechten. 

Verdeelde eigendomsrechten, betreft de laatste door een zevental respondenten 

geïdentificeerde ‘ownership constraints. Stedelijke herverkaveling kan hierbij 

uitkomst bieden door het herschikken van de zakelijke rechten. Zowel bij 

toepassing van de vrijwillige variant, als bij de toepassing van de wettelijke 

variant. Wanneer een wettelijke regeling is ingevoerd kunnen de verdeelde 

eigendomsrechten worden herschikt, bij een voldoende meerderheid onder de 

eigenaren. Wanneer er echter een onvoldoende meerderheid van de eigenaren 

is, volgt geen verplichting tot participatie en komt de herverkaveling niet van de 

grond. Gesteld kan worden dat stedelijke herverkaveling het knelpunt verdeelde 

eigendomsrechten, kan wegnemen, maar van essentieel belang is daarbij de 

volledige medewerking, of meerderheid in het geval van een wettelijke regeling, 

van de betrokken eigenaren. 
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7.1.12 Complexe projectorganisatie. 

De derde, door een zevental respondenten geïdentificeerde ‘process constraint’, 

betreft een complexe projectorganisatie die de herstructurering van particulier 

woningbezit mogelijk kan frustreren. Stedelijke herverkaveling kan hierbij 

uitkomst bieden dit knelpunt te reduceren, dit geldt voor met name de wettelijke 

variant. De welwillendheid van de eigenaren en partijen is bij de voortgang van 

de vrijwillige variant van essentieel belang. Wanneer deze welwillendheid niet 

optimaal is, kan een complexe projectorganisatie zich blijven voordoen, immers 

zijn participerende partijen het niet met elkaar eens, waarmee het knelpunt 

aanwezig blijft en de herverkaveling mogelijk gefrustreerd wordt. De wettelijke 

variant kent een besluitvormingsproces stedelijke herverkaveling. Middels dit 

besluitvormingsproces en de aanstelling van één coördinator wordt de kans op 

een complexe projectorganisatie gereduceerd. Ondanks die transparantie blijft 

het een project met een omvangrijk aantal particulieren eigenaren die met hun 

eigen visie kunnen zorgen voor een complex project. Een grote rol in het 

voorkomen van die complexe projectorganisatie en het bieden van transparantie 

is weggelegd voor de uitvoerder van de herverkaveling. Gesteld kan worden dat 

stedelijke herverkaveling de kans op een complexe projectorganisatie bij de 

herstructurering van particulier woningbezit kan reduceren, maar niet 

wegnemen. Het relatief grote aantal participerende partijen met mogelijk hun 

eigen visie op het project kan een complexe projectorganisatie in de hand 

werken. Stedelijke herverkaveling vormt dan ook niet dé oplossing voor het 

knelpunt van een complexe projectorganisatie bij herstructurering van de 

particuliere woningvoorraad. 

7.1.13 Coördinatieprobleem. 

De laatste ‘proces constraint’ die is geïdentificeerd door een zevental 

respondenten betreft het coördinatieprobleem. Coördinatie is benodigd om de 

herverkaveling van de grond te krijgen, anders gaan particulieren mogelijk niet 

investeren. Stedelijke herverkaveling biedt hierbij zeker uitkomst door het 

gebruik van een uitvoerder die de herverkaveling coördineert. Dit kan in het 

geval van de wettelijke variant, de gemeente of een specifiek opgerichte 

herverkavelingscommissie zijn. Bij de vrijwillige variant zal dit per 

herverkavelingsproject verschillen. Het aanstellen van een coördinator wordt ook 
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aangeraden voor de vrijwillige variant. Gesteld kan worden dat stedelijke 

herverkaveling het coördinatieprobleem kan oplossen doordat één 

coördinator/uitvoerder wordt aangesteld.  

7.1.14 Wijzigingen in wet- en regelgeving. 

De enige door gemeenten en provincies geïdentificeerde ‘planning constraint’ 

betreft ‘wijzigingen in wet- en regelgeving’. Dit betreft een externe factor die niet 

middels stedelijke herverkaveling kan worden opgelost. Het instrument stedelijke 

herverkaveling staat volledig los van dit ondervonden knelpunt. Wijzigingen in 

wet- en regelgeving zullen te allen tijden worden doorgevoerd en kunnen nu 

eenmaal negatieve externe effecten hebben voor herstructureringsprojecten.  

Een overzichtelijke weergave tussen de geïdentificeerde knelpunten en de 

opgestelde hypothesen (uit hoofdstuk 6) volgt in tabel 21. Inzichtelijk wordt 

welke hypothesen er toe kunnen leiden dat geïnventariseerde knelpunten worden 

gereduceerd al dan niet weggenomen. 

Confrontatie hypothesen stedelijke herverkaveling en knelpunten. 

Knelpunten Hypothese 1 Hypothese 2 Hypothese 3 Hypothese 4 Hypothese 5 

1. Verdeelde eigendomsrechten x 
 

x 
  

2. Eigendomsrechten verwerving 
benodigd 

x 
 

x 
 

x 

3. Eigenaar wil verkopen maar 
onacceptabele eisen  

X x 
 

x 

4. Eigenaar wil niet verkopen 
  

x X x 

5. Wijzigingen in wet- en 
regelgeving.       
6. Verwachting van de 

grondwaarde  
X x X x 

7. Kleine waardesprong  
 

X 
   

8. Hoge kosten relatief lage 
opbrengsten  

X 
  

x 

9. Wegvallen 
subsidieverstrekkingen      

10. Beperkte financiële middelen 
 

X 
  

x 

11. Complexe projectorganisatie 
  

x X 
 

12. Ontbreken gedeelde 
probleemperceptie   

x X 
 

13. Onduidelijkheid onderlinge 
verantwoordelijkheden    

x 
 

14. Coördinatieprobleem  
   

x 
 

Tabel 21: De confrontatie tussen de geïdentificeerde knelpunten en de opgestelde hypothesen over 

het instrument stedelijke herverkaveling. 

7.2 Stedelijke herverkaveling als oplossing van de ‘constraints’. 

De door gemeenten en provincies geïdentificeerde ‘constraints’ bij 
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herstructurering van particulier woningbezit kunnen niet allemaal worden 

weggenomen door toepassing van het instrument stedelijke herverkaveling. Voor 

de grootste ervaren belemmering, de ‘price constraints’, biedt stedelijk 

herverkaveling onvoldoende soelaas om deze weg te nemen. De omvang van het 

financieringsprobleem bij herstructurering van particulier woningbezit kan 

middels stedelijke herverkaveling echter wel gereduceerd en verdeeld worden 

over de participerende partijen. Hierdoor biedt stedelijke herverkaveling wel 

uitkomst om de omvang van het financieringsprobleem te verkleinen en daarmee 

de kans op voortzetting van de herstructurering van particulier woningbezit te 

vergroten. De bekostiging van de herstructurering blijft echter een belangrijk 

knelpunt waarvoor stedelijke herverkaveling geen oplossing biedt. De 

waardesprong wordt niet gemaakt op de te herstructureren gronden in 

krimpregio’s doordat de gronden al een relatief hoge waarde hebben. De 

gewenste herstructurering gaat deze waarde niet verhogen. Het uitblijven van de 

waardesprong zorgt er dan ook voor dat externe financieringsbronnen nog 

benodigd blijven om herstructurering van particulier woningbezit de grond te 

krijgen. 

De potentie van het instrument stedelijke herverkaveling ligt met name in het 

wegnemen van de ‘ownership constraints’. Twee aspecten zijn daarbij echter van 

essentieel belang. Ten eerste betreft dit de invoering van een wettelijke regeling 

stedelijke herverkaveling, waardoor onwillige eigenaren verplicht kunnen worden 

tot participatie. In navolging daarvan is ten tweede een voldoende meerderheid 

van de betrokken eigenaren voor de herverkaveling van essentieel belang. 

Wanneer hier geen sprake van is, kunnen onwillige eigenaren, middels de 

wettelijke regeling, niet verplicht worden tot participatie aan de herverkaveling. 

Wanneer aan deze twee aspecten tegemoet wordt gekomen, dan zal de mate 

waarin stedelijke herverkaveling als oplossing kan fungeren voor de ‘ownership 

constraints’ aanzienlijk groter zijn. Wordt hier niet aan voldaan, dan zullen de 

‘ownership constraints’ de herstructurering van particulier woningbezit mogelijk 

blijven frustreren.  

Met betrekking tot de ‘planning constraints’ kan gesteld worden dat stedelijke 

herverkaveling geen oplossing kan bieden voor het geïdentificeerde knelpunt. 

Voor de ‘process constraints’ kan gesteld worden dat stedelijke herverkaveling 

niet direct de knelpunten die geïdentificeerd zijn kan wegnemen, al hoewel dit 
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moeilijk is aan te geven door de ontbrekende uitvoering. Wel kan (vooral) de 

wettelijke variant de knelpunten reduceren en een aantal geïdentificeerde 

knelpunten, zoals het coördinatieprobleem, oplossen. Van essentieel belang is 

wederom de welwillendheid van de participerende eigenaren. Dit geldt zowel 

voor de wettelijke als vrijwillige variant van stedelijke herverkaveling. De 

participerende eigenaren maken deel uit van de herverkaveling en kunnen dit 

proces gezamenlijk tot een succes maken. 

Stedelijke herverkaveling als oplossing van de geïdentificeerde knelpunten. 

Constraints Knelpunten Vrijwillige SH Wettelijke SH 

Ownership 
constraints 

1. Verdeelde eigendomsrechten Ja Ja 

2. Eigendomsrechten verwerving benodigd Ja Ja 

3. Eigenaar wil verkopen maar onacceptabele 
eisen 

Ja/Nee Ja 

4. Eigenaar wil niet verkopen Nee Ja 

Planning constraint 5. Wijzigingen in wet- en regelgeving.  Nee Nee 

Price constraint 6. Verwachting van de grondwaarde Ja/Nee Ja 

7. Kleine waardesprong  Nee Nee 

8. Hoge kosten relatief lage opbrengsten Ja/Nee Ja/Nee 

9. Wegvallen subsidieverstrekkingen Nee Nee 

10. Beperkte financiële middelen Ja/Nee Ja/Nee 

Process constraint 11. Complexe projectorganisatie Ja/Nee Ja 

12. Ontbreken gedeelde probleemperceptie Ja/Nee Ja 

13. Onduidelijkheid onderlinge 

verantwoordelijkheden 
Ja Ja 

14. Coördinatieprobleem  Ja Ja 

Tabel 22: De vrijwillige en wettelijke variant stedelijke herverkaveling als oplossing van de 

geïdentificeerde knelpunten bij herstructurering van particulier woningbezit. 

Geconcludeerd kan worden dat ten aanzien van een aantal ondervonden 

knelpunten, stedelijke herverkaveling niet het juiste instrument is. Stedelijke 

herverkaveling vormt dan ook niet dé oplossing, waardoor op grootschalige wijze 

herstructurering van particulier woningbezit in krimpregio’s van de grond zal 

komen. Het instrument heeft echter wel degelijk de potentie om een aantal 

ervaren knelpunten (eigendomsbelemmeringen en deels financiële 

belemmeringen) op te lossen en te reduceren waardoor herstructurering van de 

particulier woningvoorraad op gang gebracht kan worden.  

Daarbij is de invoering van een wettelijke regeling stedelijke herverkaveling 

wenselijk om de potentie en invloed van het instrument te vergroten. Gedurende 

het empirisch onderzoek is gebleken dat particulieren op dit moment niet 
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vrijwillig gaan investeren in de woning en dit ook niet snel in de toekomst zullen 

gaan doen. Particulieren nemen een afwachtende houding in en zullen tot het 

uiterste wachten met het oppakken van het probleem. Zij zien zichzelf niet als de 

probleemeigenaar. Vermoeden wordt dat door de afwachtende houding van 

particulieren, de vrijwillige variant stedelijke herverkaveling niet direct van de 

grond komt en de herstructurering van particulier woningbezit in krimpregio’s 

uitblijft. De invoering van een wettelijke regeling is dan ook wenselijk om de 

herstructurering van particulier woningbezit in krimpregio’s mogelijk wel van de 

grond te krijgen. De invoering van een wettelijke regeling wil echter niet 

betekenen dat herstructurering van particulier woningbezit in krimpregio’s van de 

grond komt. Voor de wettelijke variant stedelijke herverkaveling is immers een 

voldoende meerderheid onder de particuliere eigenaren benodigd. Met de huidige 

afwachtende en starre houding van particuliere is het maar de vraag of die 

meerderheid wel aanwezig is in het geval een wettelijk traject wordt opgestart.  

Is die meerderheid er niet, dan kan middels stedelijke herverkaveling niet de 

mogelijkheid geboden worden om herstructurering van particulier woningbezit in 

krimpregio’s van de grond te krijgen. 

Of stedelijke herverkaveling concreet zal leiden tot het op gang brengen van 

herstructurering van de particulier woningvoorraad in krimpregio’s is sterk 

afhankelijk van de welwillendheid van de eigenaren, maar ook van externe 

financieringen vanwege de uitblijvende waardesprong. De theoretische potentie 

heeft stedelijke herverkaveling in ieder geval wel, de praktische potentie van het 

instrument zal moeten blijken in de toekomst.  
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8. Conclusies en aanbevelingen. 
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8. Conclusies en aanbevelingen. 

 

In dit hoofdstuk worden de conclusies weergegeven die getrokken kunnen 

worden na het uitvoeren van het onderzoek. In paragraaf 8.1 volgt eerst de 

beantwoording van de centrale vragen die in hoofdstuk één zijn opgesteld. Na 

het trekken van de conclusies volgt in paragraaf 8.2 een beschrijving over het 

onderzoek in relatie tot andere onderzoeken. Het hoofdstuk wordt afgesloten met 

paragraaf 8.3, waarin enkele aanbevelingen vanuit het onderzoek worden 

gegeven. In deze paragraaf komen eveneens de beperkingen van het onderzoek 

aan bod en worden aanbevelingen gegeven voor het uitvoeren van nader 

onderzoek naar stedelijke herverkaveling. 

8.1 Stedelijke herverkaveling in krimpregio’s 

In dit onderzoek zijn twee centrale vragen opgesteld. Dit betrof ten eerste "Wat 

is de omvang van het probleem van uitblijvende herstructurering van de 

woningvoorraad in krimpregio’s en welke oorzaken (knelpunten) leiden tot het 

ontstaan van dat probleem?”. De omvang van het probleem van uitblijvende 

herstructurering in krimpregio’s concentreert zich in de particuliere 

woningvoorraad. Uit het onderzoek is gebleken dat de herstructureringsopgave 

van de huurvoorraad vrij voortvarend wordt opgepakt door de corporaties. De 

herstructureringsopgave van de particuliere woningvoorraad wordt in de 

krimpregio’s echter maar minimaal opgepakt. Discrepantie wordt namelijk 

zichtbaar tussen het opgestelde beleid van gemeenten en provincies en de 

concrete uitvoering van herstructureringsprojecten van particulier woningbezit. 

Gemeenten en provincies erkennen dit probleem en stellen dat er voor de 

toekomst een grote opgave is weggelegd in de particuliere woningvoorraad.  

De knelpunten die in de wetenschappelijke literatuur worden onderscheiden ten 

aanzien van stagnerende herstructurering zijn in vijf groepen te verdelen. Dit 

betreffen vijf typen ‘constraints’, namelijk de ‘ownership’, ‘planning’, ‘physical’, 

‘price’ en ‘process’ constraints’. Iedere ‘constraint’ bestaat daarbij uit meerdere 

knelpunten die al dan niet in onderlinge samenhang een herstructureringsproject 
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kunnen frustreren. Veelal worden daarbij de ‘ownership constraints’, oftewel de 

eigendomsbelemmeringen genoemd als voornaamste knelpunt, waardoor 

herstructureringsprojecten uitblijven of stagneren.  

De geselecteerde krimpgemeenten noemden als oorzaken niet alle vijf de op 

basis van de wetenschappelijke literatuur geïnventariseerde ‘constraints’. Het 

bleek dat de ‘ownership constraints’, ‘planning constraints’, ‘price constraints’ en 

‘process constraints’ werden geïdentificeerd door de benaderde gemeenten en 

provincies. De belangrijkste knelpunten binnen die constraints betroffen de 

beperkte financiële middelen, een kleine waardesprong, hoge kosten en lage 

opbrengsten en de eigendomsrechten verwerving die benodigd is. De financiële 

belemmeringen (‘price constraints’) en eigendomsbelemmeringen (‘ownership 

constraints’) werden dan ook genoemd als voornaamste belemmeringen die de 

herstructurering van het particulier woningbezit frustreren. De overige 

geïnventariseerde belemmeringen dienen echter niet uitgesloten te worden, ook 

die kunnen een herstructureringsproces belemmeren. 

