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De Woonvisie Oudewater 2016-2020, Vitale stad en samenleving vast te stellen. 

Inleiding: 

Het opstellen van een nieuwe Woonvisie staat is opgenomen in de programmabegroting Een 
woonvisie die recht doet aan de meest recente ontwikkelingen op het gebied van volkshuisvesting. 
De woonvisie moet een kader bieden voor het woonbeleid met als doel een evenwichtige 
toekomstige ontwikkeling van de bevolkingssamenstelling en de daarmee samenhangende 
woonbehoefte. 
In november 2014 is het procesdocument voor de Woonvisie besproken in het Forum, vervolgens 
was er op 23 juni 2015 een gesprek met de stakeholders over de Woonvisie in het Forum. Binnen 
dit kader is de Woonvisie opgesteld. 

In de Woonvisie ligt de focus op het woonbeleid voor 2016-2020, met een doorkijk naar de 
toekomst. Wij hebben gekozen voor een bescheiden, maar realistische (groei)ambitie van circa 20 
woningen per jaar om jongeren en jonge gezinnen te houden én extra aan te trekken. Dit betekent 
dat er voldoende en betaalbare gezinswoningen voor gezinnen beschikbaar moeten zijn. Daarnaast 
moet Oudewater ook aantrekkelijk blijven voor de huidige bevolking waaronder mensen op leeftijd. 
Er moeten voldoende woningen zijn, die geschikt zijn om tot op late leeftijd te kunnen blijven 
wonen, indien nodig met zorg aan huis. 
Ook doorstroming is van belang met als doel het voorzien in een woonbehoefte door de bestaande 
voorraad optimaal te benutten en door strategische nieuwbouw. 



Vitale woningbouwprogrammering, ambitie en monitoring 
Om in te kunnen blijven spelen op de actuele vraag, wordt het instrument 'vitale 
woningbouwprogrammering' ingezet. Jaarlijks wordt het dan bekende woningbouwprogramma 
getoetst op basis van de kwantitatieve en kwalitatieve kaders en wordt bekeken of er aanleiding is 
om het programma op onderdelen aan te passen. Ook wordt bekeken of de kwantitatieve en 
kwalitatieve kaders nog actueel zijn. Door de jaren heen kunnen nieuwe, kansrijke projecten 
toegevoegd worden aan de vitale woningbouwprogrammering. Op basis van de woonvisie wordt 
een toetsingskader uitgewerkt. 

In het woningmarktonderzoek is een woningbehoefteraming voor Oudewater uitgewerkt. Deze 
raming komt op het gemiddelde van 11 woningen per jaar. Onze ambitie is een extra groei van 100 
huishoudens in de periode 2015-2030 wat neerkomt om 20 woningen per jaar toe te voegen. 
Jaarlijks wordt gemonitord of er aanleiding is om deze ambitie bij te stellen. 

We geven prioriteit aan de bestaande locaties in bestaand stedelijk gebied en aan herontwikkeling. 
Daarnaast houden we rekening met de beperkingen van de rode contour. Uitbreiding buiten rode 
contour is niet voorzien. 

De Woonvisie beschrijft hoe we dit alles willen bereiken. Dit wordt de komende jaren nog verder 
uitgewerkt binnen het Actieprogramma dat is opgenomen in de Woonvisie. De andere speerpunten 
van de woonvisie zijn de verbetering van de bestaande woningvoorraad, nieuwbouw, 
betaalbaarheid, wonen S zorg, scheefwonen S doorstroming, doelgroepen (lage inkomens, 
senioren, starters ) en duurzaamheid. 

Na vaststelling van de Woonvisie gaat het college samen met Woningbouwvereniging Oudewater 
de prestatieafspraken opstellen waarin de afspraken over de uitvoering van het woonbeleid 
vastgelegd worden. 

De b e v o e g d h e i d v a n de raad komt voor t uit de v o l g e n d e wet - en /o f 
r e g e l g e v i n g : 

Op grond van de gemeentewet is de raad bevoegd de kaders te stellen voor het woonbeleid die in 
de Woonvisie worden neergelegd. 

Beoogd effect: 

Het vaststellen van de Woonvisie waarmee het college actief uitvoering kan geven aan het 
woonbeleid samen met betrokkenen partijen in de gemeente en in de regio. 

Argumenten: 

1.1 Een vastgestelde Woonvisie biedt het college een kader om het woonbeleid uit te voeren. 
Een actuele woonvisie vormt de basis om afspraken over de uitvoering ervan te kunnen 
maken. We geven niet alleen richting en focus aan de opgaven in de stad en kernen, we 
investeren ook in partnerschap gericht op resultaat met een helder verhaal over wat we 
willen. Dat is in lijn met de Herziening van de Woningwet die per 1 juli 2015 van kracht is. 

1.2 Met een actuele Woonvisie kan de gemeente prestatieafspraken maken met 
woningbouwvereniging. 

1.3 Met een actuele Woonvisie, beschikken we over de basisinformatie voor het opstellen van 
een toetsingskader voor woningbouwontwikkeling en voor de woningbouwplanning. 

1.4 De Woonvisie biedteen onderdeel van de motivatie voorde Ladder voor Duurzame 
verstedelijking. Met dit instrument moeten gemeenten nieuwe stedelijke ontwikkelingen 
motiveren die in een bestemmingsplan opgenomen moeten worden. 

Kanttekeningen: 

N v t . 



Financiën: 

De raad heeft bij de vaststelling van de begroting 2014 op 7 november 2013 ê 20.000,-
beschikbaar gesteld voor het opstellen van de woonvisie. 

Uitvoering: 

Na vaststelling van de Woonvisie door uw raad, zal het college uitvoering geven aan het 
woonbeleid door: 

1) het opstellen van een toetsingskader voor woningbouwprojecten - gereed najaar 2016 
2) het opstellen van prestatieafspraken samen met de woningcorporaties - gereed december 

2016 
3) het uitvoeren van het Actieprogramma dat is opgenomen in de Woonvisie (2016-2020) 

Jaarlijks zult u in het eerste kwartaal door ons geïnformeerd worden over de stand van zaken van 
het woonbeleid, de prestatieafspraken en de voortgang van de woningbouwprojecten. 

Communicatie: 

De Woonvisie is tot stand gekomen via een interactief proces met stakeholders 
De concept-woonvisie is voorgelegd aan een aantal stakeholders zoals Woningbouwvereniging 
Oudewater en de zorgpartijen. De opmerkingen van de stakeholders zijn verwerkt in de Woonvisie 
en/of worden betrokken bij de uitvoering van de Woonvisie. 
Bij concrete locatieontwikkelingen zullen belanghebbenden betrokken en geïnformeerd worden via 
de reguliere RO-procedures. 
Het college heeft een persbericht gestuurd over de besluitvorming van de Woonvisie 
De betrokken partijen krijgen na vaststelling door de raad de Woonvisie toegestuurd. 
De Woonvisie komt op de website www.oudewater.nl 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

Discussienotitie t.b.v. Forum Ruimte 23 juni (Woonvisie) 15i.02060 
Procesdocument Woonvisie (november 2014) 16.011585 

Bijlagen: 

1) Het raadsbesluit geregistreerd onder corsanummer: 1 6 R . 0 0 2 1 4 
2) Woonvisie Oudewater 2016-2020, Vitale stad en samenleving 16.011591 
3) Woningmarktonderzoek 2015, een cijfermatige onderlegger voor nieuw woonbeleid 15.020531 
4) Discussienotitie t.b.v. Forum Ruimte 23 juni (Woonvisie) 15İ.02060 

De indiener: college van burgemeester en wethouders 

De secretaris De burgemeester 

Holtn r. drs. R Verhoeve 
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Agendapunt:  

  

  

Onderwerp: Woonvisie Oudewater 2016-2020 

  

 
 

De raad van de gemeente Oudewater ;  

 
 

gelezen het voorstel d.d. 31 mei 2016 van: 

- burgemeester en wethouders 
 

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

 

De Woonvisie Oudewater 2016-2020, Vitale stad en samenleving vast te stellen. 

 

 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Oudewater in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op 30 juni 2016 

 De griffier De voorzitter 

  

  

  

 drs. O.F. Matheijsen mr. drs. P. Verhoeve 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
Demografische ontwikkelingen en veranderende maatschappelijke omstandigheden vragen om een actueel 

woonbeleid. De woningmarkt trekt weer aan na een forse economische crisis. Wetgeving op het gebied van het 

wonen is ingrijpend gewijzigd. Zo is in juli 2015 een nieuwe Woningwet ingevoerd en is het beleid voor wonen 

en zorg erop gericht dat mensen langer thuis blijven wonen. Sinds de zomer van 2015  is sprake van een grote-

re vluchtelingenstroom richting Europa en ook Nederland. Dit legt een extra druk op de woningmarkt.  

 

Oudewater is een aantrekkelijke plek om te wonen en te 

leven en moet dit ook in de toekomst zo blijven. In de woon-

visie Oudewater 2016-2020 'vitale stad en samenleving' is 

omschreven wat er voor nodig is om dat te bereiken.  

 

De woonvisie is het beleidskader voor het wonen in Oudewa-

ter. Het beleid is uitgewerkt aan de hand van een aantal the-

ma's. Binnen de woonvisie is aandacht voor alle doelgroepen. 

Er zijn echter doelgroepen waar extra aandacht voor nodig is, 

zoals mensen met een laag inkomen, senioren en kwetsbare 

doelgroepen.  

 

Het woonbeleid wordt uitgevoerd met respect voor de ruimtelijke kwaliteit van Oudewater: haar kernen en het 

omringend landschap. Het is ook deze ruimtelijke kwaliteit die mede bepalend is voor het wonen.  Oudewater 

biedt dan ook niet alleen een breed scala aan aantrekkelijke woonmilieus maar ook een levendige binnenstad, 

voorzieningen, recreatie en een rijk verenigingsleven.  

 

Aan de basis van het woonbeleid ligt de ambitie voor Oudewater. Oudewater wil een vitale gemeente zijn met 

een divers aanbod aan woningen en woonmilieus voor iedereen. Daarbij staat duurzaamheid van woning en 

woonomgeving hoog in het vaandel. Ook betaalbaarheid is een belangrijk thema. Hierbij gaat het niet alleen 

om betaalbaarheid voor de groep met een laag inkomen. Ook voor mensen met een middeninkomen is niet 

altijd een betaalbare woning voorhanden.  

 

De woonvisie vormt het vertrekpunt, het beleidskader. Om uitvoering te geven aan het beleid, zijn in deze 

woonvisie diverse maatregelen en instrumenten opgenomen. De gemeente doet dit samen met haar partners 

zoals Woningbouwvereniging Oudewater, ontwikkelaars, investeerders, zorgpartijen en natuurlijk de inwoners.  

 

De woonvisie is niet in beton gegoten maar geeft een richting aan voor de komende jaren. Met instrumenten 

zoals de vitale woningbouwprogrammering kan actief ingespeeld worden op de actualiteit, veranderingen in 

wet- en regelgeving, behoeften en wensen.  

 

De woonvisie is input voor het gesprek met de provincie over de mogelijkheden voor Oudewater om de ge-

meente vitaal te houden. Het gaat dan onder andere om het toevoegen van voldoende woningen waarbij een 

voorstel gedaan wordt voor een manier van sturen op het woningbouwprogramma waarmee ingespeeld kan 

worden op de actuele vraag en behoefte.  

1.2 Woningmarktonderzoek Oudewater 
De gemeente Oudewater heeft, met subsidie van de provincie Utrecht en in samenwerking met de gemeenten 

Lopik, Montfoort en IJsselstein, een woningmarktonderzoek laten uitvoeren. Dit woningmarktonderzoek Ou-

dewater (9 september 2015) geeft de feitelijke situatie weer ten aanzien van di erse the a s op dit o e t 
als ook inzicht in de verwachtingen voor de toekomst. Daarmee is het een belangrijke cijfermatige onderlegger 

voor deze woonvisie. 

 

Het volledige woningmarktonderzoek Oudewater is in oktober 2015 aan de gemeenteraad verstuurd en gepu-

bliceerd. Het rapport is te downloaden via deze link. 

Vitaal staat voor 'krachtig' en 'energiek', 

'voor het leven van belang' (bron: van Dale).  

Een vitale stad biedt haar inwoners niet 

alleen een woning maar ook werk en scho-

len, winkels, restaurants en cafés, zorg en 

recreatie.  

Een vitale samenleving is een samenleving 

met ruimte voor iedereen: alle leeftijden, 

gezinsvormen en inkomensniveaus.  

Een vitale stad biedt haar inwoners alles wat 

nodig is voor een vitale samenleving.   

https://gemeenteraad.oudewater.nl/zoeken/woningmarktonderzoek
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1.3 Afbakening 
Wonen is méér dan alleen de woning. SHet gaat ook over onderwijs en voorzieningen, werken en mobiliteit, 

duurzaamheid, groen en recreatie. Ook de kwaliteit van de openbare ruimte, speelplekken en parkeren zijn 

mede bepalend voor een goede woon- en leefomgeving. Deze onderwerpen zijn opgenomen in ander beleid 

zoals de structuurvisie Oudewater.  
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2 Ambitie 

2.1 Ambitie 
In de ambitie is aan de hand van een aantal begrippen omschreven wat de gemeente wil bereiken met deze 

woonvisie. Het gaat hierbij om het streven1 naar een versterking van de vitale stad en samenleving.  

 

De gemeente heeft hiertoe een beperkt aantal instrumenten tot haar beschikking. Zo heeft de gemeente geen 

woningen in eigendom. Zij kan (planologische) ruimte bieden maar bouwen niet afdwingen. Ook de invloed op 

ingrepen in de bestaande woningvoorraad zijn niet af te dwingen, wel te stimuleren. En mensen zijn vrij in hun 

keuzes ten aanzien van het wonen, verhuizen en de zorg voor de eigen woning. De maakbare samenleving 

bestaat niet. Mensen en organisaties zijn wel te motiveren vanuit de in dit hoofdstuk geformuleerde ambitie.  

Vitaal Oudewater 

Dat Oude ater ee  fij e plek is o  te o e , ko t o der a dere doordat het zo  le e dige stad is. Er zijn 

voor de schaal van Oudewater voldoende publieke en commerciële voorzieningen, er is een bloeiend vereni-

gingsleven en een betrokken bevolking. Er gebeurt veel. De viering van 750 jaar Oudewater is daar recent en 

zeer overtuigend bewijs van. 

 

Het is nog niet zo eenvoudig om Oudewater vitaal te houden. De demografische opbouw laat zien dat de be-

volking van Oudewater vergrijst. Gemeente Oudewater ziet het dan ook als een uitdaging om de trend van 

vergrijzing om te buigen naar vergroening en ervoor te zorgen dat er voldoende jonge mensen en gezinnen in 

Oudewater blijven - en komen - wonen. Dit is ook van belang voor het voorzieningenniveau zoals scholen en 

sportvoorzieningen. Uiteraard wordt de huidige, deels vergrijsde, bevolking ook gefaciliteerd. Het gaat dan 

onder andere om voldoende zorggeschikte woningen. Dit kunnen nieuwbouwwoningen zijn als ook bestaande 

woningen die voldoende aangepast worden.  

 

Wij hebben de ambitie om jongeren en jonge gezinnen te houden én extra aan te trekken. Dit betekent dat er 

voldoende en betaalbare gezinswoningen voor gezinnen moeten zijn.  

 

Oudewater moet ook aantrekkelijk blijven voor de huidige bevolking waaronder mensen op leeftijd. Er moeten 

voldoende woningen zijn die geschikt zijn om tot op late leeftijd te kunnen blijven wonen, indien nodig met 

zorg aan huis. 

Divers Oudewater 

Alle bevolkingsgroepen moeten prettig in Oudewater kunnen wonen, los van opleidingsniveau, inkomen, en 

woonsituatie (gezin, alleenstaand of anders). Het woningaanbod moet daarbij aansluiten. Dat is niet vanzelf-

sprekend. In het verleden zijn er in Oudewater veel dezelfde typen woningen gebouwd en dan voornamelijk 

eengezinswoningen. De samenstelling van de woningvoorraad - met veel eengezinswoningen - en de bevol-

kingsopbouw - met veel mensen op leeftijd -  sluiten niet meer voldoende op elkaar aan. Anderzijds is het grote 

aandeel aan eengezinswoningen ook aantrekkelijk voor gezinnen. Aandachtspunt is de betaalbaarheid van de 

woningen. Er ligt een relatief grote druk op de woningmarkt vanuit omliggende gemeenten en dit heeft een 

prijsopdrijvend effect. 

 

De komende jaren wil de gemeente meer diversiteit in het woningaanbod creëren in aansluiting op de wensen 

en behoeften van de inwoners. Diversiteit sluit ook aan op de groeiende behoefte aan individuele keuzevrij-

heid: niet iedereen wil meer in hetzelfde type woning wonen. 

 

Een van de ontbrekende schakels in het woningaanbod zijn betaalbare vrije sector huurwoningen terwijl er wel 

een groeiende behoefte aan is. Gemeente Oudewater gaat dan ook de mogelijkheden verkennen voor meer 

huurwoningen in de vrije sector. 

 

Ook aan nieuwe initiatieven en woonvormen, zoals kleinschalige woongemeenschappen op het platteland en 

collectief particulier opdrachtgeverschap - in koop of huur - wordt ruimte gegeven en waar mogelijk ook echt 

uitgevoerd.  

 

                                                                 
1 Uit de Van Dale: 'ambitie' is 'streven'. 
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Wij gaan meer variëteit in het woningaanbod creëren. Wij doen dit door middel van het toevoegen van wonin-

gen waar een tekort aan is, zoals vrije sector huurwoningen. Ook nieuwe woningtypen en woonvormen, in 

koop en huur en al dan niet in collectief opdrachtgeverschap ontwikkeld, worden onderzocht.  

 

De waarde van diversiteit beperkt zich niet tot gemeentelijk niveau maar geldt juist ook op kern- en buurtni-

veau. Met verschillende typen woningen in één buurt of kern wordt het mogelijk om in de eigen buurt of kern 

naar een ander type woning te verhuizen, waar je in die fase van het leven behoefte aan hebt. 

 

Wij hebben de ambitie om tot op kern- en buurtniveau een gevarieerd aanbod te creëren om mensen de mo-

gelijkheid te bieden in de eigen kern of buurt te blijven wonen.  

Duurzaam Oudewater 

Een duurzaam woonbeleid betekent een woonbeleid waarin rekening wordt gehouden met de volgende gene-

raties. Dat heeft in ieder geval te maken met een toekomstbestendige woningvoorraad waarvan de (techni-

sche) kwaliteit op peil blijft. Dat is een aandachtspunt voor de komende periode omdat de woningvoorraad 

veroudert.  

 

Duurzaamheid staat ook voor het zorgvuldig omgaan van de aanwezige kwaliteiten van stad en omringend 

landschap. Kwalitatief goede (her)ontwikkeling in bestaand bebouwd gebied heeft hierbij de voorkeur boven 

uitbreiding ten koste van het landschap.  

 

Een duurzame woningvoorraad sluit voldoende aan op de wensen en behoeften van de bevolking. Er is echter 

een mis match zichtbaar tussen een vergrijsde bevolking en het merendeel van de woningen die niet of nog 

niet geschikt zijn voor mensen met een verminderde mobiliteit en zorg aan huis.  

 

Daarnaast kunnen woningen een belangrijk onderdeel vormen van de brede verduurzamingsopgave op het 

gebied van energieverbruik en milieu. Het gaat dan onder andere om het energiezuiniger maken van woningen 

middels een betere isolatie en duurzame energieopwekking door middel van zonnepanelen. Voor nieuwbouw-

woningen is de ambitie om deze energieneutraal te laten ontwikkelen.  

 

Wij streven naar een verbetering van de bestaande woningvoorraad op het gebied van energieduurzaamheid 

en toekomstbestendigheid (zorggeschikt). Daarbij gaan we ook onderzoeken op welke manier we particuliere 

woningeigenaren kunnen verleiden tot woningverbetering. De grote voorraad aan verouderde woningen in 

particulier eigendom is een aandachtspunt waar wellicht onconventionele werkwijzen en organisatievormen 

voor bedacht moeten worden.  

 

Bij nieuwbouw hebben we de ambitie dat alle woningen energieneutraal - nul op de meter - worden.  

Betaalbaar Oudewater 

Uit het woningmarktonderzoek blijkt dat de betaalbaarheid voor de huidige bewoners van Oudewater op dit 

moment geen groot probleem is. De ruimte aan de onderkant van de sociale huurwoningmarkt is echter wel 

beperkt.  

 

In de koopsector is voornamelijk aanbod in het dure segment. De instroom van mensen uit omliggende, grote-

re steden heeft een prijsopdrijvend effect. Er is een tekort aan betaalbare koopwoningen en vrije sector huur-

woningen. De betaalbare koopwoningen die er wel zijn, zijn vaak verouderd. Met de huidige, aangescherpte 

hypotheekeisen is het niet mogelijk om een grotere verbouwing mee te financieren.  

 

Wij gaan op zoek naar manieren om meer aanbod aan sociale huurwoningen in het laagste segment te krijgen 

en gaan hiervoor in overleg met Woningbouwvereniging Oudewater (prestatieafspraken). Naast het toevoegen 

van woningen kan doorstroming een middel zijn om huurwoningen vrij te spelen.  

De kwaliteit van Oudewater 

Oudewater bevindt zich midden in het Groene Hart, heeft een prachtig historisch centrum, veilige woonwijken 

en kwalitatief goede woningen. Deze goede ruimtelijke kwaliteit is onderscheidend voor Oudewater en maakt 

ook dat mensen er graag willen (komen) wonen. 
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De hoge kwaliteit van de leefomgeving in Oudewater draagt in belangrijke mate bij aan het woonplezier. Dat 

betekent dat nieuwbouwprojecten moeten passen bij de (leef)omgeving en dat gemeente Oudewater kiest 

voor een schaal die past bij Oudewater. Het gaat echter om veel meer dan alleen inpassing en vormgeving. Het 

gaat om het gebruik, de beleving en de toekomstwaarde van een bepaalde plek. 

 

Gemeente Oudewater wil respectvol omgaan met het Groene Hart en realiseert woningbouw dan ook eerst 

binnen de bebouwde kom. Dit sluit ook aan bij de Ladder van Duurzame Verstedelijking en de strategische visie 

van de gemeente. Op lange termijn, als er binnen de bebouwde kom geen mogelijkheden meer zijn, is bouwen 

buiten de rode contour aan de orde. Concreet gaat het om de uitbreidingslocatie Kerkwetering. Deze locatie is 

opgenomen in de structuurvisie Oudewater.  

 

Een specifiek punt waar veel ruimte voor verbetering is, is het - onder voorwaarden - herbestemmen van agra-

rische bebouwing. Hergebruik van vrijkomende agrarische bebouwing is van maatschappelijke en ruimtelijke 

meerwaarde. De belangrijkste voorwaarde is dat de ruimtelijke kwaliteit erop vooruit gaat en de plannen pas-

sen in het landschap. Regelgeving moet daar de ruimte voor bieden. 