De tweede centrale vraag betrof de volgende: “In hoeverre kan het instrument 

stedelijke herverkaveling een bijdrage leveren bij het oplossen van de bestaande 

knelpunten bij herstructurering in krimpgemeenten?". De problemen en kansen 

die het instrument stedelijke herverkaveling beoogt op te lossen en te benutten 

betreft de inzet op de herschikking van eigendomsrechten (zakelijke rechten) in 

stedelijke gebied, waarmee bestaande eigendomsbelemmeringen worden 

opgelost. Door het oplossen van die eigendomsbelemmeringen wordt de kans 

geboden om particuliere initiatieven en publieke doelen te ontplooien. Daarnaast 

wordt bij toepassing van stedelijke herverkaveling het bestaande 

financieringsprobleem versimpeld doordat verwerving van gronden niet benodigd 

is en financiële risico’s, kosten en opbrengsten verdeeld worden over de 

participerende partijen. De bekostiging van de herstructurering blijft echter een 

belangrijk knelpunt door de uitblijvende waardesprong. Stedelijke herverkaveling 

biedt hier onvoldoende soelaas voor. 

Stedelijke herverkaveling kan er echter wel degelijk voor zorgen dat enkele 

bestaande oorzaken die herstructurering in krimpgemeenten frustreren worden 

doorbroken. Stedelijke herverkaveling biedt daarbij voornamelijk uitkomst ten 

aanzien van de geïdentificeerde ‘ownership constraints’. Dit geldt in minder mate 
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voor de ‘price constraints’, zoals de beperkte financiële middelen en de kleine 

waardesprong, en de ‘process constraints’. Stedelijke herverkaveling is voor die 

knelpunten niet direct toereikend. Voor de ‘planning constraints’ biedt stedelijke 

herverkaveling geen oplossing.  

Van essentieel belang bij het doorbreken van de knelpunten is de invoering van 

een wettelijke regeling stedelijke herverkaveling en de aanwezigheid van een 

meerderheid onder de eigenaren. Wanneer deze niet aanwezig zijn is het aantal 

knelpunten dat middels stedelijke herverkaveling doorbroken kan worden een 

stuk geringer. Daarnaast bestaat de vraag in hoeverre het realistisch is om te 

verwachten dat er een meerderheid onder de eigenaren zal ontstaan bij 

toepassing van wettelijke stedelijke herverkaveling. Particuliere eigenaren blijken 

zich nu niet de probleemeigenaar te vinden en voelen weinig urgentie om zelf te 

investeren. Ze hebben een afwachtende houding ingenomen. De invoering van 

een wettelijke regeling stedelijke herverkaveling gaat aan die houding 

vermoedelijk weinig veranderen. Het is dan ook maar de vraag of er wel een 

meerderheid is onder de particuliere eigenaren wanneer een wettelijke traject 

wordt ingezet. In het geval die houding niet wijzigt en daardoor een meerderheid 

onder de eigenaren uitblijft, zal stedelijke herverkaveling er niet toe kunnen 

leiden dat herstructurering van particulier woningbezit van de grond komt.  

Geconcludeerd kan worden dat stedelijke herverkaveling wel degelijk de potentie 

heeft om een bijdrage te leveren aan de herstructurering van particulier 

woningbezit in krimpregio’s door het wegnemen en reduceren van een aantal 

ervaren knelpunten. De financiering van de herstructurering blijft echter, 

ondanks toepassing van stedelijk herverkaveling, door de kleine waardesprong, 

een heikel knelpunt. Al met al dient gesteld te worden dat stedelijke 

herverkaveling niet dé oplossing is voor het probleem van uitblijvende 

herstructurering van particulier woningbezit in de krimpregio’s, maar wel 

mogelijkheden biedt om herstructureringsprojecten te voorzien van een impuls. 

8.2 Het onderzoek in relatie tot voorgaande onderzoeken. 

Met dit onderzoek is duidelijk geworden dat het probleem met betrekking tot 

uitblijvende herstructurering in krimpregio’s, zich concentreert in de particuliere 

woningvoorraad. Die conclusie is nog maar relatief weinig getrokken in 

wetenschappelijke onderzoeken. Veelal lag voorheen de focus op 
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herstructurering van corporatiebezit, zoals in het onderzoek van Verwest et al. 

(2008). Wat betreft de belangrijke knelpunten bij herstructurering heeft dit 

onderzoek aan bestaande onderzoeken, de ‘process constraint’ toegevoegd en de 

prijsbelemmeringen  en eigendomsbelemmeringen als voornaamste redenen voor 

het uitblijven van herstructurering geïdentificeerd. Adams (1988) identificeerde 

slechts vier ‘constraints’. Dit onderzoek laat echter zien dat hier een vijfde 

‘constraint’ aan toegevoegd dient te worden, namelijk de ‘process constraint’. 

Daarnaast blijkt echter ook dat de door Adams (1988) geïdentificeerde ‘physical 

constraints’ in het geval van herstructurering van de woningvoorraad in 

krimpgemeenten niet van toepassing is. Tijdens het empirisch onderzoek zijn die 

‘physical constraints’ door geen enkele gemeenten of provincie benoemd. 

Verwest et al. (2008) stellen in hun onderzoek dat bij uitvoering van het 

krimpbeleid, voornamelijk het financieringsvraagstuk en het coördinatieprobleem 

voor problemen zorgen in krimpregio’s. Uit dit onderzoek blijkt echter dat met 

betrekking tot herstructurering in krimpregio’s, niet zozeer het 

coördinatieprobleem een grote rol speelt, maar voornamelijk het 

financieringsvraagstuk en de eigendomsbelemmeringen. Verwest et al. (2008) 

erkennen de aanwezigheid van het versnipperd eigendom wel, maar kennen daar 

een mindere mate van invloed aan. Uit de resultaten van dit onderzoek kan 

gesteld worden dat aangesloten wordt bij de bevindingen van Buitelaar et al. 

(2008). Het versnipperd grondeigendom wordt eveneens als essentieel onderdeel 

geïdentificeerd waardoor herstructureringsprocessen worden gefrustreerd.  

Onderzoeken naar de meerwaarde van stedelijke herverkaveling in krimpregio’s 

zijn nauwelijks uitgevoerd. Waar dit wel uitgevoerd is betreft dit vaak onderzoek 

naar de functie detailhandel en niet zozeer naar de functie wonen. Dit onderzoek 

voegt dan ook een nieuwe aspect toe waarvoor stedelijke herverkaveling de 

potentie heeft om uitkomst te bieden, namelijk particuliere woningen in 

krimpregio’s. 

8.3 Aanbevelingen. 

8.3.1 Aanbevelingen vanuit het onderzoek. 

Een eerste aanbeveling vanuit het onderzoek betreft de invoering van een 

wettelijke regeling stedelijke herverkaveling, waarmee een verplichting opgelegd 
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kan worden aan niet-willige eigenaren om te participeren aan de herverkaveling. 

Zonder deze stok achter de deur zullen herverkavelingsprojecten 

hoogstwaarschijnlijk moeizaam van de grond komen, door de vrijwillige basis 

waarop die dienen plaats te vinden. De invoering van een wettelijke regeling kan 

er daarnaast voor zorgdragen dat vrijwillige herverkavelingsprojecten mogelijk 

gemakkelijker van de grond komen. 

Een tweede aanbeveling betreft de terugkoop van woningen door corporaties. 

Een deel van de particulier woningvoorraad is immers door de corporaties 

veroorzaakt. In het verleden verkochte woningen, zouden moeten worden 

teruggekocht door corporaties, waarna vervolgens gehele complexen aangepakt 

kunnen worden. De versnippering van eigendom wordt hiermee gereduceerd. De 

realiteit is echter dat het voor corporaties al lastig genoeg is om de eigen broek 

op te houden. Het blijft desalniettemin wel wenselijk dat corporaties een rol 

toebedeeld krijgen bij de aanpak van de particuliere woningmarkt. 

Een derde aanbeveling is het beschikbaar stellen van financiële middelen door 

provincies en het Rijk om de particuliere woningvoorraad aan te pakken. De 

provincie Zeeland doet dit reeds met de “Provinciale Impuls Wonen”, waarmee 

subsidies worden gegeven aan projecten die aan bepaalde selectiecriteria 

voldoen. Dit om de kwaliteit van de bestaande woningmarkt te handhaven en te 

verbeteren. Gemiddeld wordt er per te slopen of samen te voegen particuliere 

woning 25.000,- subsidie uitgekeerd. Als gekeken wordt naar de gestelde 

ambitie, wat betreft het aantal te onttrekken particuliere woningen zou in 

Zeeuws-Vlaanderen qua subsidie alleen al 25,8 miljoen (1034 x 25.000,-) 

beschikbaar gesteld dienen te worden. Voor Parkstad Limburg ligt dat tussen de 

12,5 miljoen, wanneer 0 woningen worden toegevoegd aan de woningvoorraad 

en 120,5 miljoen, wanneer de maximale nieuwbouwambitie wordt uitgevoerd, 

dat wil zeggen de sloop van 4818 koopwoningen. Voor de Eemsdelta zou qua 

subsidie 22,3 miljoen benodigd zijn. Het beschikbaar stellen van de subsidies wil 

echter nog niet zeggen dat aan de totale opgave wordt voldaan, immers hebben 

de particulieren veelal een afwachtende houding en zijn zij niet bereid om hun 

eigen woning te slopen. De subsidies kunnen echter wel een impuls geven om de 

particuliere woningvoorraad aan te pakken. 

Een vierde aanbeveling vanuit het onderzoek betreft een faciliterende en 
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begeleidende rol voor gemeenten bij het proces van stedelijke herverkaveling. 

De primaire verantwoordelijkheid ligt bij de particulieren, het is namelijk hun 

eigendom. Voor het creëren van bewustwording bij de particuliere eigenaren 

dient de gemeente echter het initiatief te nemen. Gebleken is dat particulieren 

niet snel met initiatieven komen voor wat betreft de herstructurering van de 

woningvoorraad. Tezamen kunnen gemeenten en particulieren vervolgens 

starten met het herverkavelingsproces, waarbij de gemeente een faciliterende en 

begeleidende rol inneemt.  

8.3.2 Beperkingen van het onderzoek 

Ten eerste betreft een beperking van dit onderzoek de periode waarin het 

onderzoek diende plaats te vinden. Die periode is relatief kort. Bij meer ruimte, 

qua tijd, konden onder andere meer onderzoekseenheden (bijvoorbeeld 

anticipeerregio’s) aan het onderzoek worden toegevoegd, waardoor de 

betrouwbaarheid van het onderzoek zou worden vergroot. Daarnaast zouden bij 

het empirisch onderzoek meerdere partijen benaderd kunnen worden voor het 

afnemen van een interview, daarbij valt te denken aan eigenaren van 

koopwoningen, corporaties en banken. Gedurende het empirisch onderzoek is 

gebleken dat deze partijen een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van het 

probleem op de particuliere woningmarkt. De identificatie en erkenning van de 

oorzaken van het probleem zou beter zijn geweest wanneer die partijen 

eveneens geïnterviewd waren.  

Ten tweede en aansluitend op het voorgaande betreft de grootste kanttekening 

van het onderzoek de eenzijdige visie op de stagnering van herstructurering door 

enkel het interviewen van gemeenten en provincies. De vraag is of die 

geïnterviewde partijen de motieven van particuliere eigenaren kennen om niet 

tot herstructurering over te gaan of niet te investeren in de eigen woning. 

Eveneens zijn corporaties met regelmaat genoemd, gedurende de interviews, als 

één van de veroorzakers van het probleem op de particuliere woningmarkt. De 

visie van corporaties hierop, maar ook op de problemen die ondervonden worden 

bij herstructurering, is echter niet meegenomen in dit onderzoek. Wanneer deze 

partijen eveneens benaderd zouden worden voor het afnemen interviews, zou dit 

de interne validiteit van het onderzoek vergroot hebben. 
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8.3.3 Aanbevelingen voor nader onderzoek. 

Ten eerste is het wenselijk dat nader onderzocht wordt in hoeverre de resultaten 

van dit onderzoek ook gelden in regio’s met andere binnenstedelijke ruimtelijke 

opgaven, zoals bijvoorbeeld herstructureringsprojecten in grotere steden in 

Nederland. Heeft stedelijke herverkaveling ook voor die ruimtelijke opgaven de 

potentie om uitkomst te bieden. Die locaties kennen hoogstwaarschijnlijk een 

andere functiesamenstelling en andere participerende partijen. Specifiek geldt 

deze behoefte tot nader onderzoek, in relatie tot demografische krimp, in 

anticipeerregio’s. Het is wenselijk dat onderzocht wordt of stedelijke 

herverkaveling uitkomst kan bieden bij de herstructurering van de 

woningvoorraad in anticipeerregio’s. Die onderzoeken zouden de potentie van het 

instrument stedelijke herverkaveling kunnen bevestigen en bekrachtigen. 

Daarnaast is het wenselijk dat stedelijke herverkaveling in relatie tot andere 

functies in krimpregio’s onderzocht wordt. Dit onderzoek richtte zich enkel op de 

functie wonen en niet op andere functies, zoals bedrijven, detailhandel, kantoor 

en maatschappelijke functies. Die functies ondervinden echter eveneens de 

gevolgen van demografische krimp, mogelijk kan stedelijke herverkaveling ook 

uitkomst bieden voor de locaties van die functies. Dit onderzoek kan leiden tot de 

mogelijkheid om herverkavelingsprojecten op te starten met uiteenlopende 

functies in krimpregio’s. 

Tevens is het wenselijk dat ex-post evaluaties naar stedelijke herverkaveling 

worden uitgevoerd. Daarbij dient geanalyseerd te worden of het instrument 

stedelijke herverkaveling (vrijwillige variant), werkt zoals is beoogd volgens de 

theorie. Die ex-post evaluaties dienen plaats te vinden op de locaties waar 

herverkavelingspilots zijn afgerond of nog worden uitgevoerd. Hiermee ontstaat 

inzicht in de concrete resultaten die het gevolg zijn van toepassing van het 

instrument stedelijke herverkaveling. Ook deze onderzoeken kunnen bijdragen 

aan het vergroten van de potentie van het instrument stedelijke herverkaveling.  

Daarnaast bleek tijdens het empirisch onderzoek dat de te slopen huurwoningen 

vaak van een betere kwaliteit zijn dan de slechte koopwoningen in de omgeving. 

Daardoor is het wenselijk dat wordt onderzocht of het ruilen van woningen 

tussen particulieren en corporaties mogelijk is. Dat wil zeggen, hoe kan de 

betere corporatiewoning behouden worden, waarbij mensen uit de slechte 
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particuliere woning doorstromen naar de corporatiewoning, waarmee de 

particuliere woning vrijkomt en gesloopt kan worden.  

Een aanbeveling bij vervolgonderzoek is het benaderen van meerdere partijen, 

zoals particuliere eigenaren, corporaties en banken. Hun visie op het probleem 

en de oorzaken daarvan leiden mogelijk tot nieuwe inzichten of bevestigen wat is 

geconstateerd. Daarnaast is het wenselijk om de bronnentriangulatie te 

vergroten bij vervolgonderzoek. Dit kan door middel van een kwantitatieve 

benadering, bijvoorbeeld een enquête. Het afnemen van die enquête bij 

ambtenaren, bestuurders, corporaties en private partijen zou op grotere schaal 

inzicht bieden in de oorzaken die de herstructurering in krimpregio’s frustreren. 

Nieuwe inzichten en een omvangrijker inzicht, worden hiermee verkregen, 

waardoor de resultaten van het onderzoek worden versterkt en de interne 

validiteit wordt vergroot. 
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Bijlage A: Bevolking- en 

huishoudensprognoses eerste-generatie 

krimpregio’s.  

A.1 Prognoses Zeeuws-Vlaanderen. 

1. DALING AANTAL INWONERS 2. DALING AANTAL HUISHOUDENS 

  Perioden Bevolkingsaantal    Perioden Huishoudens (x1.000) 

Hulst 2010                   27.874  Hulst 2010 12,3 

  2015                   27.682    2015 12,6 

  2020                   27.474    2020 12,8 

  2025                   27.055    2025 12,8 

  2030                   26.593    2030 12,7 

  2035                   26.149    2035 12,4 

  2040                   25.744    2040 12,2 

     = dalend aantal      = relatief stabiel aantal 

Terneuzen 2010                   54.908  Terneuzen 2010 24,7 

  2015                   54.059    2015 24,8 

  2020                   53.203    2020 24,7 

  2025                   52.304    2025 24,5 

  2030                   51.320    2030 24,1 

  2035                   50.320    2035 23,5 

  2040                   49.155    2040 22,9 

     = dalend aantal       = dalend aantal  

Sluis 2010                   24.005  Sluis 2010 11,2 

  2015                   23.358    2015 11,1 

  2020                   22.784    2020 11 

  2025                   22.082    2025 10,8 

  2030                   21.353    2030 10,4 

  2035                   20.630    2035 10,1 

  2040                   19.860    2040 9,7 

     = dalend aantal       = dalend aantal  

Tabel 1: Bevolkings- en huishoudensprognoses van de gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen (Bron: 

Statline CBS – Regionale prognose bevolkingsopbouw 2009 – 2040 en Regionale prognose 

huishoudens 2009 – 2040). 

Tabel 1 en figuren 1 en 2 op de volgende pagina, laten zien dat in de krimpregio 

Zeeuws-Vlaanderen tot 2040 zowel de bevolking als het aantal huishoudens zal 

dalen. In Hulst blijft het aantal huishoudens tot 2040 relatief stabiel. Terneuzen 

en Sluis kennen de grootste krimp, zowel in aantal inwoners als in aantal 

huishoudens. 
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Figuur 1: Bevolkingsprognoses van de gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen (Bron: Statline CBS – 

Regionale prognose bevolkingsopbouw 2009 – 2040). 

 

Figuur 2: Huishoudensprognoses van de gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen (Bron: Regionale 

prognose huishoudens 2009 – 2040). 
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3. WIJZIGING SAMENSTELLENDE DELEN VAN DE BEVOLKING 

   2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040   

0 tot 
20 

jaar 

Hulst 
     
6.068  

     
5.559  

     
5.120  

     
4.904  

     
4.933  

     
4.990  

     
5.039  

= relatief 
dalend 

Terneuzen 
   
12.311  

   
11.913  

   
11.591  

   
11.252  

   
11.243  

   
11.338  

   
11.259  

 = dalend 
aantal  

Sluis 
     
4.879  

     
4.646  

     
4.498  

     
4.295  

     
4.236  

     
4.225  

     
4.121  

 = dalend 
aantal  

    
       

  

20 tot 
65 

jaar 

Hulst 
   
16.485  

   
16.023  

   
15.668  

   
14.899  

   
13.880  

   
12.990  

   
12.601  

 = dalend 
aantal  

Terneuzen 
  
31.891  

   
30.039  

   
28.700  

   
27.638  

   
26.370  

   
25.060  

   
24.294  

 = dalend 
aantal  

Sluis 
   
13.745  

   
12.630  

   
11.794  

   
11.092  

   
10.328  

     
9.605  

     
9.133  

 = dalend 
aantal  

    
       

  

65 
jaar of 
ouder 

Hulst 
     
5.321  

     
6.100  

     
6.686  

     
7.252  

     
7.780  

     
8.169  

     
8.104  

= stijgend 
aantal 

Terneuzen 
   
10.706  

   
12.107  

   
12.912  

   
13.414  

   
13.707  

   
13.922  

   
13.602  

= stijgend 
aantal 

Sluis 
     
5.381  

     
6.082  

     
6.492  

     
6.695  

     
6.789  

     
6.800  

     
6.606  

= stijgend 
aantal 

Tabel 2: Bevolkingsprognoses van de gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen (Bron: Statline CBS – 

Regionale prognose bevolkingsopbouw 2009 - 2040). 

Tabel 2 laat zien dat in de gemeenten zowel gesproken kan worden van 

ontgroening als van vergrijzing. De ontgroening is niet zozeer zichtbaar in de 

gemeente Hulst, maar daarentegen wel in de gemeenten Terneuzen en Sluis. De 

leeftijdsgroep 0 tot 20 jaar daalt in die gemeente tot 2040 sterk. De vergrijzing 

is in alle drie de gemeenten waarneembaar, tot 2040 is een grote stijging 

geprognotiseerd van de leeftijdsgroep 65 jaar en ouder. In de drie gemeenten 

Hulst, Terneuzen en Sluis kan zowel gesproken worden over een daling van het 

aantal inwoners, een daling van het aantal huishoudens en een verandering van 

de samenstellende delen van de bevolking.  

A.2 Prognoses Parkstad Limburg. 

1. DALING AANTAL INWONERS 2. DALING AANTAL HUISHOUDENS 

  Perioden Bevolkingsaantal   Perioden Huishoudens (x1.000) 

Brunssum 2010    29.794  Brunssum 2010 13,7 

  2015    29.701    2015 13,8 

  2020    29.577    2020 13,9 

  2025    29.200    2025 13,8 

  2030    28.742    2030 13,6 

  2035    28.218    2035 13,3 

  2040    27.537    2040 13 

     = dalend aantal       = dalend aantal  

Heerlen 2010    89.757  Heerlen 2010 44,4 

  2015    88.884    2015 44,4 

  2020    86.634    2020 43,6 
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  2025    84.100    2025 42,5 

  2030    80.519    2030 40,9 

  2035    76.939    2035 39,2 

  2040    73.303    2040 37,4 

     = dalend aantal       = dalend aantal  

Kerkrade 2010    47.930  Kerkrade 2010 22,9 

  2015    47.142    2015 23,1 

  2020    46.308    2020 22,8 

  2025    45.100    2025 22,1 

  2030    43.771    2030 21,4 

  2035    42.236    2035 20,7 

  2040    40.495    2040 19,8 

     = dalend aantal       = dalend aantal  

Landgraaf 2010    38.139  Landgraaf 2010 17,2 

  2015    37.382    2015 17,5 

  2020    36.389    2020 17,3 

  2025    35.125    2025 16,8 

  2030    33.674    2030 16,2 

  2035    32.215    2035 15,5 

  2040    30.683    2040 14,8 

     = dalend aantal       = dalend aantal  

Onderbanken 2010      8.162  Onderbanken 2010 3,5 

  2015      7.927    2015 3,5 

  2020      7.864    2020 3,6 

  2025      7.886    2025 3,6 

  2030      7.932    2030 3,6 

  2035      7.967    2035 3,6 

  2040      8.012    2040 3,6 

    = relatief stabiel aantal     = stijgend aantal 

Simpelveld 2010    10.891  Simpelveld 2010 4,8 

  2015    10.549    2015 4,8 

  2020    10.237    2020 4,8 

  2025      9.907    2025 4,7 

  2030      9.559    2030 4,5 

  2035      9.192    2035 4,3 

  2040      8.811    2040 4,1 

     = dalend aantal       = dalend aantal  

Voerendaal 2010    12.521  Voerendaal 2010 5,5 

  2015    12.069    2015 5,5 

  2020    11.831    2020 5,5 

  2025    11.627    2025 5,5 

  2030    11.587    2030 5,4 

  2035    11.452    2035 5,3 

  2040    11.274    2040 5,2 

     = dalend aantal       = dalend aantal  

Nuth 2010 15.714 Nuth 2010 6,8 

  2015 15.542  2015 6,9 

  2020 15.239  2020 6,9 

  2025 14.938  2025 6,8 

  2030 14.667  2030 6,7 

  2035 14.338  2035 6,5 

  2040 13.935  2040 6,3 

    = dalend aantal     = dalend aantal  



 
- 139 -  

Tabel 3: Bevolkings- en huishoudensprognoses van de gemeenten in Parkstad Limburg (Bron: 

Statline CBS – Regionale prognose bevolkingsopbouw 2009 – 2040 en Regionale prognose 

huishoudens 2009 – 2040). 

 

Figuur 3: Bevolkingsprognoses van de gemeenten in Parkstad Limburg (Bron: Statline CBS – 

Regionale prognose bevolkingsopbouw 2009 – 2040). 

 

 

Figuur 4: Huishoudensprognoses van de gemeenten in Parkstad Limburg (Bron: Regionale 

prognose huishoudens 2009 – 2040). 

Tabel 3 op de vorige pagina en figuren 3 en 4, laten zien dat in de krimpregio 

Parkstad Limburg tot 2040 zowel de bevolking als het aantal huishoudens zal 

dalen. De gemeente Onderbanken is hierop een uitzondering, het aantal 

inwoners blijft relatief stabiel in die gemeente en het aantal huishoudens groeit 
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zelfs tot 2040. De gemeenten Heerlen, Landgraaf en Kerkrade kennen de 

grootste krimp van het aantal inwoners en het aantal huishoudens volgens de 

prognoses. 

3. WIJZIGING SAMENSTELLENDE DELEN VAN DE BEVOLKING 

   2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040   

0 tot 
20 

jaar 

Brunssum 6.122  6.005  5.949  5.869  5.894  5.829  5.795   = dalend aantal  

Heerlen 17.421  16.675  16.219  15.752  15.154  14.533  13.950   = dalend aantal  

Kerkrade 8.720  8.601  8.701  8.657  8.618  8.554  8.234   = dalend aantal  

Landgraaf 7.608  7.045  6.755  6.462  6.305  6.093  5.891   = dalend aantal  

Onderbanken 1.762  1.625  1.570  1.610  1.664  1.772  1.832   = stijgend aantal  

Simpelveld 2.186  1.937  1.840  1.776  1.810  1.781  1.735   = dalend aantal  

Voerendaal 2.615  2.314  2.240  2.267  2.388  2.471  2.492  = relatief stabiel aantal 

Nuth 3.230 3.098 2.974 2.944 2.970 3.018 3.029 = relatief stabiel aantal 

    

       

  

20 

tot 
65 

jaar 

Brunssum 18.067  17.617  16.990  16.100  15.034  14.351  13.920   = dalend aantal  

Heerlen 55.325  53.577  50.312  46.634  42.544  39.445  37.409   = dalend aantal  

Kerkrade 29.847  28.261  26.537  24.619  22.867  21.468  20.816   = dalend aantal  

Landgraaf 23.568  22.187  20.542  18.776  17.073  15.903  15.274   = dalend aantal  

Onderbanken 4.917  4.629  4.406  4.233  4.090  3.896  3.897   = dalend aantal  

Simpelveld 6.526  6.095  5.739  5.299  4.833  4.490  4.296   = dalend aantal  

Voerendaal 7.318  6.754  6.372  5.963  5.590  5.403  5.345   = dalend aantal  

Nuth 9.218 8.687 8.269 7.766 7.268 6.893 6.711  = dalend aantal  

    

       

  

65 
jaar 
of 

ouder 

Brunssum 5.605  6.079  6.638  7.231  7.814  8.038  7.822  = stijgend aantal 

Heerlen 17.011  18.632  20.103  21.714  22.821  22.961  21.944  = stijgend aantal 

Kerkrade 9.363  10.280  11.070  11.824  12.286  12.214  11.445  = stijgend aantal 

Landgraaf 6.963  8.150  9.092  9.887  10.296  10.219  9.518  = stijgend aantal 

Onderbanken 1.483  1.673  1.888  2.043  2.178  2.299  2.283  = stijgend aantal 

Simpelveld 2.179  2.517  2.658  2.832  2.916  2.921  2.780  = stijgend aantal 

Voerendaal 2.588  3.001  3.219  3.397  3.609  3.578  3.437  = stijgend aantal 

Nuth 3.266 3.757 3.996 4.228 4.429 4.427 4.195 = stijgend aantal 

Tabel 4: Bevolkingsprognoses van de gemeenten in Parkstad Limburg (Bron: Statline CBS – 

Regionale prognose bevolkingsopbouw 2009 - 2040). 

Tabel 4 laat zien dat in de gemeenten zowel gesproken kan worden van 

ontgroening als van vergrijzing. De ontgroening is niet zozeer zichtbaar in de 

gemeenten Onderbanken, Voerendaal en Nuth, maar daarentegen wel in de 

gemeente Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Simpelveld. De 

leeftijdsgroep 0 tot 20 jaar daalt in die gemeente tot 2040 sterk. De vergrijzing 

is in alle gemeenten waarneembaar, tot 2040 is een grote stijging 

geprognotiseerd van de leeftijdsgroep 65 jaar en ouder. In vijf gemeenten, 

Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Simpelveld kan zowel gesproken 

worden over een daling van het aantal inwoners, een daling van het aantal 

huishoudens en een verandering van de samenstellende delen van de bevolking. 
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In de gemeente Voerendaal en Nuth kan wel gesproken worden over een daling 

van het aantal inwoners en huishoudens, maar in mindere mate over een 

verandering van samenstellende delen van de bevolking. In de gemeente 

Onderbanken, blijven zowel het aantal inwoners en huishoudens tot 2040 relatief 

stabiel, daarnaast wijzigt de samenstellende delen van de bevolking maar 

minimaal. 

A.3 Prognoses Eemsdelta. 

1. DALING AANTAL INWONERS 2. DALING AANTAL HUISHOUDENS 

  Perioden Bevolkingsaantal   Perioden Huishoudens (x1.000) 

Appingedam 2010    11.975  Appingedam 2010 5,4 

  2015    11.794    2015 5,5 

  2020    11.589    2020 5,5 

  2025    11.321    2025 5,4 

  2030    11.000    2030 5,3 

  2035    10.637    2035 5,2 

  2040    10.336    2040 5 

     = dalend aantal       = dalend aantal  

Delfzijl 2010    26.569  Delfzijl 2010 11,8 

  2015    25.127    2015 11,5 

  2020    23.728    2020 11 

  2025    22.583    2025 10,6 

  2030    21.407    2030 10 

  2035    20.313    2035 9,5 

  2040    19.299    2040 9 

     = dalend aantal       = dalend aantal  

Eemsmond 2010    16.484  Eemsmond 2010 6,9 

  2015    16.293    2015 7,1 

  2020    16.106    2020 7,2 

  2025    15.941    2025 7,2 

  2030    15.864    2030 7,2 

  2035    15.779    2035 7,2 

  2040    15.604    2040 7,1 

     = dalend aantal      = stijgend aantal 

Loppersum 2010    10.510  Loppersum 2010 4,4 

  2015    10.247    2015 4,5 

  2020      9.959    2020 4,5 

  2025      9.811    2025 4,6 

  2030      9.823    2030 4,5 

  2035      9.816    2035 4,6 

  2040      9.790    2040 4,5 

     = dalend aantal      = relatief stabiel aantal 

Tabel 5: Bevolkings- en huishoudensprognoses van de gemeenten in de Eemsdelta (Bron: Statline 

CBS – Regionale prognose bevolkingsopbouw 2009 – 2040 en Regionale prognose huishoudens 

2009 – 2040). 

Tabel 5 en figuren 5 en 6 op de volgende pagina, laten zien dat in de krimpregio 
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Eemsdelta tot 2040 voornamelijk de bevolking zal dalen. Het aantal huishoudens 

zal tot 2040 ook in de gemeente Appingedam en Delfzijl dalen, maar stabiel 

blijven in de gemeente Loppersum en zelfs groeien in de gemeente Eemsmond. 

Appingedam en Delfzijl kennen de grootste krimp, zowel in aantal inwoners als in 

aantal huishoudens. 

 

Figuur 5: Bevolkingsprognoses van de gemeenten in de Eemsdelta (Bron: Statline CBS – Regionale 

prognose bevolkingsopbouw 2009 – 2040). 

 

Figuur 6: Huishoudensprognoses van de gemeenten in de Eemsdelta (Bron: Regionale prognose 

huishoudens 2009 – 2040). 
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3. WIJZIGING SAMENSTELLENDE DELEN VAN DE BEVOLKING 

    2010   2015   2020   2025   2030   2035   2040    

0 tot 
20 

jaar 

 Appingedam  
     
2.571  2.514  2.412  2.319  2.252  2.175  2.108  

 = dalend 
aantal  

 Delfzijl  
     
5.833  5.298  4.843  4.596  4.473  4.274  4.136  

 = dalend 
aantal  

 Eemsmond  
     
4.129  3.924  3.809  3.652  3.714  3.815  3.847  

 = dalend 
aantal  

 Loppersum  
     
2.492  2.181  1.974  1.894  1.996  2.030  2.041  

 = dalend 
aantal  

    
 

      

  

20 tot 
65 

jaar 

 Appingedam  
     
7.025  6.702  6.433  6.084  5.655  5.296  5.120  

 = dalend 
aantal  

 Delfzijl  
15.446  14.111  12.991  11.925  10.802  9.947  9.312  

 = dalend 
aantal  

 Eemsmond  
     
9.567  9.077  8.605  8.275  7.842  7.520  7.335  

 = dalend 
aantal  

 Loppersum  
     
6.432  6.142  5.800  5.487  5.209  5.054  5.052  

 = dalend 
aantal  

    
 

      

  

65 
jaar of 
ouder 

 Appingedam  
     
2.379  2.578  2.744  2.918  3.093  3.166  3.108  

= stijgend 
aantal 

 Delfzijl  
     
5.290  5.718  5.894  6.062  6.132  6.092  5.851  

= stijgend 
aantal 

 Eemsmond  
     
2.788  3.292  3.692  4.014  4.308  4.444  4.422  

= stijgend 
aantal 

 Loppersum  
     
1.586  1.924  2.185  2.430  2.618  2.732  2.697  

= stijgend 
aantal 

Tabel 6: Bevolkingsprognoses van de gemeenten in de Eemsdelta (Bron: Statline CBS – Regionale 

prognose bevolkingsopbouw 2009 - 2040). 

Tabel 2 laat zien dat in de gemeenten zowel gesproken kan worden van 

ontgroening als van vergrijzing. De ontgroening is in alle vier de gemeenten in 

de Eemsdelta goed zichtbaar. De leeftijdsgroep 0 tot 20 jaar daalt in die 

gemeente tot 2040 sterk. De vergrijzing is eveneens in alle vier de gemeenten 

waarneembaar, tot 2040 is een grote stijging geprognotiseerd van de 

leeftijdsgroep 65 jaar en ouder. In twee gemeenten Appingedam en Delfzijl kan 

zowel gesproken worden over een daling van het aantal inwoners, een daling van 

het aantal huishoudens en een verandering van de samenstellende delen van de 

bevolking. In de gemeente Eemsmond en Loppersum kan niet gesteld worden 

dat er sprake is van een daling van het aantal huishoudens, echter wel over een 

daling van het aantal inwoners en een verandering van de samenstellende delen 

van de bevolking.  
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Bijlage B: Geïnterviewde personen en de 

interviewguide. 

B.1 Geïnterviewde personen. 