 

Wij gaan het woonbeleid uitwerken met respect voor de aanwezige ruimtelijke kwaliteit van de kernen en het 

buitengebied. Waar mogelijk worden projecten ook ingezet ter verbetering en versterking van de al aanwezige 

kwaliteit en wordt transformatie van agrarische bebouwing ingezet voor een ruimtelijke verbetering in het 

buitengebied.  

2.2 Thema’s 
Als onderlegger voor het woonbeleid zijn vijf inhoudelijke thema's uitgewerkt. 

Nieuwbouw en vitale woningbouwprogrammering 

Bij dit thema zijn de belangrijkste kwantitatieve en kwalitatieve opgaven beschreven. Tevens zijn de kaders 

beschreven voor de vitale woningbouwprogrammering, het instrument om de komende jaren te kunnen sturen 

op het woningbouwprogramma. 

Bestaande woningvoorraad 

Het merendeel van de woningen die er over vijf jaar staan, zijn er nu ook al. Niet alle woningen zijn echter ge-

schikt voor de toekomst. De voorgestelde maatregelen zijn gericht op een verbetering van de bestaande wo-

ningvoorraad tot een duurzame woningvoorraad op het gebied van energieduurzaamheid en zorggeschiktheid.  

Doorstroming 

Middels doorstroming kunnen meer mensen in de door hen gewenste en geschikte woning wonen. Doorstro-

ming komt niet altijd als vanzelf op gang. Er zijn diverse instrumenten om doorstroming mee te stimuleren.  

Betaalbaarheid en woonlasten 

De groep huishoudens met een laag inkomen is aangewezen op sociale huurwoningen. Er moet voldoende 

aanbod zijn. Ook woningverbetering, met een verlaging van energielasten, kan van invloed zijn op de woonlas-

ten. De groep huishoudens met een middeninkomen is aangewezen op vrije sector huurwoningen en goedkope 

koopwoningen.  

Wonen en zorg 

De vergrijzing vraagt om voldoende zorggeschikte woningen als ook beschermde woonvormen. Bestaande 

woningen kunnen zorggeschikt(er) gemaakt worden. Ook kwetsbare groepen, zoals mensen met een verstan-

delijke of psychiatrische beperking, worden verondersteld zelfstandig te (gaan) wonen, met zorg en ondersteu-

ning.  

 

Uitwerking van de thema's 

In de volgende hoofdstukken zijn de thema's uitgewerkt. Per thema is een korte kenschets gegeven van rele-

vante achtergronden en de opgaven voor de komende jaren. Per thema zijn tevens maatregelen en instrumen-

ten benoemd waarmee uitvoering gegeven wordt aan de opgaven. 
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3 Nieuwbouw en vitale woningbouwprogrammering  

3.1 Achtergrond 
Nieuwbouw is een middel om de woningvoorraad in aantal en kwaliteit aan te vullen. Extra nieuwbouwwonin-

gen toevoegen is noodzakelijk omdat er nog een groei is van het aantal huishoudens. Ook zal er altijd een (kwa-

litatieve) vervangingsvraag blijven. Gemeente Oudewater heeft daarnaast de ambitie om meer jonge gezinnen 

te trekken.  

 

De focus bij nieuwbouw ligt op het aanbod dat ontbreekt en het aantrekken van gezinnen. Daarnaast blijft het 

altijd van belang om ook in de nieuwbouw een gevarieerd aanbod te bieden. In elke doelgroep is ook een 

groep met de uitdrukkelijke wens voor een nieuwbouwwoning. 

 

Het is tevens van belang om alle toevoegingen middels nieuwbouw vanuit de lange termijn te bezien. Het gaat 

om het toevoegen van woningen waar nu een tekort aan is en waarmee de totale woningvoorraad in de toe-

komst ook nog voldoende aansluit op de bevolkingsopbouw en –samenstelling. 

Vasthouden en aantrekken van jongeren en gezinnen 

Het is nog niet zo eenvoudig om Oudewater een vitale stad te houden. De demografische opbouw laat zien dat 

het een uitdaging is om ervoor te zorgen dat er voldoende jonge mensen en gezinnen in Oudewater blijven en 

komen wonen. En dat betekent weer dat het niet vanzelfsprekend is dat het voorzieningenniveau op peil blijft. 

Zonder jonge gezinnen geen kinderen, zonder de jeugd ook geen scholen en steeds minder sportvoorzieningen. 

 

Voor starters is het de afgelopen jaren lastig geweest om een (betaalbare) eerste stap te kunnen maken in de 

wooncarrière in Oudewater. Dat was bijvoorbeeld te zien aan de enorme populariteit van de woningen van de 

'de Oude Touwfabriek' in een zeer lage prijsklasse. Het is belangrijk dat meer jonge starters die eerste stap 

kunnen maken in Oudewater. Want als ze die stap ergens anders zetten, en zich binden aan een andere woon- 

en werkomgeving, is de kans groot dat zij de volgende stap in hun wooncarrière óók in die andere omgeving 

gaan maken.  

 

In het woningbouwprogramma 2015-2030 is 55% van het programma ingevuld met eengezins koopwoningen.  

Faciliteren van de vergrijsde bevolking 

De vergrijzing is een belangrijk vraagstuk waar Oudewater een antwoord op moet formuleren, ook in het 

woonbeleid. Het aantal 75-plussers zal fors toenemen en ook de groep van 55 tot 75 jaar wordt nog een stuk 

groter. Dat betekent dat gemeente Oudewater nog zeker twintig jaar te maken zal hebben met vergrijzing. Dit 

is een ontwikkeling die in heel Nederland is terug te zien. In Oudewater is dit fenomeen echter sterker dan 

gemiddeld aanwezig. Bovendien valt op dat de groep tussen twintig en veertig jaar in Oudewater veel minder 

aanwezig is. 

 

De vergrijzing leidt naar verwachting tot een toenemende behoefte aan gelijkvloerse, zorggeschikte woningen 

in zowel de huur- als de koopsector. Deze behoefte ontstaat wel geleidelijk maar leidt over een langere periode 

echter wel tot een aanzienlijke opgave van bijna 200 zorggeschikte woningen tot 20302. Deze wordt ingevuld 

met nieuwbouw, transformatie van complexen en woningverbetering. De nieuwe generatie ouderen is kritisch 

en stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de woning, voorzieningen en de buurt of kern waar de woning staat.  

 

Er zijn diverse woningtypen te ontwikkelen die zorggeschikt zijn. Het gaat dan niet alleen om appartementen 

maar bijvoorbeeld ook om grondgebonden woningen met een slaapkamer en badkamer op de begane grond. 

Uitgangspunt bij nieuwbouw is het realiseren van woningtypen die geschikt en interessant zijn voor alle doel-

groepen.  

Behoefte sociale huurwoningen in het lage segment 

Uit het woningmarktrapport blijkt dat de betaalbaarheid voor de huidige bewoners van Oudewater op dit mo-

ment geen groot probleem is. Aan de bovenkant van de sociale huursector, de woningen met een huur boven 

de tweede aftoppingsgrens (€ , ), is in principe ruimte voor enige huurverhoging. Een deel van deze men-

se  oo t scheef .  

                                                                 
2 Uit: Woningmarktonderzoek Oudewater (9 september 2015) 
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Aan de onderkant worden de huurwoningen tot aan de kwaliteitskortinggrens (€ 409,92) vaak ook bewoond 

door de groep met een beperkte bestedingsruimte, waar deze woningen voor bedoeld zijn. De ruimte aan de 

onderkant is echter wel beperkt. Een groot deel van de mensen die in de goedkoopste sociale huurwoningen 

wonen, is sterk afhankelijk van de huurtoeslag. Het is bovendien niet eenvoudig om een betaalbare sociale 

huurwoning te verwerven in verband met beperkt aanbod en lange wachttijden. 

 

In onderstaande tabel is een overzicht van de huurwoningvoorraad van Woningbouwvereniging Oudewater. In 

het overzicht is te zien dat 75% van de woningen een huur hebben tot de huurtoeslaggrens. 

 

Huurprijs  Aantal woningen Percentueel 

Tot €  409,92 148 16% 

€  4 ,  - €  ,76 538 59% 

€ ,  - €  , 8 188 20% 

Vanaf €  ,68 45 5% 

 909 100% 

Woningvoorraad Woningbouwvereniging Oudewater (bron: Jaarverslag 2014) 

 

Op basis van de woningbehoefteraming uit het woningmarktonderzoek zijn er in de periode 2015-2030 netto 

35 tot 40 (inclusief 5 onzelfstandige) sociale huurwoningen nodig. Wordt gekeken naar de kwalitatief gewenste 

ontwikkeling, dan is een duidelijke afname van het aantal eengezinswoningen gewenst en een toename van 

het aantal zorggeschikte woningen. Deze opgave kan meegenomen worden bij herstructurering en sloop-

nieuwbouw: vervanging van verouderde eengezinswoningen en toevoeging van zorggeschikte woningen op 

deze locaties.  

Taakstelling huisvesting statushouders 

Nederland wordt geconfronteerd met een extra toestroom aan vluchtelingen. Een deel van deze vluchtelingen 

krijgt een verblijfsstatus. Gemeenten krijgen een taakstelling opgelegd in het huisvesten van deze statushou-

ders. Het huisvesten van statushouders is niet nieuw en is jarenlang geen probleem geweest. Vanwege de 

hogere toestroom is de taakstelling echter wel hoger dan afgelopen jaren.  

 

In 2015 betrof de taakstelling voor Oudewater 20 te huisvesten personen (en zijn er 22 personen gehuisvest). 

De taakstelling voor 2016 bedraagt 30 mensen. De verwachte taakstelling voor 2017 bedraagt 42 personen.   

 

De taakstelling gaat om het aantal te huisvesten personen, niet het aantal woningen. Het werkelijk aantal wo-

ningen dat toegewezen wordt aan statushouders is afhankelijk van de huishoudenssamenstelling. In 2015 zijn 7 

woningen toegewezen aan 22 statushouders, gemiddeld 3 personen per woning. Uitgaande van een gemiddel-

de woningbezetting van 3 personen per woning, zijn er in 2016 en 2017 respectievelijk 10 en 14 woningen 

nodig. Dit zijn 3 woningen (in 2016) tot 7 woningen (in 2017) extra ten opzichte van het aantal toegewezen 

woningen in 2015. 

Kwantitatieve opgave 

De Primos-prognose 2014 laat zien dat in Oudewater het aantal inwoners afneemt (vergrijzing) en het aantal 

huishoudens toeneemt (huishoudensverdunning). De provincie gaat in haar woningbehoefteraming op basis 

van de Primos-prognose uit van een behoefte van 170 woningen voor de periode 2015-2030. Dit zijn gemiddeld 

11 woningen per jaar. Bij deze prognose is nog geen rekening gehouden met de extra taakstelling voor de huis-

vesting van statushouders.  

 

In het woningmarktonderzoek is een woningbehoefteraming voor Oudewater uitgewerkt. Ook hier is het ge-

middelde van 11 woningen per jaar zichtbaar. Daarnaast is een variant uitgewerkt met als ambitie een extra 

groei van 100 huishoudens in de periode 2015-2030. Dit komt overeen met een gemiddelde van 18 woningen 

per jaar. 

 

Gemeente Oudewater heeft de ambitie uitgesproken om 20 woningen per jaar toe te voegen. Zij ziet dit als 

een realistische ambitie en zal ook jaarlijks monitoren of er aanleiding is om deze ambitie bij te stellen. 
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Kwalitatieve opgave 

De focus voor de komende jaren is meerledig. Als eerste dient de huidige bevolking voldoende te worden gefa-

ciliteerd. De pieken in de bevolkingssamenstelling liggen bij de groep mensen in de leeftijdscategorie 40-55 jaar 

en de mensen van 65 jaar en ouder. Het accent voor het faciliteren van de huidige bevolking ligt dan ook op 

(zorg)geschikte woningen voor senioren en kleinere huishoudens. 