Gemeenten 

A. van Steveninck   Gemeente Hulst    01-07-2014 

R. de Ruijter     Gemeente Terneuzen   09-07-2014 

M. Molenaar    Gemeente Terneuzen   09-07-2014 

M. de Paauw    Gemeente Sluis   21-08-2014 

R. Roelofsen    Gemeente Heerlen   10-07-2014 

P.P. Heijnsdijk   Gemeente Landgraaf  26-08-2014 

E. Theunissen   Gemeente Kerkrade  16-07-2014 

H. Wessels    Gemeente Appingedam  08-07-2014  

R. Rolink    Gemeente Delfzijl   15-07-2014 

N. Poort    Gemeente Loppersum   24-07-2014 

Provincies 

B. van Doornum   Provincie Zeeland   21-07-2014  

W. Sniedt    Provincie Limburg    14-07-2014 

H. Hanssen    Provincie Groningen  15-07-2014  
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B.2 Interviewguide. 

Inleiding: 

1. Wat is uw huidige functie binnen de gemeente? 

2. Hoe lang bent u al werkzaam binnen de gemeente? 

3. Hoe lang bent u al binnen deze functie aan het werk? 

4. Welke rol neemt herstructurering (stedelijke vernieuwing) in binnen uw 

werkzaamheden? 

Inhoudelijk: 

Demografische krimp: 

5. In hoeverre worden in uw gemeente, reeds de gevolgen van 

demografische krimp ondervonden? 

 

6. Met betrekking tot welke functies zal demografische krimp, volgens u, de 

grootste gevolgen hebben in de toekomst? 

 

7. In hoeverre is demografische krimp geaccepteerd binnen de gemeentelijke 

organisatie? Is er volgens u nog sprake van concurrerende gemeenten? 

 

(Inter-)gemeentelijke visie / beleid / samenwerking: 

8. In hoeverre is er sprake van intergemeentelijk samenwerking omtrent    

demografische krimp? 

 Hoe uit die intergemeentelijke samenwerking zich? Visie/Beleid?  

 

9. In hoeverre wordt het thema demografische krimp opgenomen in de 

ontwikkeling van gemeentelijke visies en de vertaling van die visies in 

beleid voor de toekomst?  

 

10. Welke concrete strategieën zijn opgenomen in het gemeentelijk beleid 

(met betrekking tot de functie wonen) om te anticiperen op de gevolgen 

van demografische krimp?  

 

Gemeentelijke herstructureringsopgave: 
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11. In hoeverre is herstructurering van de bestaande woningvoorraad een 

concrete strategie in het gemeentelijk beleid om te anticiperen op de 

gevolgen van demografische krimp?  

 Definitie herstructurering 

 

12. Hoe groot is de omvang van de gemeentelijke herstructureringsopgave 

met betrekking tot de woningvoorraad? 

 

13. Welke verhouding tussen de herstructurering van huur- en koopwoningen 

valt in de herstructureringsopgave te onderscheiden? 

 

Herstructureringsprojecten: 

 Inventarisatie binnen visie en beleidsdocumenten leidt tot de 

volgende (toekomstige) herstructureringsprojecten binnen uw 

gemeente. 

 Nalopen herstructureringsprojecten, vragen daarbij: 

  1. Wat is de status van het project?  

  2. Betreft de herstructurering huur- of  

  koopwoningen? 

   3. Wie is de initiatiefnemer van het project? 

   4. Wie zijn de participerende partijen bij het project? 

 Nog toevoeging van herstructureringsprojecten aan de 

inventarisatie?  

 

Conclusie inventarisatie herstructureringsprojecten 

 Betreft voornamelijk herstructurering van woningcorporatiebezit in 

de gemeente. 

 Gemeentelijk beleid kent echter ook de herstructureringsopgave van 

particulier woningbezit, zoals u net aangaf.  

 

Herstructurering veelal woningcorporatiebezit, weinig particulier woningbezit: 

14. Zijn er initiatieven (geweest) vanuit de gemeente om particulier 

woningbezit te herstructureren? 
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15. Zijn er initiatieven (geweest) vanuit andere partijen om particulier 

woningbezit te herstructureren?  

 Zo ja, welke projecten betreffen dit? 

 Wie waren de initiatiefnemers tot herstructurering van particulier 

woningbezit? 

 

16. Waarom vindt er volgens u op dit moment meer herstructurering van 

woningcorporatiebezit plaats, dan van particulier woningbezit? 

 

17. Wat zijn de bestaande knelpunten (belemmeringen) die er toe leiden dat 

herstructurering van particulier woningbezit minder van de grond komt? 

 

Mogelijke belemmeringen voor herstructurering particulier woningbezit: 

“Ownership constraints”:  

18. Belemmerd de verwerving van eigendomsrechten (versnipperd 

grondeigendom) de herstructurering van particulier woningbezit binnen de 

gemeente? 

 verdeelde eigendomsrechten (huur-, erfpacht, hypotheken) 

   onacceptabele eisen van particuliere grondeigenaren? 

   een grondeigenaar die zijn grond niet wil verkopen? 

 

“Planning constraints”: 

19. Belemmerd de complexiteit van het omgevingsrecht de herstructurering 

van particulier woningbezit in de gemeente?   

    restrictiviteit  

    ruimtelijke ‘bemoeienissen’, vanuit de provincie, het Rijk. 

 

“Physical constraints”: 

20. Belemmeren aanwezige aangrenzende bestemmingen de herstructurering 

van particulier woningbezit in de gemeente? 

    grootte en vorm van plangebied 

 

“Price constraints”:  
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21. Belemmerd de verwachting van de grondwaarde, door huidige 

grondeigenaren, de herstructurering van particulier woningbezit in de 

gemeente? 

 kleine waardesprong 

 hoge kosten vs. lage opbrengsten 

 wegvallen van subsidieverstrekking (ISV) 

 beperkte gemeentelijke financiële middelen 

“Process constraints”: 

22. Belemmerd een complexe projectorganisatie de herstructurering van 

particulier woningbezit in de gemeente? 

    het ontbreken van een gedeelde probleemperceptie,  

    prioriteitstelling van participerende partijen  

    een gebrek aan flexibiliteit en transparantie  

 

23. Zijn er andere belemmeringen die ervoor zorgen dat herstructurering van 

particulier woningbezit niet van de grond komt?  

 

Toekomst herstructurering privaatbezit 

24. Op welke wijze kan in de toekomst, volgens u, de herstructurering van 

particulier woningbezit tot ontwikkeling worden gebracht, om te voldoen 

aan de herstructureringsopgave die is opgesteld in uw gemeente?  

 

Afsluiting: 

25. Zijn er initiatiefnemers, met betrekking tot herstructurering van 

particulier woningbezit, die ik kan benaderen voor mijn onderzoek? 

26. Heeft u nog vragen over het afstudeeronderzoek? 
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Bijlage C: Provinciaal woningmarktbeleid 

in de krimpregio’s. 

C.1 Provincie Zeeland. 

Het vigerende provinciale beleid van de Provincie Zeeland wordt beschreven in 

het Omgevingsplan 2012-2018 (Provincie Zeeland, 2012). Daarin wordt gesteld 

dat regionale woningmarktafspraken noodzakelijk zijn als gevolg van financieel-

economische en demografische ontwikkelingen. In oktober 2010 is daarnaast op 

regionaal niveau door de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten en de Provincie 

Zeeland het actieprogramma bevolkingsontwikkeling “Kwaliteit door 

samenwerking, creativiteit en slagkracht” opgesteld. Daarin wordt onderkend dat 

er sprake is van een mismatch tussen vraag en aanbod op de woningmarkt. In 

september 2012 is door de Provincie Zeeland en het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het convenant “Koersvast voor Zeeland - 

Bevolkingsontwikkeling” ondertekend waarin de uitgangspunten zijn opgesteld 

voor een regionale aanpak en het opstellen van een regionale woonvisie Zeeuws-

Vlaanderen als vervolgstap werd gewenst. In de concept regionale woonvisie 

(gemeenten Hulst, Sluis & Terneuzen, i.s.m. Stec groep, 2014) wordt gesteld dat 

de Zeeuws-Vlaamse woningmarkt een duidelijk afwijkend profiel kent van de rest 

van Nederland. Dit kenmerkt zich vooral door de relatief kleine voorraad 

huurwoningen (circa 25%) in verhouding met de relatief grote voorraad 

koopwoningen (circa 75%). Met betrekking tot herstructurering wordt gesteld dat 

zowel huur- als koopwoningen die niet meer kunnen voldoen aan de toekomstige 

woonwensen, gesloopt (samengevoegd) dienen te worden. De regio zet 

daarnaast in op ‘verleidingsplanologie’, dat wil zeggen, aangepaste regelgeving 

om particuliere woningeigenaren bewust te maken van de mogelijkheid om de 

woning te verbeteren. Hiermee wordt getracht om leegstand en verloedering in 

wijken met veel particulier woningbezit tegen te gaan. Wat betreft de particuliere 

woningvoorraad wordt het volgende gesteld in het Provinciale Omgevingsplan 

Zeeland 2012-2018 (Provincie Zeeland, 2012); “De provincie wil de aanpak van 

de particuliere woningvoorraad stimuleren. Daarvoor wordt een 

herstructureringsfonds opgericht, waaruit goedkope leningen kunnen worden 
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gefinancierd voor duurzame particuliere woningverbetering” (p. 52). Het 

samenvoegen van woningen en strategieën voor particuliere woningverbetering 

(projecten KLUS, Upgrade, Krottenbeleid) geniet daarbij de voorkeur.  

C.2 Provincie Limburg. 

De provincie Limburg kent een grote hoeveelheid aan visies, plannen en beleid 

met betrekking tot de woningmarkt. In 2011 is door de Provincie Limburg de 

provinciale Woonvisie Limburg opgesteld. Een concrete maatregel daarin betreft 

de oprichting van een transformatiefonds om de complexe financiering van de 

herstructureringsopgave te bekostigen. Het zogenoemde Transitiefonds richt zich 

op de financiële ondersteuning van initiatieven die een waardevolle en 

aantoonbare bijdrage leveren aan de transitie van de woningmarkt in Limburg 

(Provincie Limburg, 2014a, p. 1). Het ontwerp Provinciaal Omgevingsplan 

Limburg (POL) (Provincie Limburg, 2014b) betreft de meeste recente provinciale 

visie. Gesteld wordt het volgende: “De opgave ligt vooral in het onttrekken van 

incourante (particuliere) woningen, het omvangrijk genoeg houden (c.q. maken) 

van het aanbod aan huurwoningen, en het planologisch niet meer uitbreiden van 

woonmilieus die er al in overvloed zijn”. (Provincie Limburg, 2014b, paragraaf 

6.2.2). Naast het beleid van de Provincie Limburg, wordt er op regionaal niveau 

ook beleid opgesteld. Parkstad Limburg betreft een voormalige WGR+ regio, 

waardoor bevoegdheden over de beleidsterreinen Wonen en Herstructurering zijn 

gelegd bij de Stadsregio Parkstad Limburg. In het kader van die bevoegdheden is 

in 2009 de intergemeentelijke structuurvisie Parkstad Limburg “Ruimte voor Park 

& Stad” (Parkstad Limburg & Buro 5 Maastricht, 2009) opgesteld. Het bieden van 

ruimte voor stedelijke herstructurering wordt gezien als één van de vijf 

ruimtelijke topprioriteiten voor de regio: ”Stedelijke herstructurering kan 

veranderingen en nieuwe economische impulsen inbedden. Parkstad Limburg ziet 

herstructurering als kans om haar kwaliteitsprofiel verder te versterken.” (p. 39). 

Dit heeft er toe geleid dat eind 2009 de “Herstructureringsvisie voor de 

woningvoorraad Parkstad Limburg” (Parkstad Limburg & Buro 5, 2009b) is 

opgesteld. Per gemeente is daarbij de kwantitatieve en kwalitatieve 

transformatieopgave tot 2020 geformuleerd, de zogenaamde enveloppen. In 

2013 is de “Regionale Woningmarktprogrammering 2013-2016” voor Parkstad 

Limburg (Stadsregio Parkstad Limburg, 2013) opgesteld. In 2012 is daarnaast de 

“Regionale woonstrategie 2012-2020 - Kiezen voor Parkstad” (Stadsregio 
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Parkstad Limburg, 2012) opgesteld. De focus in die twee beleidsdocumenten ligt 

voornamelijk op het kwalitatieve aspect van de particuliere woningmarkt. 

C.3 Provincie Groningen. 

Het Groningse provinciale beleid met betrekking tot de demografische 

ontwikkelingen en wonen wordt beschreven in het Provinciaal Omgevingsplan 

2009 – 2013 (Provincie Groningen, 2009). Gesteld wordt dat een verregaande 

aanpassing van de bestaande woningvoorraad (huur en koop) en de 

woonomgeving benodigd is om de leefbaarheid en het wonen in Groningen te 

verbeteren. Om dit te kunnen garanderen dienen de gemeenten prioriteit te 

geven aan de herstructurering van de sociale huur en de goedkope koopsector. 

Daartoe wordt afgesproken om regionale woon- en leefbaarheidsplannen op te 

starten. Het Woon- en leefbaarheidsplan Eemsdelta - "Beter leven voor minder 

mensen" (Enno Zuidema Stedebouw & Weusthuis Associatie, 2012) betreft de 

uitwerking van de afspraak tot het opstellen van regionale plannen voor de regio 

Eemsdelta. Het versterken van de woningmarkt, waarbij sprake is van een goede 

afstemming tussen vraag en aanbod en het verbeteren van de kwaliteit van het 

wonen, betreffen de opgaven voor de toekomst. Dit kan worden bereikt door het 

uitvoeren van een omvangrijk sloop en nieuwbouwprogramma en door 

transformatie van bestaande woningen. In het Woon- en leefbaarheidsplan 

Eemsdelta Uitvoeringsprogramma 2012-2021 (Weusthuis Associatie, 2012) 

wordt nader ingegaan in de kwalitatieve en kwantitatieve opgaven die is 

neergelegd voor de vier gemeenten. Naast het woon- en leefbaarheidsplan is een 

Ontwikkelingsvisie Eemsdelta 2030 (Provincie Groningen, 2012) opgesteld, dit 

vormt een nadere uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan. Eveneens 

wordt in dit plan gesteld dat een forse herstructureringsopgave is voorzien voor 

nu en voor de toekomst om leegstand te voorkomen en de woningmarkt van een 

kwalitatieve impuls te voorzien. Die opgave is voor tweederde gelegen in de 

huursector, maar ook voor eenderde in de koopsector. Sloop van bestaande 

koopwoningen is daarmee eveneens noodzakelijk om een overaanbod aan 

woningen te voorkomen. Net als in de twee eerder beschreven krimpregio’s 

wordt ook in de Eemsdelta voorgesteld een transformatiefonds op te richten voor 

de aanpak van de verwachte leegstand in de koopwoningvoorraad. 

“Fondsvorming is van belang om vanuit regionaal belang tijdig te kunnen 

ingrijpen in de koopvoorraad” (Provincie Groningen, 2012, p. 49). 
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Bijlage D: Gemeentelijk 

woningmarktbeleid in de krimpregio’s.  

D.1 Gemeentelijk woningmarktbeleid in Zeeuws-Vlaanderen. 

D.1.1 Gemeente Hulst: 

De woonvisie van de gemeente Hulst (2005) is enigszins gedateerd, maar stelt 

dat herstructurering benodigd is om verpaupering tegen te gaan. 

Herstructurering van de bestaande woningvoorraad, dient gestimuleerd te 

worden. In de Woonvisie worden meerdere potentiële herstructureringslocaties 

aangegeven. De structuurvisie (gemeente Hulst & Rothuizen van Doorn ’t Hooft, 

2012) onderschrijft eveneens dat een stevige herstructurering van de bestaande 

woningvoorraad benodigd is als gevolg van de demografische ontwikkelingen.  

Binnen de strategie herstructurering hanteert de gemeente Hulst een zogenoemd 

“Krottenbeleid”, bestaande uit de deelprojecten ‘KLUS’, ‘Krot of Kans’ en de 

‘Stimuleringsregeling’. Dit beleid is gericht op de aanpak van verwaarloosde 

particuliere panden (particuliere woningverbetering). Op basis van wettelijke 

kaders worden eigenaren gestimuleerd (aangeschreven) om de kwaliteit van hun 

eigendom te laten voldoen aan wettelijke voorwaarden, waardoor verpaupering 

wordt tegengegaan.  

D.1.2 Gemeente Terneuzen: 

De structuurvisie 2025 (gemeente Terneuzen & Rothuizen van Doorn ’t Hooft, 

2010) stelt dat herstructurering voornamelijk benodigd is in de wijken die dicht 

bij het centrum van Terneuzen zijn gelegen. Gelijk aan de structuurvisie van de 

gemeente Hulst wordt eveneens gesteld dat de te herstructureren voorraad 

voornamelijk particulier eigendom betreft. Dit als gevolg van het groot aantal 

koopwoningen in de gemeente in verhouding met het aantal huurwoningen. 

Tevens pakken de woningcorporaties de herstructureringsopgave in de 

huursector wel op, maar blijft die opgave in de particuliere sector liggen. 

De woonvisie van de gemeente Terneuzen (2005) is net als die van de gemeente 

Hulst enigszins gedateerd. De herstructurering van de woningvoorraad is echter 
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eveneens een speerpunt van de woonvisie. Daarbij wordt aangegeven dat 

samenvoeging van woningen en soortgelijke ingrepen, mogelijkheden bieden om 

de woningvoorraad aan te passen aan de eisen van de huidige tijd.  