 

Gemeente Oudewater heeft verder de ambitie uitgesproken om gezinnen te faciliteren. Het gaat dan niet al-

leen om het behouden van de nu al in Oudewater woonachtige jongeren en gezinnen maar ook om het aan-

trekken van extra gezinnen. Het is hierbij van belang dat het woningaanbod (bestaand en nieuw) onderschei-

dend is ten opzichte van omringende gemeenten. Het gaat dan vooral om de ruimtelijke kwaliteit van Oudewa-

ter en de directe omgeving: wonen in een historische stad met het landschap 'om de hoek'. Andere verhuismo-

tieven zijn werk (dichter bij het werk gaan wonen) en sociale binding (wonen in de buurt van familie en vrien-

den). Daadwerkelijke verhuizingen zijn slechts beperkt te beïnvloeden. De gemeente kan uitsluitend (planolo-

gische) ruimte bieden en partijen, en ook (toekomstige) inwoners, uitnodigen om te bouwen en zorg dragen 

voor een goed woon- en leefklimaat (voorzieningen, groen, parkeren).  

 

De huisvesting van statushouders legt een (beperkte) extra druk op de sociale huurwoningmarkt. Het gaat de 

komende jaren om 3 tot 7 extra woningen: 5 tot 10% van het te verwachten aantal mutaties in de sociale huur-

voorraad. Het aantal vrijkomende sociale huurwoningen varieert. De afgelopen jaren was dit gemiddeld van 70 

woningen per jaar. De komende jaren zal daarmee dus 5 tot 10% van het aanbod toegewezen worden aan 

statushouders.  

 

Om het effect van verdringing op de woningmarkt zoveel mogelijk te voorkomen is er extra aanbod aan sociale 

huurwoningen in het lagere segment (tot aan de huurtoeslaggrens) nodig. Daar zijn meerdere instrumenten 

voor in te zetten: 

 Toevoegen van extra sociale huurwoningen in nieuwbouw. 

 Bouwen om doorstroming vanuit sociale huurwoningen te bevorderen. Het gaat dan om betaalbare koop-

woningen en vrije sector huurwoningen.  

 Huurprijsbeleid bij mutaties: Huurverlaging van vrije sector huur naar sociale huur of een huurverlaging 

van een sociale huurwoning tot onder de huurtoeslaggrens (passend toewijzen).  

 

Met Woningbouwvereniging Oudewater wordt bij het opstellen van de prestatieafspraken besproken welke 

maatregelen ingezet worden om extra aanbod te creëren.   

Woningbehoefteraming 

Onderstaande tabel, met informatie afkomstig uit het woningmarktonderzoek, wordt ingezet als basis voor het 

programma.  

 

  Primos 2014 100 hh extra 

groei 

Extra ambitie  Totaal Percentueel 

koop grondgebonden 70 +65 +30 165 55% 

 zorggeschikt 90 +5  95 31% 

huur grondgebonden -90 +15  -75 -25% 

 zorggeschikt 100 +10  110 37% 

 onzelfstandig 0 +5  5 2% 

 totaal 170 +100  300 100% 

 per jaar 11 18 2 20  

Woningbehoefteraming 2015-2030 (Uit: woningmarktonderzoek Oudewater), aangevuld met de ambitie 

 

Het programma is afgeleid van de woningbehoefteraming zoals berekend in het woningmarktonderzoek voor 

de variant met de ambitie van 100 huishoudens extra groei tot 2030. Dit levert het programma voor gemiddeld 

18 woningen per jaar. Bij de programmering is rekening gehouden met doorstroming vanuit de bestaande 

woningvoorraad.  
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De extra groei vanuit de ambitie is vervolgens aangevuld tot een gemiddelde van 20 woningen per jaar3. Deze 

extra woningen worden ingezet voor het toevoegen van betaalbare grondgebonden koopwoningen voor ge-

zinnen. 

3.2 Instrumenten en maatregelen 

Vitale woningbouwprogrammering 

In deze woonvisie zijn de ambities vastgelegd voor de kwantitatieve en de kwalitatieve opgaven zoals deze nu 

bekend zijn. In de loop der jaren kan de opgave op onderdelen wijzigen. Om in te kunnen blijven spelen op de 

actuele vraag, wordt het instrument 'vitale woningbouwprogrammering' ingezet. Jaarlijks wordt het dan be-

kende woningbouwprogramma getoetst op basis van de kwantitatieve en kwalitatieve kaders en wordt beke-

ken of er aanleiding is om het programma op onderdelen aan te passen. Ook wordt bekeken of de kwantitatie-

ve en kwalitatieve kaders nog actueel zijn. Door de jaren heen kunnen nieuwe, kansrijke projecten toegevoegd 

worden aan de vitale woningbouwprogrammering.  

 

Op basis van de woonvisie wordt een toetsingskader uitgewerkt. Het gaat hierbij om de volgende componen-

ten: 

 

I. Aantallen: Leidraad voor het aantal te realiseren woningen is de ambitie: gemiddeld 20 woningen per jaar.  

II. Locatie, huur/koop en woningtype: In de woonvisie is aangegeven waar de opgaven liggen voor woningty-

pen en doelgroepen. De nu bekende lijst projecten wordt hieraan getoetst. Dit kan aanleiding zijn om een 

aantal projecten opnieuw te bezien en mogelijk meer af te stemmen op de actuele vraag. Tevens wordt 

per project bekeken of het voorgestelde programma aansluit op de behoefte in de kern of buurt.  

III. Urgentie: Onder deze noemer vallen in ieder geval de plannen waar sprake is van een verbetering van lo-

catie en omgeving zoals herstructureringslocaties. Daarnaast kan een bepaald woningbouwprogramma, 

zoals betaalbare eengezins koopwoningen of zorggeschikte woningen in combinatie met zorgvoorzienin-

gen, aanleiding zijn om prioriteit te geven aan een project.  

 

Op basis van het toetsingskader worden alle projecten, en het woningbouwprogramma in geheel, getoetst. 

 Alle projecten worden als eerste afzonderlijk getoetst op basis van het toetsingskader.  

 Tweede stap is het toetsen van het gehele woningbouwprogramma: Is het totale programma kwantitatief 

en kwalitatief in balans.  Daarbij wordt tevens gekeken naar het aanbod aan woonmilieus die gerealiseerd 

kunnen worden op de locaties. Er moet een gevarieerd aanbod gerealiseerd worden, van compact (klein-) 

stedelijk tot aan landelijke laagbouwmilieus. 

 

Op basis van de toetsing worden alle projecten geprioriteerd. Daarmee wordt duidelijk welke projecten kans-

rijk zijn en bij welke projecten nog verdere actie nodig is of aanpassingen gewenst zijn. De projecten worden 

geprioriteerd in drie categorieën: 

1. Dit kansrijke plannen, plannen die naar verwachting gerealiseerd worden in de eerstkomende vijf jaar en 

alle plannen met harde planstatus.  

2. Dit zijn plannen met aanwijsbare en op te lossen risico's/dilemma's en plannen die naar verwachting gere-

aliseerd worden over vijf tot tien jaar.  

3. Deze laatste categorie zijn de plannen met risico's en plannen die naar verwachting pas over tien jaar of 

later uitgevoerd worden. 

 

Op basis van bovenvermelde indeling kunnen gericht middelen en capaciteit ingezet worden op kansrijke pro-

jecten. Tevens is in beeld gebracht bij welke projecten nog risico's en dilemma's zijn.  

 

Het toetsingskader en de resultaten na toetsing zijn in te zetten bij gesprekken met derden. Zo kan gemoti-

veerd aangegeven worden waarom prioriteit gegeven wordt aan bepaalde projecten. Ook kan onderbouwd 

worden welke aanpassingen bij een project nodig zijn om het project kansrijker te maken en beter aan te laten 

sluiten op de actuele vraag en het woonbeleid van Oudewater. Belangrijke wijzigingen in een project kunnen 

aanleiding geven tot een verschuiving in categorieën. 

                                                                 
3 Makelaars hebben aangegeven dat 80% van de woningen terecht komt bij mensen uit Oudewater en 20% bij mensen van buiten Oude-

water (uit: verslag Forum Ruimte, 23 juni 2015). 
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Faseren en doseren 

Bij nieuwbouw is het van belang om te faseren en doseren. Teveel tegelijk op de markt zetten heeft risico's: 

 Niet iedereen wil in korte tijd verhuizen. Als je ook voor de eigen bevolking wilt bouwen, is het van belang 

om de nieuwbouwproductie af te stemmen op de natuurlijke aanwas/groei en verhuisbewegingen van de 

bevolking.  

 Als er teveel dezelfde woningen (type, prijscategorie) voor dezelfde doelgroep in de markt gezet worden, 

kan er concurrentie tussen projecten ontstaan. Dit kan tot gevolg hebben dat bij geen van de projecten het 

minimaal benodigd percentage verkochte woningen bereikt wordt en geen project gerealiseerd wordt. Bij 

projecten met vergelijkbare woningen voor dezelfde doelgroep geldt dus: doseren en faseren.  

 

Voor de natuurlijke aanwas en verhuizingen van de bevolking gefaseerde oplevering van gemiddeld 11 wonin-

gen per jaar nodig. Voor instroom van gezinnen is het van belang om niet teveel van hetzelfde op hetzelfde 

moment op de markt te brengen. 

Monitoring 

Het woningbouwprogramma moet actueel blijven. Vitaliteit is ook nodig omdat nu niet te voorspellen is wat er 

over een aantal jaar nodig is. Zo is nu niet te voorspellen of het aantal te huisvesten statushouder de komende 

jaren toeneemt op afneemt.  

 

Jaarlijks worden alle op dat moment bekende projecten opnieuw getoetst en wordt het woningbouwpro-

gramma als totaal geactualiseerd.  

 

Onderdelen van het monitoren zijn in ieder geval: 

 Monitoren van wijzigingen in trends en ontwikkelingen en de mogelijke invloed op programma, planning 

en fasering.  

 Monitoren en jaarlijks actualiseren van de woningbehoefteraming op basis van de meest actuele bevol-

kingsprognose. 

 Monitoren van de daadwerkelijke woningbouwproductie in relatie tot de voorgenomen productie.  

 Monitoren van de gerealiseerde woningen in relatie tot de kwalitatieve doelstellingen uit de woonvisie en 

het toetsingskader. 

 

Specifiek wordt bekeken wat de stand van zaken is met betrekking tot de ambitie tot het realiseren van méér 

woningen voor het behouden en aantrekken van gezinnen. Na een aantal jaren moet duidelijk worden of er 

ook een geleidelijke verandering in bevolkingsomvang en -samenstelling zichtbaar wordt waaronder een toe-

name van het aantal gezinnen.  

Op lange termijn… 

De looptijd van deze woonvisie bedraagt vijf jaar. Dit betekent echter niet dat de komende jaren niet ook al 

gewerkt wordt aan projecten voor 2020 en verder. Projecten hebben - van idee tot uitvoering - een doorloop-

tijd van meerdere jaren. Op lange termijn raken de mogelijkheden tot het bouwen binnen de kernen ook uit-

geput. Op dat moment zal naar verwachting buiten de rode contour gebouwd moeten worden. Gemeente 

Oudewater wil de komende jaren hierover in gesprek met de provincie.  
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4 Bestaande woningvoorraad 

4.1 Achtergrond 
De woningvoorraad veroudert. Op dit moment zijn een kleine 1.400 woningen ouder dan 50 jaar. Tot 2030 

komen daar nog eens 1.200 woningen bij. Dat betekent dat de woon- en bouwtechnische kwaliteit van de wo-

ningen in Oudewater een aandachtspunt is.  