In het coalitieakkoord “Samen Verder 2014-2018” (gemeente Terneuzen, 2014) 

worden een aantal stads- en dorpsprojecten geprioriteerd. Het project ‘KLUS’ 

betreft daarvan één project, naast andere veel globaler omschreven projecten als 

‘de verdere aanpak in Axel en Sas van Gent’. Initiatieven tot het saneren of 

renoveren van de oude woningvoorraad worden daarnaast gestimuleerd.  

D.1.3 Gemeente Sluis: 

Een beleidsvoornemen uit de woonvisie van de gemeente Sluis (2013) betreft het 

vrijwel volledig richten op de vernieuwing en herstructurering van de bestaande 

woningvoorraad. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt in de herstructurering 

van huur- en koopwoningen. Dit onderscheid valt eveneens niet waar te nemen 

in de structuurvisie (gemeente Sluis & RBOI, 2011). De toekomstvisie “Samen 

Goed” (gemeente Sluis, 2011) stelt dat de gemeente de regie voert bij 

herstructurering van de woningmarkt waarbij middels herstructureringsfondsen, 

de onderkant van de woningmarkt wordt gesaneerd.  

In zowel de woonvisie als de structuurvisie wordt gesproken over het 

samenvoegen van bestaande woningen (zowel particulier, als te koop staand 

woningcorporatiebezit) als optie om meer dynamiek op de woningmarkt te 

verkrijgen. Hiermee wordt voorkomen dat veel overheidsgeld geïnvesteerd wordt 

in de aankoop en sloop van de woningen. 

D.2 Gemeentelijk woningmarktbeleid in Parkstad Limburg. 

D.2.1 Gemeente Brunssum: 

In de gemeentelijke structuurvisie (gemeente Brunssum & BRO, 2009) wordt 

gesteld dat de gemeente hoge ambities heeft wat betreft de herstructurering van 

woonwijken. Door de gemeente Brunssum wordt ingezet op een passend 

woningaanbod voor de lokale bevolking, de realisatie van kwalitatief goede en 

levensloopbestendige woningen en de sloop van niet courante woningen. 

Ondanks deze hoge ambities wordt in de structuurvisie gesteld dat de gemeente 

het initiatief en de verantwoordelijkheid voor sloop en nieuwbouw bij de eigenaar 
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legt.  

Een gemeentelijke woonvisie kent de gemeente Brunssum niet, daar wordt 

aangesloten op de regionale woonstrategie (Stadsregio Parkstad Limburg & 

RIGO). Wel zijn een aantal masterplannen en visies opgesteld waarin nader 

ingegaan wordt op de herstructurerings- en verdunningsopgave die wordt 

voorzien. Dit betreffen het masterplan Centrum “Bruisend Brunssum” (gemeente 

Brunssum, 2008), het centrumplan Treebeek (gemeente Brunssum & Buro 5 

Maastricht, 2008) en de stadsdeelvisie Brunssum Centrum-Noord (gemeente 

Brunssum & Arcadis, 2013). Dit betreffen allen locaties waar herstructurering 

wordt toegepast om te komen tot een nieuwe invulling van de locatie. 

D.2.2 Gemeente Heerlen: 

De gemeente Heerlen kent geen eigen structuurvisie en woonvisie. Gesteld wordt 

dat het kader wordt gevormd door de reeds genoemde provinciale en regionale 

beleidskaders. Een gemeentelijke structuurvisie (Heerlen 2035) is echter wel in 

voorbereiding.  

In het coalitieakkoord “Samen knokken met een glimlach” (gemeente Heerlen, 

2014), wordt gesteld dat de ingeslagen strategie van prioritaire 

herstructureringsbuurten (Hoensbroek, MSP en Vrieheide) doorgetrokken zal 

worden naar de toekomst. De aanpak zal echter gewijzigd worden. Niet meer 

werken naar een concreet eindbeeld, maar meer een organische manier van 

stedelijke ontwikkeling, waarbij kleinschalige ingrepen, gefaseerd in de tijd en 

vaak geïnitieerd vanuit de samenleving tot ontwikkeling worden gebracht.  

Met betrekking tot de herstructureringsbuurten zijn er stadsdeelvisies en 

masterplannen opgesteld. De “Stadsdeelvisie Hoensbroek 2025” (gemeente 

Heerlen, 2012) geeft inzicht in het kwalitatieve en kwantitatieve programma voor 

de wijk Hoensbroek. Er is sprake van een grote verdunningsopgave, waarbij het 

gaat om zowel huur- als koopwoningen. De aanpak in de buurten MSP 

(gemeente Heerlen, 2008) en Vrieheide (Humblé Martens & BMC, 2013) 

betreffen een organische manier van stedelijke ontwikkeling, waarbij 

samenwerking en bewonersinitiatieven uitgangspunten zijn.  

De gemeente Heerlen zet sterk in op een organische wijze van herstructurering 

en het benutten van initiatieven uit de maatschappij. Daarbij biedt het 
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provinciale en regionale beleid voor de gemeente Heerlen zodanige kaders en 

houvast dat eigen gemeentelijk beleid omtrent herstructurering als gevolg van 

demografische ontwikkelingen, relatief globaal blijft en niet direct wordt 

geconcretiseerd.  

D.2.3 Gemeente Landgraaf: 

In de structuurvisie (gemeente Landgraaf, 2011) wordt gesteld dat middels  

herstructureren een kwalitatieve verbetering van de woningvoorraad tot stand 

kan worden gebracht. Eveneens is het gemeentelijk streven, het terugbrengen 

van het aantal woningbouwplannen en de aanpak van leegstand door 

onttrekkingen of (beperkt) samenvoegen van woningen, gericht op de kwantiteit. 

De regionale woonstrategie (Stadsregio Parkstad Limburg & RIGO, 2012) bied 

ook voor de gemeente Landgraaf de beleidskaders, waardoor een gemeentelijke 

woonvisie niet is opgesteld. 

De gemeente Landgraaf zet echter wel in, op de ontwikkeling van drie 

wijkontwikkelingsplannen, waarin de opgave uit de regionale 

herstructureringsvisie verder wordt uitgewerkt en geconcretiseerd. Het opstellen 

van het wijkontwikkelingsplan Nieuwenhagen-Lichtenberg (gemeente Landgraaf, 

2012) en Ubach over Worms (gemeente Landgraaf, 2013) is reeds afgerond. Het 

wijkontwikkelingsplan Schaesberg is nog ontwikkeling. De opgave die in het 

wijkontwikkelingsplan Nieuwenhagen-Lichtenberg wordt gesteld betreft het op 

een zodanige wijze herstructureren zodat de leefbaarheid blijvend wordt 

verbeterd, ingespeeld wordt op de effecten van krimp en de waarde van 

vastgoed blijft behouden. De gemeente heeft daartoe vijf strategieën opgesteld 

ten aanzien van de woningvoorraad, dit betreffen behoud, sloop, transformatie, 

nieuwbouw en alternatieve strategie (samenvoegen). Die strategieën zijn 

vertaald in een uitvoeringsprogramma met fysieke maatregelen in de wijken 

Nieuwenhagen en Lichtenberg. 

D.2.4 Gemeente Kerkrade: 

Met betrekking tot herstructurering wordt in die structuurvisie (gemeente 

Kerkrade & SAB, 2011) sterk aangesloten op de “Herstructureringsvisie voor de 

woningvoorraad Parkstad Limburg” (Parkstad Limburg & Buro 5 Maastricht, 

2009). Herstructurering van de woningvoorraad wordt voor de gestelde termijn 
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als meest ingrijpend gezien voor de ruimtelijke inrichting van Kerkrade. Het 

streven is om middels herstructurering van de woningvoorraad (sloop en 

nieuwbouw) een woningvoorraad en een aantrekkelijke woonomgeving te 

ontwikkelen die past bij de kwantitatieve en kwalitatieve vraag.  

Het opstellen van stadsdeelvisies biedt uitkomst om het gestelde streven te 

bereiken. Inmiddels zijn drie stadsdeelvisies opgesteld, waarbij de laatste 

stadsdeelvisie (gemeente Kerkrade, 2014) een gewijzigde strategie kent. In 

afwijking van de structuurvisie en de stadsdeelvisies Kerkrade-West (gemeente 

Kerkrade, 2011) en Kerkrade Noord en Oost 1 (gemeente Kerkrade, 2012) 

worden hier niet een aantal specifieke verdunningsgebieden aangewezen. In de 

vernieuwde strategie is ieder gebied een potentiele verdunningslocatie. De 

stadsdeelvisie biedt dan ook handvatten voor hoe dient te worden omgegaan 

met een situatie van leegstand in de toekomst. Tevens is het accent verschoven, 

namelijk naar de aanpak van het overaanbod aan particuliere woningen. 

De gemeente Kerkrade zet eveneens sterk in op herstructurering, maar is in de 

loop der jaren tot een gewijzigde strategie gekomen. Die gewijzigde strategie 

sluit meer aan op een organische wijze van gebiedsontwikkeling, waarbij kansen 

die ontstaan worden aangegrepen en benut, middels sloop en selectieve 

nieuwbouw, om op deze wijze de mismatch tussen vraag en aanbod te reduceren 

op de woningmarkt.  

D.2.5 Gemeente Onderbanken: 

Een gemeentelijke structuurvisie en woonvisie ontbreken binnen de gemeente 

Onderbanken. Aangesloten wordt op de opgestelde regionale visies, met 

aanvulling van de gemeentelijke strategische visie (gemeente Onderbanken, 

2008). In die gemeentelijke strategische visie wordt gesteld dat het streven een 

woningmarkt is die kwalitatief en kwantitatief in evenwicht is met de vraag, 

waarbij de kwaliteit van de directe woonomgeving wordt verhoogd. Om dit te 

bewerkstelligen worden woningbouw- en saneringsprojecten opgestart die 

inspelen op de veranderende vraag en demografische ontwikkelingen. Concrete 

locaties en projecten worden niet benoemd, de aanpak en de strategie van de 

gemeente Onderbanken blijven daardoor globaal en wordt niet geconcretiseerd. 
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D.2.6 Gemeente Voerendaal: 

De gemeente Voerendaal kent net als de gemeente Onderbanken geen 

gemeentelijke structuur- en woonvisie. Een gemeentelijk meerjarig 

volkshuisvestingsplan (gemeente Voerendaal & woningstichting Voerendaal, 

2011) biedt inzicht in het gemeentelijk beleid met betrekking tot de 

woningmarkt. Binnen dat plan wordt nader ingegaan op de woningmarktopgave 

die is neergelegd voor de komende jaren. Gesteld wordt dat naast de 

kwantitatieve opgave bovenal de kwalitatieve opgave vraagt om oplossingen en 

interventies. Transformatie en herstructurering van het woningbezit is 

noodzakelijk om de (vooral) kwalitatieve vervangingsopgave te bewerkstelligen. 

De gemeente legt daarbij het accent op twee kernen (Ubachsberg en Ransdaal). 

Het opstellen van een transformatiefonds en het opstellen van 

stimuleringsmaatregelen om particulier woningbezit levensloopbestendig te 

maken betreffen maatregelen en acties die door de gemeente zijn opgesteld om 

de mismatch tussen woonwens en woningvoorraad te reduceren.   

D.2.7 Gemeente Simpelveld: 

De strategische visie (gemeente Simpelveld, 2013) binnen de gemeente 

Simpelveld stelt dat de kwantitatieve en kwalitatieve opgave aangepakt dienen 

te worden om te anticiperen op een veranderende woningbehoefte. Dit vormt 

echter een complexe opgave, zowel in de huur- als particuliere sector. Speerpunt 

van de gemeente is de bouw van levensloopbestendige woningen. Binnen de 

visie is geen verdere concretisering van acties of een uitvoeringsprogramma 

gegeven. De strategie om te anticiperen op de veranderde 

woningmarktomstandigheden blijft daarmee zeer beperkt.  

D.2.8 Gemeente Nuth: 

De gemeente Nuth kent eveneens enkel een strategische visie. Dit betreft echter 

het startdocument van de nog op te stellen strategische visie Nuth 2014-2020. 

Concrete strategieën en acties worden dan ook niet genoemd. Eveneens wordt 

geen duidelijkheid gegeven over de opgave, met betrekking tot de functie 

wonen, waarvoor de gemeente Nuth de komende jaren staat. 
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D.3 Gemeentelijk woningmarktbeleid in Eemsdelta. 

D.3.1 Gemeente Appingedam: 

De gemeente Appingedam kent geen eigen structuurvisie voor het gehele 

gemeentelijke grondgebied. Enkel voor de locatie ‘de Eendracht’ (gemeente 

Appingedam et al., 2011) en het tussengebied Appingedam – Delfzijl (gemeente 

Appingedam, 2007), is door de gemeente een structuurvisie opgesteld. In deze 

structuurvisies wordt echter maar minimaal ingegaan op demografische krimp en 

het gemeentelijk woningmarktbeleid. Al wordt voor de locatie de Eendracht wel 

ingezet op de bouw van levensloopbestendige woningen in reactie op de 

demografische ontwikkelingen. Eveneens kent de gemeente geen gemeentelijke 

woonvisie en wordt in het coalitieakkoord 2014–2018 ‘Saam veur Daam’ 

(gemeente Appingedam, 2014), maar minimaal ingegaan op het gemeentelijk 

woningmarktbeleid en de demografische ontwikkelingen.  

D.3.2 Gemeente Delfzijl: 

De gemeente Delfzijl kent in tegenstelling tot de gemeente Appingedam 

meerdere beleidsdocumenten met betrekking tot de woningmarkt en de 

demografische krimp. Dit komt mogelijk voort uit de urgentie tot interveniëren, 

die in Delfzijl vele malen groter is dan in Appingedam. Delfzijl heeft daarnaast al 

een grote slag gemaakt met betrekking tot herstructurering van de 

woningvoorraad, maar staat nog voor een omvangrijke opgave richting de 

toekomst. In het Actieplan “Dorpen en Wijken” (gemeente Delfzijl, 2013) wordt 

gesteld dat samen gewerkt moet worden aan een gezonde woningmarkt met een 

veelzijdig aanbod aan woningen en aantrekkelijke en leefbare woonwijken en 

woondorpen. Het accent ligt daarbij op bewonersparticipatie. In het Integraal 

Investeringsprogramma Delfzijl 2012-2022 (gemeente Delfzijl, 2012) wordt 

aangehaald dat herstructurering dient te worden ontplooid om tot een 

kwaliteitsverbetering van de woningvoorraad te komen en het woningaanbod te 

verminderen, zodat een evenwicht ontstaat op de woningmarkt.  

De gemeente Delfzijl zet al jaren sterk in op herstructurering en voorziet dit ook 

naar de toekomst. De samenwerking en participatie van burgers is daarbij een 

centraal uitgangspunt om te komen tot een woningmarkt die voldoet aan de 

huidige en toekomstige behoeften.  
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D.3.3 Gemeente Eemsmond: 

De gemeente Eemsmond kent eveneens geen gemeentelijke structuur- en 

woonvisie. In tegenstelling tot andere gemeenten wordt in het coalitieakkoord 

2014-2018 (gemeente Eemsmond, 2014) nader ingegaan op de toekomstige 

opgave. Betoogd wordt dat de gemeente, de corporatie wil stimuleren om de 

woningvoorraad te vernieuwen (levensloopbestendig bouwen), zodat een 

kwalitatieve slag gemaakt kan worden in de woningvoorraad. Opvallend binnen 

het coalitieakkoord is de sterke focus op de herstructurering van de huursector 

en het niet benoemen van een herstructureringsopgave in de koopsector.  

D.3.4 Gemeente Loppersum: 

De gemeente Loppersum kent in tegenstelling tot de andere drie gemeenten 

binnen de Eemsdelta wel een eigen gemeentelijke structuurvisie (gemeente 

Loppersum, 2012). Herstructurering verdient volgens die visie prioriteit, waarbij 

renovatie en het samenvoegen van woningen eveneens uitkomst kunnen bieden 

om Loppersum te behouden als aantrekkelijke woongemeente. Naast de 

structuurvisie is in 2006 een strategische visie Loppersum opgesteld. De focus 

lag daarin weliswaar op herstructurering van het corporatiebezit, maar dit betrof 

voornamelijk een vervangingsopgave (kwalitatief) en niet zozeer een 

verdunningsopgave (kwantitatief). In het coalitieakkoord 2014-2018 (gemeente 

Loppersum, 2014), wordt gesteld dat de krimp minder hard gaat waardoor het 

slooptempo bijgesteld dient te worden, wel dient de opgave uit het woon- en 

leefbaarheidsplan uitgevoerd te worden. Bij de nieuwbouw van woningen dient 

daarnaast, volgens het coalitieakkoord, ingezet te worden op aardbeving-

bestendige duurzame woningen. 
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Bijlage E: Herstructureringsprojecten in de krimpgemeenten. 
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E.1 Gemeente Hulst 

* =  De sloop van die locaties betreft de sloop van een zorgcomplexen 

 

E.2 Gemeente Terneuzen 

Project 
Locatie 
project 

Planvorming 
project 

Status project 
Omvang Looptijd 

project 
Participerende partijen Slopen 

huur 

Slopen 

koop 

Nieuwbouw 

huur 

Nieuwbouw 

koop 

De Blide Terneuzen Bestemmingsplan In uitvoering 85* - 72 24 2007 - n.b. Zorginstelling, Gemeente 

Pattistpark 

(Churchilllaan)  
Terneuzen Bestemmingsplan In uitvoering 225* - 44 140 2006- n.b. Clavis, Zorginstelling, Gemeente 

Vlooswijkstraat 

/ Schoolstraat 
Terneuzen Inititatieffase 

Toekomstige 

uitvoering 
3 - 7 - n.b. 