 

De verantwoordelijkheid voor goed onderhoud ligt in eerste instantie bij de eigenaar van de woning. Met ver-

huurders zoals Woningbouwvereniging Oudewater kunnen afspraken gemaakt worden over de (complexgewij-

ze) verbetering van verouderde woningen. Voor particuliere woningeigenaren is dit minder gemakkelijk. Niet 

iedereen kan of wil de eigen woning verbeteren wat in het ergste geval kan leiden tot een verloedering van 

straten en buurten.  

 

In aansluiting op een vergrijsde bevolking zullen veel woningen fysiek moeten worden aangepast zodat ook 

mensen met een verminderde mobiliteit langer in de eigen woning kunnen blijven wonen. Het wordt een grote 

uitdaging om van de ruim 4.000 woningen die er nu al staan voldoende woningen aan te laten sluiten op de 

veranderende behoeften van de huidige bewoners. Dat verdient minstens net zoveel aandacht als nieuwbouw-

projecten. 

 

Ten aanzien van woningverbetering door particuliere woningeigenaren kiest gemeente Oudewater vooral voor 

een strategie van verleiding en voorlichting. De kennis is er vaak wel in de maatschappij maar de schakel naar 

de lokale bevolking ontbreekt. De gemeente kan hier een rol spelen samen met ondernemers en betrokken 

inwoners, bijvoorbeeld uit het Platform Duurzaam Oudewater.  

4.2 Opgaven 

Verbetering sociale huurwoningvoorraad 

In het 'Convenant Energiebesparing Huursector' (28 juni 2012) is afgesproken dat vanaf 2020 alle huurwonin-

gen van woningcorporaties gemiddeld energielabel B of beter hebben. Namens de corporaties heeft de belan-

genvereniging Aedes het convenant ondertekend. In september 2013 is dit opnieuw bekrachtigd in het SER 

Energieakkoord.  

 

Met Woningbouwvereniging Oudewater worden in het kader van de prestatieafspraken afspraken gemaakt 

over de gewenste energie-labels, het beoogde tempo bij verbetering van de bestaande huurvoorraad en de 

invloed op, en verrekening van, de kosten in de huurprijs. 

 

Bij planmatig onderhoud en renovatie kan, naast een verbetering van energieprestaties, tevens gekeken wor-

den naar de toegankelijkheid en zorggeschiktheid van de woning. Ook dit onderwerp wordt meegenomen bij 

de prestatieafspraken. 

Particuliere woningeigenaren 

In de koopsector is verbetering van de energieprestaties de verantwoordelijkheid van de eigenaar-bewoner. 

Dit betekent niet dat de gemeente hierbij helemaal geen rol heeft. De gemeente kan eigenaar-bewoners moti-

veren om actief te worden op het vlak van verduurzaming van de eigen woning. De gemeente kan haar inwo-

ners informeren, begeleiden en ondersteunen.  

 

Op het gebied van het zorggeschikt(er) maken van de eigen woning zijn diverse instrumenten beschikbaar. Zo 

zijn er websites4 waar op basis van een test een maatwerk advies voor de eigen woning te krijgen is.  

 

Het nut van aanpassingen aan de woning om deze zorggeschikt(er) en comfortabeler te maken, wordt vaak 

geassocieerd met oud zijn, een traplift en de rollator in de gang. Het is echter van belang om de woning com-

fortabeler te maken voordat deze fase bereikt wordt. Als dit gecombineerd wordt met de verbouwing die toch 

al gepland was, hoeft het ook niets extra's te kosten. Kleine maatregelen, zoals stroeve tegels in de badkamer, 

een inloopdouche, geen drempels, een extra trapleuning en verlichting boven het aanrechtblad, zijn vaak al 

voldoende om ongemakken op latere leeftijd te vermijden. Op termijn kan dit, naast comfort en een zorgge-

                                                                 
4 Voorbeelden van websites met informatie over langer zelfstandig thuis wonen: http://www.huistest.nl en http://www.ouderen-thuis.nl  

http://www.huistest.nl/
http://www.ouderen-thuis.nl/
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schikte woning, ook een besparing opleveren omdat minder gebruik gemaakt wordt van middelen vanuit de 

Wmo.  

 

Belangrijk doel is bewustwording onder particuliere woningeigenaren over het nut van en manieren om de 

eigen woning comfortabeler te maken, te besparen op energielasten en de woning nu al geschikter te maken 

om er tot op late leeftijd te kunnen blijven wonen. Tweede doel is voorlichting aan woningeigenaren over 

maatregelen en financieringsmogelijkheden (subsidies en leningen). Beoogd eindresultaat zijn meer woningen 

die comfortabel en geschikt(er) zijn gemaakt voor en door de eigenaar-bewoner.  

4.3 Instrumenten en maatregelen 
Op het gebied van het energieduurzamer maken van woningen is al veel informatie te vinden op de website 

van de gemeente (https://www.oudewater.nl/onderwerpen/duurzaam-oudewater). Via SVn is de Energiebe-

spaarlening aan te vragen.  

 

Na vaststelling van deze woonvisie worden de volgende maatregelen uitgewerkt: 

 Voorlichting over nut, noodzaak en maatregelen voor het duurzamer en zorggeschikt(er) - of eigenlijk: 

comfortabeler - maken van de eigen woning.  

 Informatie verstrekken over de maatregelen die genomen kunnen worden en de beschikbare subsidies en 

leningen.  

 

Verder wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor een complexgewijze aanpak van woningen in parti-

culier eigendom. Te denken valt aan het oprichten van een woningverbeter- en beheercoöperatie waarin parti-

culiere woningeigenaren zich organiseren om gezamenlijk, per complex, ook ingrijpender woningverbetering te 

realiseren. 

Op lange termijn… 

Zoals al geconstateerd is in het woningmarktonderzoek en in deze woonvisie, heeft gemeente Oudewater een 

grote voorraad aan verouderde woningen. Wellicht dat de komende jaren nog volstaan kan worden met indivi-

duele woningverbetering door particulieren, naast complexgewijze woningverbetering en sloop-nieuwbouw 

van huurwoningen. Op de lange termijn is dat wellicht niet meer voldoende. Het is met name de grote voor-

raad aan verouderde woningen in particulier eigendom waar op termijn innovatieve, mogelijk collectieve, op-

lossingen voor bedacht moeten worden waarbij niet alleen woningverbetering maar ook sloop-nieuwbouw een 

optie kan worden: De sloop-nieuwbouw coöperatie? 

 

https://www.oudewater.nl/onderwerpen/duurzaam-oudewater
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5 Betaalbaarheid en woonlasten 

5.1 Achtergrond 
Onderdeel van de ambitie is voor iedereen een woning die past bij het inkomen. Om te beginnen gaat het om 

de huishoudens met een laag inkomen. Zij zijn de belangrijkste doelgroep voor Woningbouwvereniging Oude-

water. Het huurprijsbeleid en het energielabel zijn mede bepalend voor de woonlasten. De huren in Oudewater 

zijn de afgelopen jaren echter fors gestegen en schrikbarend hoog. Huurlasten zijn in sommige gevallen geste-

gen van minder dan 10% naar 30% van het inkomen.  

 

Woningbouwvereniging Oudewater kan haar eigen vermogen inzetten om de betaalbaarheid te verbeteren. 

Het gaat dan niet alleen om het beleid met betrekking tot (beperkter of geen) huurverhogingen. Ook huurver-

laging is een optie. Met verkoop van woningen in het betaalbare koopsegment wordt aan mensen de mogelijk-

heid geboden om de woonlasten te verlagen nu de hypotheekrente laag is en hypotheekrente aftrekbaar. De 

opbrengst uit verkoop kan ingezet worden voor de betaalbaarheid van de resterende huurwoningen, woning-

verbetering met een verlaging van woonlasten en nieuwbouw van betaalbare sociale huurwoningen.  

 

De groep et ee  idde i ko e  (tusse  € 35.7395 e  circa € .000) is voornamelijk aangewezen op de vrije 

sector huur of betaalbare koop. Een koopwoning is vaak te duur en een huurwoning in de vrije sector is niet 

altijd te vinden of niet betaalbaar. 

 

In het woningbouwprogramma worden voldoende woningen gepland voor de diverse doelgroepen. De focus 

ligt hierbij op sociale huurwoningen, betaalbare koopwoningen en vrije sector huurwoningen. Nieuwbouw in 

deze prijscategorieën levert naar verwachting ook doorstroming op vanuit sociale huurwoningen. Hiermee 

wordt dus aanbod aan sociale huurwoningen gecreëerd. Het nu geplande woningbouwprogramma sluit nog 

niet voldoende aan op het gewenste programma en zal dan ook in het kader van de vitale woningbouwpro-

grammering bijgesteld worden.  

 

Bij de bestaande woningvoorraad is aandacht voor maatregelen om energielasten te verlagen, zij het dat dit 

wel bezien moet worden in relatie tot de investeringen die gedaan moeten worden. 

5.2 Opgaven 

Nieuwbouw en doorstroming 

Er moeten voldoende woningen beschikbaar zijn voor de lage inkomens (sociale huur) en de middeninkomens 

(vrije sector huur en betaalbare koop). Dit wordt meegenomen bij de vitale woningbouwprogrammering en bij 

de prestatieafspraken. Voldoende aanbod kan daarbij ook gerealiseerd worden middels verschuivingen in de 

bestaande voorraad (doorstroming). Voorbeelden hiervan zijn verhuizingen van sociale huur naar vrije sector 

huur of betaalbare koop.  

 

In het kader van lagere (tot geen) energielasten worden bij nieuwbouw afspraken gemaakt over duurzaam-

heidsmaatregelen. De gemeente Oudewater streeft hierbij naar 'nul op de meter' voor elke nieuwbouwwoning. 

Bestaande woningvoorraad 

Energieduurzaamheid kan van invloed zijn op de woonlasten en is zeker van invloed op de beheersbaarheid 

van woonlasten. Een van de actiepunten is het motiveren van eigenaar-bewoners tot het energieduurzamer 

maken van de eigen woning.  

 

Met Woningbouwvereniging Oudewater worden afspraken gemaakt in de prestatieafspraken over de energie-

duurzaamheid van de sociale huurwoningvoorraad waarbij aangesloten wordt op het Convenant Energiebespa-

ring Huurvoorraad. 

5.3 Instrumenten en maatregelen 
Betaalbaarheid wordt opgenomen in de prestatieafspraken met Woningbouwvereniging Oudewater. Hierbij 

wordt ingezet op het creëren van extra aanbod aan sociale huurwoningen met het accent op woningen met  

                                                                 
5 De gre s a  € 35.739 is door de minister in het kader van de Wo i g et tijdelijk, oor ee  periode a  ijf jaar, opgehoogd tot € 39.847. 

hiermee kan een deel van de sociale huurwoningvoorraad ook toegewezen worden aan huishoudens met een laag middeninkomen.  
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een huur tot aan de huurtoeslaggrens. Streven is nieuwbouw met energie-nul. Inzet bij de bestaande sociale 

huurwoningvoorraad is het verduurzamen van de woning met een verlaging van de woonlasten (energielasten) 

tot gevolg.  

 

Omdat met name bij huurders een steeds groter deel van het inkomen besteed moet worden aan woonlasten, 

wordt bij de prestatieafspraken ingezet op het terugdringen van woonlasten. Er is een trendbreuk noodzakelijk 

om het wonen ook voor mensen met een laag inkomen betaalbaar te houden dan wel weer betaalbaar te ma-

ken.  