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, 

Gemeente 

Landstraat / 

Veldstraat / 

Nieuwe 
Kerkstraat 

Sluiskil Bestemmingsplan Afgerond 35 - - 26 2008 - 2012 Clavis, Gemeente 

Project Locatie 
Planvorming 

project 
Status project 

Omvang Looptijd 
project 

Participerende partijen Slopen 

huur 

Slopen 

koop 

Nieuwbouw 

huur 

Nieuwbouw 

koop 

De Nieuwe 

Bierkaai 
Hulst Bestemmingsplan 

In uitvoering - 

toekomstig 
- 14 - 21 2003 - n.n.a. 

Gemeente, Provincie Zeeland,  

Woonstichting Hulst  

Nieuw-Hulst Hulst Bestemmingsplan In uitvoering  72 - 55 - 2012-2014 Woonstichting Hulst, Gemeente 

Oude 

Polderstraat / 

Janseniuslaan 

Hulst Initiatieffase 
Toekomstige 

uitvoering 
60 - 20 - n.b. Woonstichting Hulst, Gemeente 

Houtmarkt Hulst Bestemmingsplan In uitvoering 3 - 12 13 2010 - n.n.a. 
Div. projectontwikkelaars,  

Woonstichting Hulst, Gemeente 

Van de 

Maelstedeweg 
Hulst Bestemmingsplan In uitvoering 4 - 11 - 2011 - n.n.a. Woonstichting Hulst, Gemeente 

Centrum-

Oostflank 
Kloosterzande Bestemmingsplan 

Toekomstige 

uitvoering 
3 - - 72 2007 - n.n.a. Gemeente, projectontwikkelaar 

Antonius 

Groenendijk 
Kloosterzande n.b. 

Toekomstige 

uitvoering 
56* - 6 - n.b. 

Gemeente, Woongoed  

Zeeuws-Vlaanderen, Zorginstelling 

Oversprong II Sint Jansteen Bestemmingsplan 
Toekomstige 

uitvoering 
- 2 - 90 2007 - n.n.a. 

Projectontwikkelaar AM Zeeland,  

Gemeente 

Vermeerplein Clinge Bestemmingsplan 
Toekomstige 

uitvoering 
16 - 16 - 2010 - n.b. 

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen,  

Gemeente 

Achterstraat Lamswaarde Bestemmingsplan 
Toekomstige 

uitvoering 
- 3 - 10 2007 - n.b. 

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen,  

Gemeente 

Nobelplein Nieuw-Namen Bestemmingsplan 
Toekomstige 

uitvoering 
20 - 10 - 2005 - n.b. 

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen,  

Gemeente 
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Pierssenpolder- 

straat 
Sluiskil Bestemmingsplan 

Toekomstige 

uitvoering 
12 - - - 2011 - n.b. 

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, 

Gemeente 

Witte Wijk Sas van Gent Bestemmingsplan In ontwikkeling 30 - - 8 2009 - n.b. 
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, 

Gemeente 

Singel Westdorpe Bestemmingsplan Afgerond 20 - - 14 n.b. 
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, 

Gemeente 

Ruijter / 

Bankertstraat 
Axel Bestemmingsplan In uitvoering 49 - - - 2010 - n.n.a. 

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, 

Gemeente 

Beatrixstraat Axel Bestemmingsplan Afgerond 15 - - - n.b. 
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, 

Gemeente 

Margrietstraat Axel Bestemmingsplan Afgerond 9 - - - n.b. 
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, 

Gemeente 

Wilhelmina-

straat 
Axel Bestemmingsplan Afgerond 7 - - - n.b. 

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, 

Gemeente 

Marijkestraat Axel Bestemmingsplan Afgerond 13 - - - n.b. 
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, 

Gemeente 

Gen. 

Meijerstraat 
Axel Bestemmingsplan Afgerond 22 - - - n.b. 

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, 

Gemeente 

Kanaalkade Axel Bestemmingsplan Afgerond 52 - - - n.b. 
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, 
Gemeente 

Pironstraat Axel Bestemmingsplan Afgerond 7 - - - n.b. 
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, 
Gemeente 

Lindenhof Zuiddorpe Bestemmingsplan Afgerond 50* - - 8 2007 - n.n.a. 
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, 
Gemeente 

Ter Hagenstraat 

Romerwaele-

straat 

Zuiddorpe Bestemmingsplan Afgerond 8 - - - 2008 - 2010 
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, 

Gemeente 

Emmahof Koewacht Bestemmingsplan 
Toekomstige 

uitvoering 
17 - - 7 n.b. 

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, 

Gemeente 

Vlasstraat Koewacht Bestemmingsplan 
Toekomstige 

uitvoering 
16 - - 14 2008 - n.b. 

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, 

Gemeente 

Ankerhof Philippine Bestemmingsplan 
Toekomstige 

uitvoering 
21 - - 24 2012 - n.b. 

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, 

Gemeente 

Ravelijn Philippine Bestemmingsplan Afgerond 4 - - - 2011 - 2013 
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, 

Gemeente 

Herontwikkeling 

Kennedylaan 

Oost & West 

Terneuzen 
Ontwerp- 
bestemmingsplan 

Toekomstige 
uitvoering 

- - - 46 2003 - n.n.a. Projectontwikkelaars, Gemeente 

Kop Noordstraat Terneuzen Bestemmingsplan In ontwikkeling - - - 25 2010 - n.n.a. Projectontwikkelaars, Gemeente 

Wijk 

Lievenspolder 
Terneuzen Bestemmingsplan Afgerond 140 - 6 6 2005 - 2013 Clavis, Gemeente 

Wijk Triniteit Terneuzen Bestemmingsplan Afgerond 260 - 6 65 2001 - 2008 Clavis, Gemeente 

Wijk 

Zuiderpark** 
Terneuzen Structuurvisie 

Toekomstige 

uitvoering 
- - - - n.b. Clavis, Gemeente 

Sluiskil-Zuid** Sluiskil Structuurvisie 
Toekomstige 

uitvoering 
- - - - n.b. 

Clavis, Woongoed Zeeuws-

Vlaanderen, Gemeente  

Sint Albert** Sas van Gent Structuurvisie 
Toekomstige 

uitvoering 
- - - - 2017-2018 

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, 

Gemeente 

*= De sloop van die locaties betreft de sloop van een zorgcomplexen. 
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**= Grootschalige projecten bestaande uit meerdere deelprojecten, waarvan concrete cijfers vooralsnog ontbreken 

E.3 Gemeente Sluis 

Project 
Locatie 
project 

Planvorming 
project 

Status project 
Omvang Looptijd 

project 
Participerende partijen Slopen 

huur 

Slopen 

koop 

Nieuwbouw 

huur 

Nieuwbouw 

koop 

De Burght Oostburg Bestemmingsplan Afgerond 78* - 35 - 2011 - 2013 
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, 
Zorginstelling, Gemeente 

Van 
Ostadestraat 

Oostburg Bestemmingsplan Afgerond 25 - - - 2010 - 2012 
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, 
Gemeente 

Finlandstraat en 
Q.v. Uffordweg 

Oostburg Bestemmingsplan In uitvoering 28 - - - 2012 - n.n.a. 
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, 
Gemeente 

Pilot Krimp 

Aantrekkelijk 

Oostburg** 

Oostburg Masterplan In uitvoering - - - - 2012 - n.n.a. 

Gemeente, Provincie Zeeland, 

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen,  

Woonzorg,  

Haven (ISV-

project) 
Aardenburg Bestemmingsplan In uitvoering (CPO) - 25 - 20 2006 - n.n.a. Gemeente, CPOZeeland 

Goedertijt Breskens Bestemmingsplan In ontwikkeling 41* - 31 - 2012 - n.n.a. 
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, 

Zorginstelling, Gemeente 

Ringlaan (Ter 

Schelde)  
Breskens Bestemmingsplan In ontwikkeling 91* - 8 - 2012 - n.n.a. 

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, 

Gemeente 

Walplein Ijzendijke Bestemmingsplan In ontwikkeling 20 - - - 2008 - n.b. 
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, 

Gemeente 

Schilvisie** Cadzand-Bad 
Stedenbouw-

kundig plan  

Toekomstige 

ontwikkeling 
- - - - 2009 - n.b. Gemeente 

Schoolstraat / 

Eenhoorn-

plantsoen 

Oostburg PvA Hart Oostburg 
Toekomstige 
ontwikkeling 

- 6 - - 2006 - n.b. Gemeente 

Langestraat/ 

Violetstraat 
Oostburg 

Uitvoeringsprogra

mma Oostburg 

Toekomstige 

ontwikkeling 
- 5 - 10 2005 - n.b 

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, 

Gemeente 

Zandstraat/ 

Hogendijk 
Oostburg 

Uitvoerings-

programma 

Oostburg 

Toekomstige 

ontwikkeling 
- 1 - 6 2005 - n.b 

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, 

Gemeente 

Zuidstraat/ 

Nieuwstraat 
Ijzendijke Bestemmingsplan 

Toekomstige 

ontwikkeling 
n.b. - - - 2008 - n.b. 

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, 

Gemeente 

*= De sloop van die locaties betreft de sloop van een zorgcomplexen. 

**= Grootschalige projecten bestaande uit meerdere deelprojecten, waarvan concrete cijfers vooralsnog ontbreken 
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E.4 Gemeente Brunssum 

Project 
Locatie 
project 

Planvorming 
project 

Status project 
Omvang Looptijd 

project 
Participerende partijen Slopen 

huur 

Slopen 

koop 

Nieuwbouw 

huur 

Nieuwbouw 

koop 

Pallashof* Brunssum 
Herstructurerings-

visie 

Toekomstige 

uitvoering 
Verdunningsgebied 2008 - 2020 Wonen-Zuid, Weller, Gemeente 

Treebeek Brunssum Bestemmingsplan 

In uitvoering - 

toekomstige 

uitvoering 

180 - 105 2007 - n.n.a. Gemeente en Wonen Zuid 

Kennedylaan, 

Marshallstraat, 

Churchillstaat 

Brunssum Stadsdeelvisie 
Toekomstige 
uitvoering 

26 4 - 10 2012 - n.b. Wonen-Zuid, Weller, Gemeente 

Het Ei Brunssum Bestemmingsplan 

In uitvoering - 

toekomstige 

uitvoering 

- 38 70 - 2007 - n.n.a. Weller, Gemeente 

Dorpstraat Brunssum Bestemmingsplan 

In uitvoering - 

toekomstige 

uitvoering 

- 3 32 - 2007 - n.n.a. Weller, Gemeente 

Poorterstraat Brunssum Bestemmingsplan In uitvoering 86 - - 26 2007 - n.n.a. Weller, Gemeente 

Kloosterstraat Brunssum Bestemmingsplan 

In uitvoering - 

toekomstige 

uitvoering 

- - - 27 2007 - n.n.a. Weller, Gemeente 

Raadhuisstraat Brunssum Bestemmingsplan 

In uitvoering - 

toekomstige 
uitvoering 

68 - - 38 2007 - n.n.a. Weller, Gemeente 

Kerkeveld Brunssum Bestemmingsplan In uitvoering 48 - - - 2007 - n.n.a. Weller, Gemeente 

Woendershof Brunssum Bestemmingsplan In uitvoering 36 - - 14 2007 - n.n.a. Weller, Gemeente 

Händelstraat Brunssum Bestemmingsplan 

In uitvoering - 

toekomstige 

uitvoering 

90 - - 31 2007 - n.n.a. Weller, Gemeente 

Mettebos (Egge) Brunssum Bestemmingsplan In uitvoering 36 - - - 2008 - n.b. Wonen-Zuid, Weller, Gemeente 

Kruisbergstraat

* 
Brunssum 

Herstructurerings-

visie / 

Structuurvisie 

Toekomstige 

uitvoering 
Verdunningsgebied 2008 - 2020 Weller, Gemeente 

Op Gen Hoes* Brunssum 

Herstructurerings-

visie / 

Structuurvisie 

Toekomstige 

uitvoering 
Verdunningsgebied 2008 - 2020 Wonen-Zuid, Weller, Gemeente 

Kleikoelen* Brunssum 

Herstructurerings-

visie / 
Structuurvisie 

Toekomstige 

uitvoering 
Verdunningsgebied 2008 - 2020 Wonen-Zuid, Weller, Gemeente 

*= Buurten die in de Herstructureringsvisie  (2009) zijn aangewezen als potentieel verdunningsgebied. 
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E.5 Gemeente Heerlen 

Project 
Locatie 
project 

Planvorming 
project 

Status project 
Omvang Looptijd 

project 
Participerende partijen Slopen 

huur 

Slopen 

koop 

Nieuwbouw 

huur 

Nieuwbouw 

koop 

Hoensbroek - de 
Dem 

Heerlen Stadsdeelvisie 

In uitvoering - 

toekomstige 

uitvoering 

583 2 395 2008 - n.n.a. 
Woonpunt, de Voorzorg, 
Gemeente, Burgers 

Vrieheide - De 

Stack** 
Heerlen Masterplan  

In uitvoering - 

toekomstige 

uitvoering 

Verdunningsgebied (90% in koopsector) 2008 - n.n.a. 
Gemeente, Woonpunt, de 

Voorzorg, Weller, Burgers 

Rennemig – 

Beersdal 
Heerlen 

Herstructurerings-

visie 

Toekomstige 

uitvoering 
20 - 15 - 2008 - 2020 

Woonpunt, de Voorzorg, 

Gemeente 

Heksenberg  Heerlen 
Herstructurerings-

visie 

Toekomstige 

uitvoering 
40 - 26 67 2008 - 2020 Weller, de Voorzorg, Gemeente 

Heerlerheide – 

Passart 
Heerlen Bestemmingsplan In uitvoering n.b. n.b. 261 55 2006-2014 Gemeente, Weller 

Grasbroek, 

Musschemig, 
Schandelen 

(GMS) 

Heerlen 
Herstructurerings-
visie 

Toekomstige 
uitvoering 

70 - 130 209 2008 - 2020 
Gemeente, Weller, Woonpunt, de 
Voorzorg, Burgers  

Meezenbroek, 

Schaesbergveld, 

Palemig (MSP) 

Heerlen Wijkactieplan In uitvoering 759 - 114 300 2006 - n.b. 

Gemeente, Weller, Woonpunt, de 

Voorzorg, Stichting Wijkbeheer 

MSP, Burgers  

Eikenderveld Heerlen 
Herstructurerings-

visie 

Toekomstige 

uitvoering 
- - - 22 2008 - 2020 

Woonpunt, de Voorzorg, 

Gemeente 

Caumerveld, 

Douve Weien, 

Bekkerveld 

Heerlen 
Herstructurerings-

visie 

Toekomstige 

uitvoering 
36 - 46 217 2008 - 2020 

Woonpunt, de Voorzorg, 

Gemeente 

Heerlerbaan-

Centrum en 

schil 

Heerlen 
Herstructurerings-

visie 

Toekomstige 

uitvoering 
- - 196 109 2008 - 2020 Weller, Gemeente 

**= Grootschalige projecten bestaande uit meerdere deelprojecten, waarvan concrete cijfers vooralsnog ontbreken 

E.6 Gemeente Landgraaf 

Project 
Locatie 
project 

Planvorming 
project 

Status project 
Omvang Looptijd 

project 
Participerende partijen Slopen 

huur 

Slopen 

koop 

Nieuwbouw 

huur 

Nieuwbouw 

koop 

Ubach over 

Worms: 
Landgraaf 

Wijkontwikkelings

plan        

Pastoor Jos 

Peterstraat 
Landgraaf Bestemmingsplan In uitvoering 18 - 14 - 2012 - n.n.a. HEEMwonen, Gemeente 

Centrumplan 

Waubach 
Landgraaf Bestemmingsplan In uitvoering 31 - 27 18 2009 - n.n.a. 

Gemeente, HEEMwonen, 

projectontwikkelaar 
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Nieuwenhagen 

– Lichtenberg: 
Landgraaf 

Bestemmingsplan 

/ Wijk-

ontwikkelingsplan 

In uitvoering - 

toekomstige 

uitvoering 

227 30 125 2012-2020 
Gemeente, Hestiagroep, Provincie 

Limburg, Parkstad Limburg 

Heiveld Landgraaf Bestemmingsplan 

In uitvoering - 

toekomstige 

uitvoering 

155 2 30 2 2003 - n.n.a. HEEMwonen, Gemeente 

Lichtenberg 

Fase 1  
Landgraaf Bestemmingsplan 

Toekomstige 

uitvoering 
41 9 12 - 2013 - n.n.a. HEEMwonen, Gemeente 

Gulpers Landgraaf Bestemmingsplan 

In uitvoering - 

toekomstige 
uitvoering 

3 3 21 - 2012 - n.n.a. HEEMwonen, Gemeente 

Surinameplein 
e.o. 