 

Overige instrumenten met betrekking tot betaalbaarheid en woonlasten zijn opgenomen in een aantal andere 

thema's zoals het nieuwbouwprogramma, de verbetering van de bestaande woningvoorraad en doorstroming.  
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6 Doorstroming 

6.1 Achtergrond 
Een nieuwbouwwoning is na realisatie direct beschikbaar voor verkoop of verhuur. Het lijkt dan ook voor de 

hand liggend om te bouwen voor een groep die op dit moment vraagt om een woning. Mochten er echter in de 

bestaande voorraad al voldoende woningen zijn voor bepaalde groepen, dan is het van belang om deze wonin-

gen vrij te krijgen. Dit kan alleen maar als de groep die nu gehuisvest is in deze woningen kan verhuizen - door-

stromen - naar een voor deze groep gewenste, geschikte(re) en betaalbare woning.  

 

Doorstroming is een begrip dat al heel lang gebruikt wordt in het woonbeleid. Het gaat dan onder andere om 

inkomens-gerelateerd 'scheefwonen': mensen met een inkomen dat niet of niet meer passend is bij de woning. 

Een bekende vorm van scheefwonen zijn mensen met een te hoog inkomen voor de sociale huurwoning. Door-

stroming is gewenst om de sociale huurwoning vrij te krijgen - aanbod te genereren - voor huishoudens met 

een laag inkomen. Een andere vorm van scheefwonen zijn de mensen die te weinig inkomen hebben ten op-

zichte van de woonlasten. Woonlasten kunnen in de loop der jaren gestegen zijn. Het inkomen kan gedaald zijn 

door bijvoorbeeld pensioen of baanverlies. 

 

Een tweede vorm van gewenste doorstroming is levensfase-gerelateerd. Woningen zijn niet bruikbaar voor elk 

huishouden en elke levensfase. Zo zijn appartementen niet altijd groot genoeg voor gezinnen. Ook sluit dit niet 

altijd aan op de woonwens om grondgebonden te wonen. Gezinswoningen zijn niet altijd geschikt voor mensen 

op leeftijd (verminderde mobiliteit en trappen) en vaak te groot. Senioren die wonen in een grote, betaalbare 

eengezinswoning, stromen maar in geringe mate door naar een voor hen meer passende (levensloopbestendi-

ge) woning. Dit is zowel in de koop- als de huursector het geval.  

 

Mensen worden niet gedwongen om te verhuizen. Wel kan men verleid worden tot verhuizen als het aanbod 

aansluit op de woonwensen. Belangrijkste obstakel voor doorstroming is gebrek aan alternatief in financiële zin 

en/of door gebrek aan keuzemogelijkheden in kwalitatieve zin (locatie, woonvorm of woonmilieu). Naast (ge-

brek aan) keuzemogelijkheden en financiële redenen om te verhuizen zijn er ook redenen van meer sociale 

aard om niet te bewegen op de woningmarkt. Men wil in de kern of buurt blijven wonen of verhuizen naar een 

woning die dichter in de buurt is van familie. 

6.2 Opgaven 
Met het bouwen van woningen waar nu een tekort aan is, kan doorstroming op gang komen. Er is echter méér 

voor nodig om de gewenste doorstroming te bereiken. Er zijn, naast het bouwen in de goede segmenten, di-

verse andere maatregelen en acties voorhanden en uit te werken zoals financiële ondersteuning (ingroeihuur, 

verhuiskostenvergoeding) en ondersteuning bij planning en uitvoering van de verhuizing en alles wat er gere-

geld moet worden.  

 

Een van de sleutels voor beweging op de woningmarkt zijn de huishoudens met een middeninkomen. De groep 

met een middeninkomen (tusse  € .  e  circa € .000) is aangewezen op de vrije sector huur of betaal-

bare koop. Een koopwoning is vaak te duur en een huurwoning in de vrije sector is niet altijd te vinden of niet 

betaalbaar. Voor senioren met een middeninkomen is koop vaak geen wens of optie meer. Voor de middenin-

komens die willen huren, is er maar weinig (betaalbaar) aanbod in Oudewater.  

6.3 Instrumenten en maatregelen 

Doorstroming vanuit sociale huurwoningen 

In de sociale huursector is Woningbouwvereniging Oudewater aan zet, zij het binnen de kaders van het rijksbe-

leid waaronder de passenheidstoets en de beperkingen bij het realiseren van vrije sector huurwoningen. Er zijn 

diverse instrumenten om doorstroming mee te bevorderen zoals: 

 Het huurbeleid bij scheefwonen. 

 Afspraken over voorrang in toewijzing bij het achterlaten van een sociale huurwoning. Bij doorstroming 

naar een betaalbare koopwoning (inkomens-gerelateerde doorstroming) dienen daarvoor afspraken ge-

maakt te worden met de ontwikkelaar.  

 Diverse doorstroommaatregelen zoals ingroeihuur, verhuispremies en verhuisbegeleiding. 
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Bij maatregelen, gericht op de sociale huurvoorraad dient wel opgemerkt te worden dat de woningmarkt in het 

algemeen en de sociale huurwoningmarkt in het bijzonder een regionale markt is. Binnen de huisvestingsver-

ordening zijn wel mogelijkheden voor maatwerk.  

 

Doorstroming is een van de onderwerpen voor de prestatieafspraken met Woningbouwvereniging Oudewater. 

Aanbod voor de middeninkomens creëren 

In de vrije sector huur- en in de koopsector zijn overige partijen, zoals ontwikkelaars en ook de inwoners, aan 

zet. Er zijn diverse maatregelen om aanbod voor de middeninkomens te realiseren. 

 Vergroten van het aanbod aan vrije sector huurwoningen middels nieuwbouw. Het aanbod moet wel aan-

sluiten op de kwalitatieve vraag. In ontwikkelovereenkomsten en in voorwaarden bij de verkoop van grond 

kunnen nadere voorwaarden gesteld worden aan het te realiseren woningbouwprogramma. Aandachts-

punten hierbij zijn aanvullende afspraken over jaarlijkse huurverhogingen en het uitponden van woningen. 

 Aanbieden van bijzondere huur- en koopconstructies zoals verkoop met korting en antispeculatie-

voorwaarden, erfpachtconstructies en collectief particulier opdrachtgeverschap zowel voor kopers (CPO) 

als huurders (CPOH).  

 Mutaties in de sociale huurvoorraad: verkoop van woningen naar het betaalbare koopsegment, liberalisa-

tie van sociale huurwoningen. Voorwaarde hierbij is dat het totale aanbod aan sociale huurwoningen niet 

mag afnemen. Bij verkoop en liberalisatie dient dan ook altijd compensatie plaats te vinden middels het 

toevoegen van het aantal sociale huurwoningen dat aan de voorraad onttrokken is. Opbrengsten uit ver-

koop kunnen ingezet worden om woningen te bouwen in de sociale huur, bij voorkeur tot aan de huurtoe-

slaggrens. Bij de prestatieafspraken worden deze mogelijkheden meegenomen.  

Overige doorstroommaatregelen 

Er zijn meer maatregelen voorhanden om mensen te motiveren om te verhuizen. Te denken valt aan: 

 Het inzetten van een doorstroommakelaar voor ondersteuning bij planning en uitvoering van de verhui-

zing.  

 Maatwerk op kern- en buurtniveau om doorstroming binnen de wijk mee te bevorderen: nieuwbouwpro-

jecten, gericht op doorstroming in de buurt of kern.  

 (Aanvullende) Voorrangsregels bij toewijzing om doorstroming te bevorderen. 

 

In het actieprogramma is nader onderzoek naar de diverse doorstroommaatregelen opgenomen. 

CPOH 

CPOH verdient een nadere toelichting. CPOH staat voor 'Collectief Particulier Opdrachtgeverschap voor Huur-

ders'. Het is een vorm die is afgeleid van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) met als belangrijk 

verschil dat de uiteindelijke bewoners huurders zijn in plaats van eigenaren. CPOH is in feite een coöperatieve 

woningvereniging. Met CPOH kunnen vrije sector huurwoningen gerealiseerd worden voor - en door - de doel-

groep middeninkomens voor wie kopen geen optie is. 

 

Bij CPOH zijn de bewoners aan zet: Een groep die als collectief eigenaar is en verantwoordelijk is voor het com-

plex huurwoningen. De coöperatie lijkt te passen in deze tijd. Energiecoöperaties zijn al op meer plekken actief. 

In kleine kernen en buurten worden dorps- en buurthuizen in coöperatief verband geëxploiteerd. De coöpera-

tieve woningvereniging is feitelijk ook niet nieuw. Diverse corporaties zijn lang geleden gestart als coöperatie. 

De coöperatieve woningvereniging is echter in deze tijd wel een instrument om opnieuw in te zetten. Geef 

inwonersgroepen de regie in handen, dan worden de woningen naar wens en wordt de betrokkenheid met 

woning en woonomgeving groot.  

 

Bij een wooncoöperatie is sprake van collectief eigendom. Belangrijk knelpunt is de financiering van collectief 

eigendom. In samenwerking met SVn is een financieringsmodel ontwikkeld waarbij de gemeente fungeert als 

tussenstation. De gemeente leent het benodigde bedrag of een deel daarvan bij de BNG en leent dit vervolgens 

door aan de coöperatie. Er is hierbij geen sprake van geld weggeven maar van geld lenen en dit, zonder extra 

kosten, door de jaren heen weer terugbetaald krijgen (revolverend fonds). Omdat het hier gaat om huurwo-

ningen, wordt niet alleen de eerste groep bewoners op deze manier aan een woning geholpen maar ook alle 

huurders die erna komen. Een wezenlijk verschil met koopwoningen waar ook diverse stimuleringsmaatregelen 

voor zijn. Een andere optie, voor mensen met enig vermogen zoals na verkoop van de eigen woning, is finan-

ciering van een deel van de investering middels aandelen/obligaties van de leden. Een aandeel levert meer 
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rendement op dan een spaarrekening. Met het rendement kan vervolgens weer een deel van de huur betaald 

worden. Vooralsnog is de inschatting dat er voldoende financiële draagkracht onder de inwoners is om de 

wooncoöperatie zonder inzet van het coöperatiefonds te financieren. 

 

De coöperatie is zelf verantwoordelijk voor exploitatie, beheer en onderhoud. Ook het huurbeleid wordt be-

paald door de leden van de coöperatie. Dit maakt het mogelijk om jaarlijks een bescheiden huurverhoging toe 

te passen. Er is immers geen winstoogmerk en afspraken over rente en aflossing van leningen kunnen gemaakt 

worden voor een langere periode (tien jaar).  

 

Omdat de woningcoöperatie voor vrije sector huurwoningen nog niet breed bekend is en het wel mogelijkhe-

den biedt voor het realiseren van betaalbare vrije sector huurwoningen, is het van belang om het fenomeen 

wooncoöperatie meer bekendheid te geven. Een van de acties uit het actieprogramma is dan ook het onder-

zoeken van de wooncoöperatie.  

 

De wooncoöperatie is ook bijzonder goed geschikt voor senioren met een middeninkomen. Naast wonen kan 

de wooncoöperatie ook gezamenlijk zorg inkopen: de wooncoöperatie als gemeenschap waarbij men ervoor 

kiest om als collectief te zorgen voor de woning en voor elkaar.  
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7 Wonen en zorg 

7.1 Achtergrond 
Het Rijk zet in op het scheiden van wonen en zorg. Steeds meer mensen die voorheen in een intramurale instel-

ling zouden gaan wonen, blijven nu thuis wonen of gaan in een complex wonen waar de zorg naar toe wordt 

gebracht. Het scheiden van wonen en zorg heeft niet alleen zijn uitwerking op de huisvesting van ouderen 

(verpleging en verzorging). Ook vanuit de lichamelijk Gehandicapten zorg (GZ) en Geestelijke Gezondheidszorg 

(GGZ, psychiatrie) vindt extramuralisering plaats. Dit betekent dat méér mensen langer zelfstandig moeten 

blijven wonen of zelfstandig moeten gaan wonen.  

 

Niet iedereen kan echter zelfstandig wonen. Er dienen dan ook voldoende overige beschermde woonvormen te 

zijn.  

 

Vanwege de extramuralisering gaan er meer mensen met zwaardere beperkingen in reguliere woningen wo-

nen. Vaak gaat het om mensen met een laag inkomen, soms een uitkering. Dit legt extra druk op de sociale 

huurwoningvoorraad. Kwetsbare doelgroepen (GGZ, psychiatrie) kunnen overlast veroorzaken, zij het vaak 

zonder kwade opzet. In Oudewater is vooralsnog sprake van een hoge mate van acceptatie en tolerantie ten 

aanzien van kwetsbare doelgroepen.  

 

Extramuralisering heeft ook gevolgen voor beleid en uitvoering van zorg en ondersteuning. Langer thuis wonen 

betekent een extra druk op thuiszorg en woonbegeleiding.  

 

Gemeenten zijn sinds 2015 (decentralisatie) verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan 

langdurig zieken en ouderen. Het gaat dan onder andere om zorg bieden aan langdurig zieken of ouderen, 

maatschappelijke opvang, beschermd wonen en de begeleiding en verzorging van mensen met een beperking. 

7.2 Opgaven wonen en zorg 
De opgaven voor wonen en zorg zijn nauw verweven met de andere thema's. In deze paragraaf zijn dan ook de 

opgaven benoemd waarna bij een aantal opgaven verwezen is naar het thema waar de opgave al in opgeno-

men is.  

Nieuwbouw 

In het woningmarktonderzoek is geconstateerd dat er behoefte is aan zorggeschikte woningen6 in huur en 

koop. In het nieuwbouwprogramma zijn, onder het thema nieuwbouw, zorggeschikte woningen opgenomen. 

Hierbij wordt rekening gehouden met de woonwensen van de huidige senior zoals een ruime woonkamer en 

minimaal twee slaapkamers. Afmetingen worden afgestemd op doorgankelijkheid (rollator en rolstoel) en de 

mogelijkheden voor zorg aan huis (afmetingen slaapkamer en badkamer).  

 

Gemeente Oudewater heeft de ambitie uitgesproken om bij nieuwbouw maatwerk te leveren op het niveau 

van kernen en buurten om mensen de mogelijkheid te geven om in de eigen omgeving te blijven wonen of in 

de buurt van familie (mantelzorg) te gaan wonen. Bij de uitwerking van projecten wordt hier rekening mee 

gehouden.  

 

Mantelzorg is een van de redenen tot het verkrijgen van urgentie. Wet- en regelgeving rondom mantelzorg-

woningen zijn verruimd.  

 

In vervolg op deze woonvisie wordt extra aandacht besteed aan zorgwoningen en woonzorgvoorzieningen in 

het buitengebied. Initiatieven dienen een maatschappelijke en ruimtelijke meerwaarde te hebben. Oplossingen 

kunnen gezocht worden in het toevoegen van extra bebouwing of het gebruik van aanwezige (agrarische) be-

bouwing.  

 

Een andere mogelijkheid van wonen voor ouderen en overige kwetsbare zorgdoelgroepen zijn woonzorgboer-

derijen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de al aanwezige (voormalige agrarische) bebouwing en wordt 

aan kwetsbare groepen de mogelijkheid geboden om rustig en beschut te wonen. 

                                                                 
6 Zorggeschikte woningen zijn bereikbaar zonder obstakels, zoals trappen en drempels, en met het volledige woonprogramma (woonka-

mer, keuken, badkamer/toilet, slaapkamer) gelijkvloers en doorgankelijk met een rolstoel.  
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Bij initiatieven die aansluiten op een behoefte en die een meerwaarde zijn voor gebouw en omgeving, gaat 

gemeente Oudewater in gesprek met de provincie over verruiming van de planologische mogelijkheden.  

Bestaande woningvoorraad 

Er is een toename van het aantal ouderen in een ééngezinswoning. Bij het thema bestaande woningvoorraad 

zijn maatregelen opgenomen om particuliere woningeigenaren te motiveren om de eigen woning te verbete-

ren, zorggeschikt(er) te maken.  

 

Aandachtspunt zijn de negentig aanleunwoningen van Woningbouwvereniging Oudewater in de prinses Mar-

grietstraat. De woningen voldoen niet aan de huidige eisen voor zorggeschikte woningen. De huidige bewoners 

zijn desondanks tevreden, ook vanwege de nabijheid van de Wulverhorst. Nieuwe verhuringen lopen minder 

goed. Verbetering van deze woningen is een van de onderwerpen voor de prestatieafspraken.   

Betaalbaarheid 

Er zijn veel senioren met een eigen woning, met 'vermogen in de stenen'. Dit biedt kansen voor mensen om 

een zorggeschikte, gelijkvloerse woning te kopen.  

 

Voor huishoudens met een middeninkomen en mensen die niet meer willen kopen wordt ingezet op zorgge-

schikte vrije sector huurwoningen. Daarnaast zijn er diverse huur-/koopvarianten die wellicht ingezet kunnen 

worden (zie onder CPOH, de wooncoöperatie met inleg eigen vermogen als 'aandeel') 

Beschermde/beschutte woonvormen 

In het woningmarktonderzoek is geconstateerd dat er behoefte is aan diverse woonvormen voor ouderen. Dit 

is gerealiseerd in de Wulverhorst.  

 

De mogelijkheid tot het wonen met begeleiding in Oudewater is mede afhankelijk van de zorg die gegeven kan 

worden. De gemeente streeft hierbij naar de mogelijkheid voor mensen om in Ouderwater te kunnen blijven 

wonen, ook als zorg en begeleiding nodig is.  

 

Aandachtspunt is het woonzorgcentrum Schuylenburcht. Het gaat in dit complex om ruim vijftig één- en twee-

persoonsappartementen met een pantry en een douche met toilet. Het woonzorgcentrum is verouderd en 

wordt naar verwachting binnen een aantal jaar gesloopt. Op dit moment is nog niet duidelijk welke alternatie-

ven aan beschutte woonvormen en zorggeschikte appartementen hiervoor ontwikkeld worden. Met de betrok-

ken partijen, zoals Woningbouwvereniging Oudewater, WelThuis en Stichting Abrona, worden de gesprekken 

gevoerd over de toekomstplannen. Uitgangspunt hierbij is dat er naast zorggeschikte woningen ook voldoende 

aanbod aan kwalitatief goede intramurale woonplekken moet zijn. Het gaat om kleinschalige, eigentijdse vor-

men van wonen met zorg. 

 

Voor overige kwetsbare doelgroepen is een beperkt aantal woonvoorzieningen in Oudewater. In de woonvoor-

ziening 'Basishuis' in Schuylenburcht wonen ouder wordende mensen met een lichte of matige verstandelijke 

handicap. Deze woonvoorziening sluit echter niet meer aan bij de vraag die er ligt. Door Stichting Abrona wor-

den dan ook nieuwe alternatieven ontwikkeld. 

Door Stichting Abrona is aangegeven dat er in de toekomst waarschijnlijk meer vraag komt naar woonvoorzie-

ningen met een ondersteuningsvraag door fysieke beperkingen (leeftijd ondergeschikt), een integrale  woon-

voorziening voor 18+ jongeren (ondersteuning in zelfstandig wonen, training en ontwikkeling) en andere vor-

men van wonen met ondersteuning (diverse doelgroepen kwetsbare bewoners, zoals psychiatrie, ouderenzorg, 

verstandelijke beperking en tijdelijke opvang). Het gaat dan om zorggeschikte woningen die niet specifiek voor 

één doelgroep gebouwd worden. De huidige behoefte is circa 18 plekken maar kan in de toekomst groeien.  

 

Naast zorg aan huis zijn sociale contacten en ontmoeting van belang. Langer zelfstandig thuis wonen kan ver-

eenzaming tot gevolg hebben. In overleg met zorg- en welzijnsorganisaties wordt komende jaren bekeken op 

welke manier invulling gegeven kan worden aan de mogelijkheden voor ontmoeting en activiteiten. Het gaat 

dan niet alleen om begeleiding maar ook om ruimten die beschikbaar moeten zijn voor ontmoeting en activitei-

ten. 
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7.3 Instrumenten en maatregelen 
Bij de paragraaf hiervoor is aangegeven welke instrumenten en maatregelen ingezet worden zoals nieuwbouw 

en aanpassingen aan de bestaande woningvoorraad. In aanvulling hierop, zijn twee extra actiepunten opgeno-

men in het actieprogramma: 

 Onderzoek zorgwoningen en kleinschalige woonzorgvoorzieningen in het buitengebied, ook in het kader 

van leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. 

 Onderzoek vervangende nieuwbouw Schuylenburcht is samenwerking met Woningbouwvereniging Oude-

water en zorgpartijen. 

 Brede zorgsessie (jaarlijks). Tijdens deze sessie wordt samen met Woningbouwvereniging Oudewater, 

overige aanbieders van zorggeschikte woningen en woonvormen en zorgaanbieders gemonitord of het 

aanbod nog voldoende is, of voldoende zorg en begeleiding aan huis gegeven kan worden en of er preven-

tieve maatregelen ingezet kunnen worden. Ook wordt de afstemming en samenwerking tussen organisa-

ties jaarlijks gemonitord: wonen en Wmo, wonen en thuiszorg, samenwerking en ketenregie bij huishou-

dens en personen met complexe, meervoudige problematiek. 
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8 Samenwerking en prestatieafspraken 

8.1 Samenwerking 
Bij de uitvoering van de woonvisie zijn partijen als de woningcorporatie, zorginstellingen, particuliere verhuur-

ders, ontwikkelaars, institutionele beleggers en financiers, huurdersverenigingen en ook bewoners betrokken. 

Dat maakt deze spelers tot partners in het wonen die gezamenlijk, zij het vanuit verschillende taken en verant-

woordelijkheden, de gewenste woonkwaliteit tot stand brengen.  

 

De woonvisie is het beleidskader dat ingezet wordt bij de prestatieafspraken met Woningbouwvereniging Ou-

dewater en ontwikkelingen van overige partijen zoals ontwikkelaars. De woonvisie geeft richting aan het ge-

wenste nieuwbouwprogramma, het proces dat ingezet wordt om hierop te sturen en (ontwikkel-)afspraken 

met eigenaren, ontwikkelaars en financiers.  

 

Ook de inwoners zijn belangrijke spelers bij het woonbeleid. Zij zijn niet alleen de 'bewoners' en daarmee direct 

belanghebbenden. Steeds vaker nemen inwoners de regie over het wonen in handen, niet alleen bij eigen wo-

ningbezit maar ook bij huurwoningen.  

8.2 Prestatieafspraken 
De woonvisie is de basis voor het gesprek met Woningbouwvereniging Oudewater bij het maken van prestatie-

afspraken. De gemeente is formeel verantwoordelijk voor het opstellen van de woonvisie. De corporatie brengt 

vervolgens een bod uit. Gemeenten, corporatie en huurders(organisatie) stellen gezamenlijk prestatieafspra-

ken op.  

Opzet voor de prestatieafspraken 

De prestatieafspraken bestaan uit twee delen: een strategische raamovereenkomst en jaarlijks te actualiseren, 

uitvoeringsgerichte afspraken.  

 

De strategische raamovereenkomst wordt opgesteld voor een periode vijf jaar. In deze strategische raamover-

eenkomst wordt een aantal onderdelen opgenomen:  

 Kaders, trends en ontwikkelingen. 

 Ambitie. 

 Doelen. 

 Inrichting samenwerkingsverband. 

 Procesafspraken. 