Landgraaf Bestemmingsplan Afgerond 44 - 16 - 2010 - 2013 HEEMwonen, Gemeente 

Hoogstraat Landgraaf Bestemmingsplan 
Toekomstige 

uitvoering 
8 - - - 2013 - n.n.a. HEEMwonen, Gemeente 

Schaesberg: Landgraaf 
Wijkontwikkelings

plan        

Centrumplan 

Schaesberg 
Landgraaf Bestemmingsplan In uitvoering - - 40 19 2004 - 2014 HEEMwonen, Gemeente 

Kakert Landgraaf Bestemmingsplan Afgerond 41 - 111 74 2003 - 2013 HEEMwonen, Gemeente 

Achter de 

Haesen 
Landgraaf Bestemmingsplan 

Toekomstige 

uitvoering 
73 - - 8 2008 - n.n.a. HEEMwonen, Gemeente 

 

E.7 Gemeente Kerkrade 

Project 
Locatie 
project 

Planvorming 
project 

Status project 
Omvang Looptijd 

project 
Participerende partijen Slopen 

huur 

Slopen 

koop 

Nieuwbouw 

huur 

Nieuwbouw 

koop 

Chevremont - 

Haanrade*** 
Kerkrade Stadsdeelvisie 

Toekomstige 

uitvoering 
Verdunningsgebied 2012-2020 

HEEMwonen, Wonen Limburg, 

Wonen Zuid, Gemeente 

Erenstein*** Kerkrade Stadsdeelvisie 
Toekomstige 

uitvoering 
64 

 
49 2012-2020 

HEEMwonen, Wonen Limburg, 

Wonen Zuid, Gemeente 

Rolduckerveld Kerkrade Stadsdeelvisie 

In uitvoering - 

toekomstige 

uitvoering 

287 19 2012-2020 
HEEMwonen, Wonen Limburg, 

Wonen Zuid, Gemeente 

Eygelshoven Kerkrade Stadsdeelvisie 

In uitvoering - 

toekomstige 

uitvoering 

224 66 2012-2020 
HEEMwonen, Wonen Limburg, 

Wonen Zuid, Gemeente 

Heilust – 

Kaalheide 
Kerkrade Stadsdeelvisie 

In uitvoering - 

toekomstige 
uitvoering 

510 71 2012-2020 
HEEMwonen, Wonen Limburg, 

Wonen Zuid, Gemeente 

Hopel – Vink Kerkrade Stadsdeelvisie 

In uitvoering - 

toekomstige 

uitvoering 

193 - 148 - 2012-2020 
HEEMwonen, Wonen Limburg, 

Wonen Zuid, Gemeente 

Kerkrade-

Centrum  
Kerkrade Stadsdeelvisie 

In uitvoering - 

toekomstige 

uitvoering 

145 90 2012-2020 
HEEMwonen, Wonen Limburg, 

Wonen Zuid, Gemeente 
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Holz Kerkrade Stadsdeelvisie 

In uitvoering - 

toekomstige 

uitvoering 

20 
 

46 2012-2020 
HEEMwonen, Wonen Limburg, 

Wonen Zuid, Gemeente 

Bleijerheide Kerkrade Stadsdeelvisie 

In uitvoering - 

toekomstige 

uitvoering 

403 78 2012-2020 
HEEMwonen, Wonen Limburg, 

Wonen Zuid, Gemeente 

Nulland  Kerkrade Stadsdeelvisie 

In uitvoering - 

toekomstige 
uitvoering 

180 62 2012-2020 
HEEMwonen, Wonen Limburg, 

Wonen Zuid, Gemeente 

Kommerveld* Kerkrade 
Herstructurerings-
visie 

Toekomstige 
uitvoering 

Verdunningsgebied 2012-2020 
HEEMwonen, Wonen Limburg, 
Wonen Zuid, Gemeente 

Terwinselen* Kerkrade 
Herstructurerings-
visie 

Toekomstige 
uitvoering 

Verdunningsgebied 2012-2020 
HEEMwonen, Wonen Limburg, 
Wonen Zuid, Gemeente 

Gracht* Kerkrade 
Herstructurerings-

visie 

Toekomstige 

uitvoering 
Verdunningsgebied 2012-2020 

HEEMwonen, Wonen Limburg, 

Wonen Zuid, Gemeente 

*= Buurten die in de Herstructureringsvisie  (2009) zijn aangewezen als potentieel verdunningsgebied. 

***= Buurten die in de Stadsdeelvisie (2014) worden aangemerkt voor mogelijke toepassing van stedelijke herverkaveling. 

E.8 Gemeente Onderbanken 

Project 
Locatie 
project 

Planvorming 
project 

Status project 
Omvang Looptijd 

project 
Participerende partijen Slopen 

huur 

Slopen 

koop 

Nieuwbouw 

huur 

Nieuwbouw 

koop 

Jabeek Jabeek 
Herstructurerings-

visie 

Toekomstige 

uitvoering 
- - - 7 2012-2020 Zowonen, Gemeente 

Bingelrade Bingelrade 
Herstructurerings- 

visie 

Toekomstige 

uitvoering 
- - 8 4 2012-2020 Zowonen, Gemeente 

Merkelbeek Merkelbeek 
Herstructurerings- 

visie 

Toekomstige 

uitvoering 
- - - 7 2012-2020 Zowonen, Gemeente 

Schinveld Schinveld Masterplan 
Toekomstige 

uitvoering 
21 - 30 84 2012-2020 Weller, Gemeente 

 

E.9 Gemeente Voerendaal 

Project 
Locatie 
project 

Planvorming 
project 

Status project 
Omvang Looptijd 

project 
Participerende partijen Slopen 

huur 

Slopen 

koop 

Nieuwbouw 

huur 

Nieuwbouw 

koop 

Klimmen – 

Termaar 
Klimmen 

Volkshuisvestings-

plan 

Toekomstige 

uitvoering 
34 72 2012-2020 

Woningstichting Voerendaal, 

Gemeente 

Ransdaal Ransdaal 
Volkshuisvestings-

plan 

Toekomstige 

uitvoering 
- - - 10 2012-2020 

Woningstichting Voerendaal, 

Gemeente 

Voerendaal – 

Kunrade 
Voerendaal 

Volkshuisvestings-

plan 

Toekomstige 

uitvoering 
70 116 2012-2020 

Woningstichting Voerendaal, 

Gemeente 

Ubachsberg Ubachsberg 
Volkshuisvestings-

plan 

Toekomstige 

uitvoering 
- - 35 13 2012-2020 

Woningstichting Voerendaal, 

Gemeente 
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E.10 Gemeente Simpelveld 

Project 
Locatie 
project 

Planvorming 
project 

Status project 
Omvang Looptijd 

project 
Participerende partijen Slopen 

huur 
Slopen 
koop 

Nieuwbouw 
huur 

Nieuwbouw 
koop 

Simpelveld-Huls 
/-Hulsveld /      

-ZuidWest* 

Simpelveld 
Herstructurerings-

visie 

Toekomstige 

uitvoering 
Verdunningsgebied 2012-2020 

Woningstichting Simpelveld, 

Gemeente 

Simpelveld-

Centrum* 
Simpelveld 

Herstructurerings-

visie 

Toekomstige 

uitvoering 
Verdunningsgebied 2012-2020 

Woningstichting Simpelveld, 

Gemeente 

Simpelveld 

Centrumplan 
Simpelveld Bestemmingsplan Afgerond 46 - 36 50 2006 - 2013 

Woningstichting Simpelveld, 

Gemeente 

Wijkzorg-

centrum 

Simpelveld 

Simpelveld Bestemmingsplan Afgerond - - - 40 2005 -2012 
Woningstichting Simpelveld, 

Gemeente 

Rode Put Simpelveld Bestemmingsplan In uitvoering 6 - - 6 2005 - n.n.a. 
Woningstichting Simpelveld, 

Gemeente 

Bocholtz* Bocholtz 
Herstructurerings-

visie 

Toekomstige 

uitvoering 
Verdunningsgebied 2012-2020 

Woningstichting Simpelveld, 

Gemeente 

Gasthof 

Bocholtz 
Bocholtz Bestemmingsplan In uitvoering - 1 10 - 2007 - n.n.a. 

Woningstichting Simpelveld, 

Gemeente 

*= Buurten die in de Herstructureringsvisie  (2009) zijn aangewezen als potentieel verdunningsgebied. 

E.11 Gemeente Nuth 

Project 
Locatie 
project 

Planvorming 
project 

Status project 
Omvang Looptijd 

project 
Participerende partijen Slopen 

huur 

Slopen 

koop 

Nieuwbouw 

huur 

Nieuwbouw 

koop 

Centrum III 

Schimmert 
Schimmert Bestemmingsplan In uitvoering - 2 - 82 2000 - n.n.a. Gemeente 

Centrum IV 

Schimmert 
Schimmert Projectbesluit In uitvoering - - - 10 2008 - n.n.a. Gemeente 

 

E.12 Gemeente Appingedam 

Project 
Locatie 

project 

Planvorming 

project 
Status project 

Omvang Looptijd 

project 
Participerende partijen Slopen 

huur 

Slopen 

koop 

Nieuwbouw 

huur 

Nieuwbouw 

koop 

Opwierde Appingedam Bestemmingsplan In uitvoering 270 - 165 2008 - n.n.a. 

Woongroep Marenland, 

Woonstichting Groninger Huis, 

Gemeente,  Zorginstelling 

De Tip* Appingedam Bestemmingsplan 

In uitvoering - 

toekomstige 

uitvoering 

- - - 40 2008 - n.n.a. 
Gemeente, Woonstichting 

Groningen Huis 
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De Eendracht* Appingedam Structuurvisie 

In uitvoering - 

toekomstige 

uitvoering 

- - 200 2008 - n.n.a. 

Gemeente, projectontwikkelaars, 

Woongroep Marenland, 

Woonstichting Groninger Huis 

Diverse locaties 

(Temptation, 

Solwerderstraat

Westersingel)**  

Appingedam  Initiatieffase 
Toekomstige 

uitvoering 
- - - - n.b. 

Gemeente, projectontwikkelaars, 

woningcorporaties 

Sloopproject 
koopsector 

Appingedam  
Beleids-
ontwikkeling 

Toekomstige 
uitvoering 

- 120 - - 2012 - n.b. 
Gemeente, Woongroep Marenland, 
Woonstichting Groninger Huis 

Renovatie-
project 120 

koopwoningen 

Appingedam  
Beleids-

ontwikkeling 

Toekomstige 

uitvoering 
- - - - 2012 - n.b. 

Gemeente, Woongroep Marenland, 

Woonstichting Groninger Huis 

*= De locaties betreffen voormalige bedrijfsmatige locaties. 

**= Grootschalige projecten bestaande uit meerdere deelprojecten, waarvan concrete cijfers vooralsnog ontbreken. 

E.13 Gemeente Delfzijl 

Project 
Locatie 
project 

Planvorming 
project 

Status project 
Omvang Looptijd 

project 
Participerende partijen Slopen 

huur 

Slopen 

koop 

Nieuwbouw 

huur 

Nieuwbouw 

koop 

Vennenplein, 

incl. verplaatsen 

detailhandel 

Delfzijl Actieplan Centrum  
Toekomstige 

uitvoering 
86 - - 25 2012 - n.b. 

Gemeente, Acantus, 

vastgoedeigenaren, MKB 

Transformatie 

woningvoorraad 
stedelijk gebied 

2012-2016 

Delfzijl 
Woon-
Leefbaarheidsplan 

In uitvoering - 

toekomstige 

uitvoering 

156 68 67 50 2012 - 2016 

Gemeente, Acantus, Marenland, 

Groninger Huis,  

vastgoedeigenaren 

Aanvullende 

transformatie-

opgave 2012-

2016 

Delfzijl 
Woon-

Leefbaarheidsplan 

In uitvoering - 

toekomstige 

uitvoering 

165 80 - - 2012 - 2016 

Gemeente, Acantus, Marenland, 

Groninger Huis,  

vastgoedeigenaren 

Transformatie 

woningvoorraad 

stedelijk gebied 

2017-2021 

Delfzijl 
Woon-

Leefbaarheidsplan 

Toekomstige 

uitvoering 
485 10 100 130 2017 - 2021 

Gemeente, woningcorporatie, 

vastgoedeigenaren 

Tuikwerd** Delfzijl 
Woon-

Leefbaarheidsplan 

Toekomstige 

uitvoering 
- - - - 2013 - n.b. Acantus, Gemeente 

Delfzijl-Noord Delfzijl 
Woon-

Leefbaarheidsplan 
In uitvoering n.b. - 12 30 2011 - n.n.a. Acantus, Gemeente 

Dorps-

vernieuwing 

2012-2016 

Dorpen Delfzijl 
Woon-

Leefbaarheidsplan 

In uitvoering - 

toekomstige 

uitvoering 

59 15 22 4 2012 - 2016 

Gemeente, Acantus, Marenland, 

Groninger Huis,  

vastgoedeigenaren 

Dorps-

vernieuwing 
2017-2021 

Dorpen Delfzijl 
Woon-

Leefbaarheidsplan 

Toekomstige 

uitvoering 
75 10 10 30 2017 - 2021 

Gemeente, Acantus, Marenland, 

Groninger Huis,  
vastgoedeigenaren 

A Verburghwijk Termunterzijl 
Woon-

Leefbaarheidsplan 

In uitvoering - 

toekomstige 

uitvoering 

18 1 12 - 2012 - 2016 Groninger Huis, Gemeente 
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Mello 

Coendersbuurt 
Termunterzijl 

Woon-

Leefbaarheidsplan 

In uitvoering - 

toekomstige 

uitvoering 

- - 6 - 2012 - 2016 Groninger Huis, Gemeente 

**= Grootschalige projecten bestaande uit meerdere deelprojecten, waarvan concrete cijfers vooralsnog ontbreken. 

E.14 Gemeente Eemsmond 

Project 
Locatie 
project 

Planvorming 
project 

Status project 
Omvang Looptijd 

project 
Participerende partijen Slopen 

huur 

Slopen 

koop 

Nieuwbouw 

huur 

Nieuwbouw 

koop 

Herontwikkeling 

bedrijfspanden 

naar wonen 

Eemsmond 
Beleids-
ontwikkeling 

In uitvoering - 

toekomstige 

uitvoering 

- - - - 2012 - 2016 Gemeente, woningcorporaties 

Programma 

sloop, 

nieuwbouw, 

renovatie (40) 

corporaties 

Uithuizen 
Woon-

Leefbaarheidsplan 

In uitvoering - 

toekomstige 

uitvoering 

30 - 85 - 2012 - 2016 Gemeente, woningcorporaties 

Herstructurerin
gsprojecten 

woningvoorraad 

Uithuizermeed

en 

Woon-

Leefbaarheidsplan 

In uitvoering - 
toekomstige 

uitvoering 

- 40 - 45 2012 - 2021 Gemeente, woningcorporaties 

Lijnbaan en 

omgeving 

Uithuizermeed

en 
Bestemmingsplan In uitvoering  10 - 13 - 2009 - n.n.a. Wierden en Borgen, Gemeente 

Westerdijk-

straat, Zuster 

Kortestraat, 

Tilweg  

Roodeschool Bestemmingsplan 
Toekomstige 

uitvoering 
46 - 42 - 2010 - n.n.a. Woongroep Marenland, Gemeente 

Herstructurerin

g woning-

voorraad 

Warffum 
Woon-
Leefbaarheidsplan 

Toekomstige 
uitvoering 

5 - 10 - 2012 - 2017 Woningcorporaties, Gemeente 

Herstructurerin

g woning-

voorraad 

Usquert 
Woon-

Leefbaarheidsplan 

Toekomstige 

uitvoering 
5 - 10 - 2012 - 2017 Woningcorporaties, Gemeente 

 

E.15 Gemeente Loppersum 

Project 
Locatie 
project 

Planvorming 
project 

Status project 
Omvang Looptijd 

project 
Participerende partijen Slopen 

huur 

Slopen 

koop 

Nieuwbouw 

huur 

Nieuwbouw 

koop 

Herstructurerin

g woning-
voorraad 2012-

2016 

Loppersum 
Woon-
Leefbaarheidsplan 

In uitvoering - 

toekomstige 

uitvoering 

115 20 75 35 2012-2016 
Gemeente, Wierden en Borgen, 
Woongroep Marenland 

Herstructurerin

g woning-
Loppersum 

Woon-

Leefbaarheidsplan 

Toekomstige 

uitvoering 
90 20 75 55 2017-2021 

Gemeente, Wierden en Borgen, 

Woongroep Marenland 
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voorraad 2017-

2021 

Centrumplan 

Loppersum 
Loppersum Bestemmingsplan In uitvoering  10 4 20 - 2010 - n.b. Gemeente, Wierden en Borgen  

Pomonaweg Loppersum Bestemmingsplan In uitvoering  - - - 12 2008 - n.n.a. Projectontwikkelaar, Gemeente 

Colpende Middelstum Bestemmingsplan In uitvoering  - - 15 - 2011 - n.n.a. Wierden en Borgen, Gemeente 

Hilmaarweg Stedum Bestemmingsplan In uitvoering 30 - 20 36 2005 - n.n.a. Wierden en Borgen, Gemeente 

 

 



 
- 172 -  

Bijlage F: Stedelijke herverkaveling in 

Duitsland en Frankrijk.  

 

F.1 De Duitse ‘Umlegung’. 

Enkele deelstaten van Duitsland kennen al sinds het einde van de 19de eeuw 

regelingen met betrekking tot herverkaveling (Bregman & de Wolff, 2011). Sinds 

1960 is er echter een generieke regeling van kracht (de Wolff, 2013; Bregman, 

2012). Door het gebruik van de ‘Umlegung’ kan de bestaande kavelindeling 

opnieuw geordend worden, oftewel de zakelijke rechten worden herschikt 

(Bregman & de Wolff, 2011; Commissie Stedelijke Herverkaveling, 2014; 

Geuting, 2011). Wanneer een besluit wordt genomen tot gebruik van de 

‘Umlegung’ zijn grondeigenaren verplicht te participeren (Larsson, 1997). 

Bestaande percelen worden zodanig herschikt dat nieuwe percelen ontstaan die 

geschikt zijn voor het beoogde doel en voor de realisatie van openbare 

voorzieningen (de Wolff, 2013). De ‘oude’ grondeigenaren blijven eigenaar, maar 

dan van de nieuw gevormde percelen (Bregman & de Wolff, 2011; Bregman, 

2012; Larsson, 1997).  

Formeel gezien neemt de gemeente het initiatief voor toepassing van het 

herverkavelingsinstrument, wanneer via een privaatrechtelijke weg een 

vrijwillige uitkomst uitblijft (de Wolff, 2013; Bregman, 2012; Larsson, 1997). Een 

grondeigenaar beschikt niet over een wettelijk recht op toepassing van het 

herverkavelingsinstrument (Bregman & de Wolff, 2011). De procedure van de 

‘Umlegung’ wordt in eerste instantie gevoerd door de gemeente, deze taak kan 

echter overgedragen worden aan een onafhankelijke commissie (de Wolff, 2013; 

Geuting, 2011; Larsson, 1997). De gemeente dient in eerste instantie een besluit 

te nemen omtrent de begrenzing van het herverkavelingsgebied (de Wolff, 2013; 

Larsson, 1997). Vanaf bekendmaking van dit besluit geldt 

‘voorbereidingsbescherming’, waardoor geen vergunningen meer mogen worden 

verleend en voor wijzigingen in eigendomsposities te allen tijde toestemming 

verkregen dient te worden bij de gemeente of onafhankelijke commissie 

(Bregman & de Wolff, 2011; de Wolff, 2013). Vervolgens wordt in overleg met de 
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grondeigenaren een ‘Umlegungsplan’ opgesteld, waarin de nieuwe kavelverdeling 

en gronden voor openbare voorzieningen worden vastgelegd (de Wolff, 2013; 

Bregman, 2012; OTB, 2011; Larsson, 1997). Na bekendmaking van het 

‘Umlegungsplan’ treedt de nieuwe eigendomssituatie in werking (de Wolff, 2013). 

Wanneer sprake is van voordelen voor eigenaren als gevolg van de 

herverkaveling (niet het planologische kader zijnde), dienen deze verrekend te 

worden (Bregman & de Wolff, 2011; de Wolff, 2013; Larsson, 1997). De kosten 

voor de aanleg van de openbare voorzieningen worden niet betaald uit de 

herverkaveling, maar uit het reguliere systeem van kostenverhalen (de Wolff, 

2013; OTB, 2011). 

De privaatrechtelijke ‘Umlegung’ wordt over het algemeen gehanteerd voor het 

opstarten van een herverkaveling (de Wolff, 2013). Wanneer niet via een 

minnelijk wijze gekomen kan worden tot een uitkomst kan de wettelijk 

‘Umlegung’ volgen, die fungeert echter als stok achter de deur (Bregman & de 

Wolff, 2011; de Wolff, 2013; OTB, 2011).    

F.2 De Franse ‘Association Foncière Urbaine’. 

Frankrijk kent sinds 1967 de AFU, de ‘Association Foncière Urbaine’, die gericht is 

op het creëren van een verplicht samenwerkingsverband tussen grondeigenaren 

(Commissie Stedelijke Herverkaveling, 2014; de Wolff, 2013; Larsson, 1997). 

Middels de AFU kan door de gemeente een samenwerkingsverband van 

grondeigenaren worden opgestart, die bevoegd worden om tot uitvoering van 

een plan over te gaan (de Wolff, 2013). Door de gemeente kan aan het 

samenwerkingsverband opdracht verleend worden om bepaalde doelstellingen te 

realiseren (de Wolff, 2013). De AFU onderscheid verschillende doelstellingen, 

variërend van perceelclustering tot restauratie van stadsgezichten tot volledige 

stedelijke herstructurering (de Wolff, 2013; Geuting, 2011). Geuting (2011) stelt 

dat de ‘AFU’ slechts beperkt ingezet wordt als gevolg van goed ander 

instrumentarium dat beschikbaar is om stedelijke uitbreiding te realiseren, 

middels actief grondbeleid. 

Het initiatief voor het gebruik van de AFU kan zowel bij de gemeente als bij de 

eigenaren liggen (de Wolff, 2013; Larsson, 1997). Drie varianten van de AFU zijn 

dan ook te onderscheiden, de vrijwillige variant (‘AFU libre’), de variant via een 

meerderheidsbesluit (‘AFU autorisée’) en de door de overheid opgelegde variant 
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(‘AFU constituée d’office’) (Geuting, 2011). Het vrijwillige samenwerkingsverband 

komt tot stand wanneer alle eigenaren achter de oprichting staan (Geuting, 

2011). De variant via een meerderheidsbesluit dient via een officiële procedure 

van erkenning te verlopen (de Wolff, 2013). Voor het besluit tot opstarten van 

het samenwerkingsverband vindt een stemming plaats onder de eigenaren, 

daarbij geldt over het algemeen dat tweederde van de eigenaren en van de 

oppervlakte van het plangebied voor moet stemmen (de Wolff, 2013; Geuting, 

2011; Larsson, 1997). De door de overheid opgelegde variant wordt het meest 

ingezet bij herontwikkeling van steden (Geuting, 2011). Eigenaren die niet willen 

participeren in het samenwerkingsverband kunnen echter aanspraak maken op 

het ‘uittreerecht’, waarbij schadeloosstelling plaatsvindt op onteigeningsbasis (de 

Wolff, 2013; Larsson, 1997). Het is dan verplicht om het onroerend goed te 

kopen van de eigenaar die niet wenst te participeren (de Wolff, 2013; Larsson, 

1997). Omtrent de verdere procedure van de verschillende varianten zijn geen 

verdere gedetailleerde voorschriften in de wet gegeven (de Wolff, 2013).  

Welke variant wettelijke regeling is nu echter wenselijk in Nederland? Betreft dit 

de variant die zich richt op de herinrichting van het zakelijk recht en daarmee de 

aanpassing van kavelgrenzen of de wettelijke regeling die zich richt op het 

faciliteren van samenwerking tussen partijen?  
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Bijlage G: Proces van vrijwillige 

stedelijke herverkaveling. 

G.1 Proces van vrijwillige stedelijke herverkaveling. 

Voordat overgegaan wordt tot het gebruik van het instrument stedelijke 

herverkaveling dient de initiatiefnemer de vraag te stellen of stedelijke 

herverkaveling wel het correcte instrument is om een ontwikkeling van de grond 

te krijgen. Na beantwoording van die vraag kan de herverkaveling opgestart 

worden en kan een nieuwe eigendomssituatie gecreëerd worden.  

De aanleiding voor het verkennen van het instrument stedelijke herverkaveling 

kan over het algemeen gevonden worden in een eigendomssituatie die de 

oplossing van een bepaald ruimtelijk probleem of kans, in de weg zit (Kadaster, 

2013a). Het initiatief voor deze verkenning kan zowel vanuit een publieke als 

private partij komen, die een bepaalde ruimtelijke ontwikkeling voor ogen heeft. 

Voor een verdere verkenning naar de mogelijkheden voor toepassing van 

stedelijke herverkaveling kan een urbanisator (persoon of partij) aangesteld 

worden (Kadaster, 2013c). De urbanisator heeft de opgave om het initiatief om 

te zetten naar een concrete ontwikkeling, waarbij samenwerking tussen 

betrokkenen tot stand wordt gebracht en het proces wordt bewaakt (Kadaster, 

2013c). 

Het onderzoeken van de haalbaarheid van de stedelijke herverkaveling betreft 

een belangrijke eerste fase. De eerste stap daarbij is het opstellen van een 

gebiedsagenda, bestaande uit ten eerste een gezamenlijk visie op het plangebied 

en ten tweede een raming van de kosten en opbrengsten van de herverkaveling 

(Kadaster, 2013c). In de gebiedsagenda worden afspraken vastgelegd omtrent 

de inhoudelijk gebiedsopgave en wordt geformuleerd waarom gezamenlijke 

interventie benodigd is, welke maatschappelijke en ruimtelijke problemen 

opgelost dienen te worden en welke kansen worden gezien voor het plangebied 

(Kadaster, 2013c). Van belang is daarbij dat betrokkenen een ‘sense of urgency’ 

voelen. Een betrokkenen die geen ‘sense of urgency’ kent hoeft echter niet direct 

te leiden tot het einde van de herverkaveling, maar kan wel leiden tot een 
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minder succesvol resultaat (Kadaster, 2013b). Voor de haalbaarheid van de 

herverkaveling is daarnaast een reële inschatting van de kosten en opbrengsten 

van essentieel belang. Hierbij worden de kosten van de herverkaveling 

geïnventariseerd, de financiële draagkracht van betrokkenen bepaald en de 

potentiële opbrengsten geschat (Kadaster, 2013c). Vervolgens dient een 

vastgoedregistratie opgezet te worden die bestaat uit de (voorlopige) begrenzing 

van het plangebied en de inventarisatie van diverse administratieve gegevens 

(bijvoorbeeld; objectgegevens, subjectgegevens en zakelijke rechten) (Kadaster, 

2013c). Op deze wijze wordt een overzicht verkregen van de gronden en 

eigenaren in het plangebied. Het onderzoek naar de haalbaarheid van de 

stedelijke herverkaveling wordt afgerond met een besluit; go/no-go 

herverkaveling (Kadaster, 2013c). Aan de hand van de ‘sense of urgency’ en de 

financiële haalbaarheid kan het besluit worden genomen of stedelijke 

herverkaveling al dan niet een oplossing is om de geïnventariseerde problemen 

op te lossen.  

Wanneer een go- besluit wordt genomen, kan de herverkaveling opgestart 

worden. Van belang hierbij is, in het geval van een vrijwillige benadering, dat 

goede afspraken worden gemaakt over de verantwoordelijkheden en taken die 

betrokkenen hebben. Het sluiten van een overeenkomst omtrent de verdeling 

van kosten en opbrengsten, eventuele onverwachte kosten en voortijdige 

uittreding gedurende het proces, verdient dan ook aanbeveling (Kadaster, 

2013c). Vervolgens worden de uitgangspunten en de randvoorwaarden voor het 

ruilen van de herverkaveling vastgesteld. Hierbij is het van belang dat alle 

betrokkenen gezamenlijk deze uitgangspunten van de herverkaveling opstellen 

om vervolgens daaraan een akkoord te geven. Naast opgestelde uitgangspunten 

door betrokken kunnen ook algemene uitgangspunten van herverkaveling uit de 

Wilg worden opgenomen in de vrijwillige benadering (Kadaster, 2013c). Daarbij 

valt te denken aan het recht op toedeling, de bepaling van de marktwaarde voor 

en na herverkaveling, de inbrengwaarde van de gronden en verrekenposten 

(Kadaster, 2013c). Het recht op toedeling zorgt ervoor dat een rechthebbende in 

een nieuwe situatie een vergelijkbaar goed in waarde en/of oppervlak 

terugkrijgt, die van een gelijke aard (zakelijk recht), hoedanigheid (oppervlak en 

karakteristieken) en gebruiksbestemming dient te zijn als in de oude situatie 

(Kadaster, 2013c). Een ander mogelijk op te nemen uitgangspunt kan 
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bijvoorbeeld zijn dat beëdigde taxateurs de marktwaarde en inbrengwaarde van 

gronden en vastgoed taxeren. De gezamenlijke opgestelde uitgangspunten 

worden vervolgens bij het ruilplan toegepast (Kadaster, 2013a).  

De volgende stap betreft de taxatie en waardering van de inbreng, 

onafhankelijke taxateurs taxeren al de gronden en het vastgoed (Kadaster, 

2013c). Op deze wijze kan per betrokkenen bepaald worden hoeveel waarde 

wordt ingebracht en het recht waarop de betrokkenen aanspraak heeft bij de 

toedeling. Transparantie is daarbij van belang, zodat discussies omtrent de 

waardebepaling voorkomen worden. De taxatie en waardering kan vervolgd 

worden met de stap waar een gebiedsplan wordt opgesteld (Kadaster, 2013c). 

Dit betreft een verdere uitwerking van de gebiedsagenda, hier wordt echter de 

definitieve begrenzing van het plangebied vastgesteld en worden eventuele 

ruimtelijke maatregelen en voorzieningen gerealiseerd (Kadaster, 2013c). Na 

vaststelling van het gebiedsplan is het wederom aanbevelingswaardig om een 

overeenkomst af te sluiten, waarin de betrokkenen verklaren achter de realisatie 

van het gebiedsplan te staan (Kadaster, 2013c). De daadwerkelijke 

herverkaveling kan nu van start gaan. 

Inventarisatie van de wensen van de rechthebbenden en belanghebbenden 

betreft de eerste stap, dit gebeurt middels de wenszitting (Kadaster, 2013c). 

Schriftelijke vastlegging van deze wensen en ondertekening door de indiener 

daarvan zorgen voor duidelijkheid. De wenszitting wordt vervolgd met de 

ontwikkeling van enkele toedelingsvarianten. Op basis van de ingediende 

wensen, de opgestelde uitgangspunten van herverkaveling en de getaxeerde 

waarden, worden in een cyclisch proces enkele toedelingsvarianten ontwikkeld 

(Kadaster, 2013c). De verschillende toedelingsvarianten worden vervolgens 

voorgelegd aan de rechthebbenden, waarop zij reactie en eventuele bezwaren 

kunnen geven. Bij het opstellen van nieuwe toedelingsvarianten worden die 

reacties en bezwaren meegenomen, waarna de nieuwe toedelingsvarianten 

wederom worden voorgelegd aan de rechthebbenden (Kadaster, 2013c). Dit 

totdat de opgestelde doelen voor het plangebied worden behaald.  

Tijdens het ontwikkelen van de toedelingsvarianten wordt eveneens gekeken 

naar de financiële gevolgen van de verkaveling voor de rechthebbenden. 

Weergave daarvan volgt in de Lijst Geldelijke Regelingen (LGR), daarin wordt 
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opgenomen welke financiële bijdrage iedere rechthebbenden dient te leveren 

(Kadaster, 2013c). De basis van de Lijst Geldelijke Regelingen betreft de over- 

en onderbedeling (Kadaster, 2013c). Voor iedere rechthebbende wordt de 

waarde van het vastgoed bepaald, van voor en na de herverkaveling. Over- en 

onderbedeling betreft het verschil tussen de waarde voor de herverkaveling – de 

waarde na de herverkaveling. De kosten en opbrengsten van de herverkaveling 

worden hierbij verdeeld over de rechthebbenden en belanghebbenden, dit 

gebeurt aan de hand van de inbrengwaarde. Wat betreft de kosten kan er 

onderscheid gemaakt worden in kosten van de herverkaveling en de kosten van 

de grondexploitatie (Kadaster, 2013c). De kostenposten van de herverkaveling 

dienen bij vrijwillige herverkaveling van tevoren vastgelegd te worden door de 

betrokkenen, te denken valt aan sloopkosten, plankosten en proceskosten (van 

het herverkavelingsproces). De grondexploitatiekosten betreffen, plankosten, 

kosten bouwrijp maken, kosten publieke voorzieningen en proceskosten (van de 

gebiedsontwikkeling). Het is van belang hierin onderscheid te maken, aangezien 

de betrokken partijen zullen verschillen. Bij het verhalen van de kosten van de 

herverkaveling dienen alle rechthebbenden bij te dragen, ook al ontwikkelen 

(bouwen) ze niet (Kadaster, 2013c). Bij het verhalen van de kosten van de 

grondexploitatie dienen enkel de rechthebbenden die ontwikkelen, bij te dragen. 

Wat betreft de opbrengsten kan onderscheid gemaakt worden in winst door 

bestemmingswijziging en winst als gevolg van een verbeterde ruimtelijke 

inrichting van het gebied. Per rechthebbenden wordt vervolgens uitgezet welke 

financiële bijdrage geleverd dient te worden (Kadaster, 2013c).  

Wanneer alle rechthebbenden en belanghebbenden akkoord zijn met het ruilplan 

en alle kosten via de LGR zijn verdeeld, dan kan de ruilakte opgesteld worden. 

Vanaf moment van ondertekening van die akte treedt de nieuwe 

eigendomssituatie in en kan begonnen worden aan de fysieke herontwikkeling.  

 