 

Jaarlijks worden uitvoeringsgerichte afspraken gemaakt. Op basis van een raamwerk met relevante onderwer-

pen zijn jaarschijven uit te werken. Afspraken voor het eerstkomende jaar zijn concreet. De overige jaren wor-

den telkens globaler en worden gedurende de looptijd van de prestatieafspraken jaarlijks geconcretiseerd.  

Volkshuisvestelijke prioriteiten 

Het Rijk heeft in de Woonagenda sociale huurvoorraad vier volkshuisvestelijke prioriteiten vastgesteld: 

1. Betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de doelgroep. 

2. Energiezuinige voorraad. 

3. Huisvesten urgente doelgroepen. 

4. Wonen met zorg (ouderenhuisvesting en kwetsbare doelgroepen) in verband met langer zelfstandig wo-

nen. 

1. Betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de doelgroep 

Ingrediënten voor dit onderwerp volgen uit de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan sociale huurwonin-

gen waaronder ook een (beperkte) extra opgave voor de huisvesting van statushouders. Jaarlijks wordt gemo-

nitord of de gestelde opgave nog aansluit op de actuele behoefte. 

2. Energiezuinige voorraad 

Over het verduurzamen van de bestaande sociale huurvoorraad zijn afspraken vastgelegd in het SER energieak-

koord. Bij het opstellen van de prestatieafspraken worden ook afspraken over het beoogd ambitieniveau voor 

energieduurzaamheid bij nieuwbouwwoningen uitgewerkt. Ambitie van gemeente Oudewater is nul op de 

meter. 
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3. Huisvesten urgente doelgroepen 

Een van de urgente doelgroepen, is de groep statushouders. Alhoewel deze groep vanuit rijksbeleid niet meer 

gezien wordt als urgent, is er ruimte om op lokaal niveau afspraken te maken. Voorstel is dan ook om status-

houders te blijven zien als urgente doelgroep. Het zijn immers mensen die geen woning hebben en ook de 

mogelijkheid niet gehad hebben om voldoende punten op te bouwen bij WoningNet.  

4. Wonen met zorg (ouderenhuisvesting en kwetsbare doelgroepen) in verband met langer zelfstandig 

wonen 

Er is in de huursector met name vraag naar zorggeschikte woningen en een overschot aan eengezinswoningen. 

Naast nieuwbouw kan herstructurering de mogelijkheid bieden om eengezinswoningen te vervangen door 

zorggeschikte woningen.  

 

Daarnaast zijn er kwetsbare doelgroepen van wie verwacht wordt dat zij zelfstandig wonen dan wel gaan wo-

nen. Afspraken met betrekking tot huisvesting gekoppeld aan zorg en begeleiding worden meegenomen bij de 

prestatieafspraken.  

 

Ook worden afspraken gemaakt met betrekking tot het zorggeschikter maken van bestaande huurwoningen bij 

groot onderhoud, renovatie of individueel maatwerk op verzoek van de huurder. 

Overige onderwerpen 

Naast de vier hierboven beschreven volkshuisvestelijke prioriteiten, zijn er meer onderwerpen die een plaats 

verdienen in de prestatieafspraken. Het gaat dan onder andere om:   

 Doorstroommaatregelen. 

 Verkoopbeleid sociale huurwoningen. 

 Beleid geliberaliseerde woningen. 

 Maatschappelijk vastgoed. 

 Leefbaarheid en veiligheid. 

 Specifieke inzet in kernen en buurten. 

 

 Afspraken met betrekking tot garantstelling, waarborgfonds, achtervangpositie enz. 

 

 Organisatie en samenwerking. 

 Monitoring en evaluatie. 

Prioriteiten bij de prestatieafspraken 

In de prestatieafspraken moet een reële balans gevonden worden tussen ambitie op de diverse thema's en de 

reële mogelijkheden en beschikbare middelen. In dat kader is het van belang om met elkaar vast te stellen 

welke thema's en activiteiten prioriteit hebben. Gemeente Oudewater heeft voor de uitwerking van de presta-

tieafspraken drie prioriteiten benoemd: 

1. Betaalbaarheid middels het toevoegen van extra aanbod aan sociale huurwoningen tot aan de huurtoe-

slaggrens. 

2. Betaalbaarheid en duurzaamheid van de bestaande woningvoorraad voor comfortverbetering én voor 

verlaging van woonlasten.  

3. Realiseren van extra aanbod voor de bevolkingsgroei en de extra opgave vanuit de taakstelling voor het 

huisvesten van statushouders.  

Woningbouwvereniging Oudewater wordt gevraagd om bij het opstellen van de prestatieafspraken inzicht te 

geven in haar financiële positie en investeringscapaciteit alsmede de afwegingen die ten grondslag liggen aan 

voorgenomen bestedingen.  

8.3 Informeren van de raad 
Jaarlijks wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de woonvi-

sie. Het gaat daarbij in ieder geval om: 

 Een overzicht van de opgeleverde en onttrokken woningen. 

 Een overzicht van de projecten, geactualiseerd en geprioriteerd op basis van de vitale woningbouwpro-

grammering. 

 De stand van zaken met betrekking tot overige acties uit het actieprogramma. 

 De stand van zaken met betrekking tot de prestatieafspraken. 
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9 Actieprogramma 

Er zijn in deze woonvisie concrete opgaven, instrumenten en maatregelen benoemd. In onderstaand schema 

zijn de hiervoor benodigde acties schematisch weergegeven. Er is een planning op hoofdlijnen bij gegeven. 

Jaarlijks wordt de voorgang in uitvoering van het actieprogramma gemonitord.  

 

In de loop der jaren kunnen er opgaven en acties bij komen over onderwerpen die dan actueel worden. 

 

  

Nr. Actiepunt Stappen  Uitvoering door Planning 

1 Uitwerken vitale woning-

bouwprogrammering 

– Toetsingskader uitwerken. 

– Toetsen projecten en woningbouwprogramma 

als geheel. 

– Prioriteren, plannen en faseren. 

– Jaarlijkse monitor en actualisatie. 

Gemeente 2016 

2 Voorlichting particuliere 

woningeigenaren over 

verduurzamen en zorgge-

schikt(er) maken eigen 

woning 

– Uitwerken voorlichtingsmateriaal en campagne 

over maatregelen en beschikbare subsidies en 

leningen. 

– Uitrol voorlichtingscampagne. 

Gemeente, bou-

wers, aannemers, 

Woningbouwver-

eniging Oudewa-

ter, bewoners-

groepen 

ntb  

3 Doorstroommaatregelen  – Inventarisatie van de diverse maatregelen en 

acties om doorstroming te bevorderen.  

– Keuzes maken ten aanzien van de maatregelen 

die ingezet worden.  

– Maatregelen inzetten, effect monitoren. 

Gemeente, Wo-

ningbouwvereni-

ging Oudewater, 

ontwikkelaars, 

bouwers 

ntb 

4 CPOH, de wooncoöpera-

tie (doorstroommaatre-

gel, vrije sector huur) 

– Onderzoek CPOH, de wooncoöperatie voor de 

middeninkomens en/of senioren. 

Gemeente, ont-

wikkelaars, beleg-

gers, bewoners-

groepen 

ntb 

5 Zorgwoningen en klein-

schalige woonzorgvoor-

zieningen in het buiten-

gebied 

– Onderzoek mogelijkheden voor zorgwoningen 

en kleinschalige woonzorgvoorzieningen in het 

buitengebied, in combinatie met een verbete-

ring van de leefbaarheid en ruimtelijke kwali-

teit.  

Gemeente ntb 

6 Zorgsessie – Jaarlijkse zorgsessie met aanbieders van zorgge-

schikte woningen, thuiszorg en overige aanbie-

ders van zorg en ondersteuning. 

Gemeente, Wo-

ningbouwvereni-

ging Oudewater, 

zorgpartijen 

Jaarlijks 

7 Opstellen prestatieaf-

spraken  

– Proces uitwerken incl huurdersbetrokkenheid. 

– Gesprekken, bod op de woonvisie. 

– Opstellen prestatieafspraken. 

Gemeente, Wo-

ningbouwvereni-

ging Oudewater, 

huurdersorgani-

satie 

December 

gereed, 

jaarlijks 

actualise-

ren 

8 Monitoren voortgang en 

acties van deze woonvisie 

– Stand van zaken uitvoering actiepunten. 

– Zijn er nog nieuwe actiepunten. 

Gemeente Jaarlijks, 

4
e
 kwar-

taal 



 

 

  

woonvisie Oudewater 2016-2020 'vitale stad en samenleving' 

 

27 

 

 

 

Bijlagen 
 

1. Overzicht projecten 

2. Prijscategorieën huur en koop 

 

  



 

 

  

woonvisie Oudewater 2016-2020 'vitale stad en samenleving' 

 

28 

Bijlage 1: overzicht projecten en referentiebeelden 
 

In onderstaande tabellen zijn de nu bekende projecten en locaties (peildatum april 2016) opgenomen. Deze 

vormen de basis voor de uitwerking van de vitale woningbouwprogrammering.  

 

 
project aantal 

wonin-

gen 

Woningtype(n) huur/koop Prijsseg-

ment(en) 

Planstatus Planning 

oplevering 

St Janstraat 30 app en/of egw koop  midden  stbk. visie 2017 

Wijngaardstraat 26 app sociale huur  stbk. visie 2017 

Westerwal 40 vnml  luxe 

stadswoningen 

koop  midden/Hoog onderhandelin-

gen met eige-

naar en huurder 

Na 2017 

Statenland 40 egw koop  laag en midden Intentie-ovk 2018 

Noord Syde 2 rest 7 

 

 

30 

vrijst egw en/of 

2-onder-1 kap 

 

egw en/of app 

koop 

 

 

sociale huur 

hoog 

 

 

 

Past in BestPln 

 

 

Past in BestPln 

2016/2017 

 

 

2016/2017 

Noord-IJsselkade 10 app koop midden Onbekend 

(particulier) 

Na 2017 

Wulverhorst 20 app sociale huur en 

vrije sector huur 

 Meenemen in 

BestPln Kern 

2017 

Papenhoef 12 app koop hoog Past in BestPln 

(bouwaanvraag 

indienen) 

2017 

Oude Touwfabriek 41 grondgebonden koop goedkoop/ 

midden/duur 

Past in BestPln 

(in aanbouw) 

2016/2017 

Schuylenburght 30-50 zorggeschikt Ntb, vnml huur Ntb, vnml laag 

en evt midden 

Gesprek te 

hervatten 

ntb 

Hekendorp (na ver-

plaatsing speeltuin) 

20 ntb ntb ntb ntb ntb 

Projecten: aantallen en woningtypen, peildatum april 2016 

 

 

 

 
project Woonmilieu en doelgroep(en) Kenmerken directe omgeving 

St Janstraat Klein-stedelijk, gemengd, geschikt voor senioren Grenst aan binnenstad 

Wijngaardstraat Klein-stedelijk, gemengd, geschikt voor senioren Rand binnenstad, dichtbij winkels 

Westerwal Klein-stedelijk, gemengd Combinatie bedrijven/wonen, op loopafstand 

van binnenstad 

Statenland Buitenrand kern Oudewater, gemengd Dicht bij zwembad en provinciale weg 

Noord Syde 2 rest Nieuwbouwwijk,  gezinsbuurt Dicht bij scholen/cultuurhuis 

Noord-IJsselkade Binnenstad, gemengd Langs Hollandsche IJssel 

Wulverhorst Voornamelijk zorgcomplexen en gezinswonin-

gen, geschikt voor senioren 

Zorg dichtbij 

Papenhoef Parkachtig, gemengd, geschikt voor senioren, 

rand binnenstad 

Supermarkt dichtbij 

Oude Touwfabriek Rand kern Oudewater, gemengd, landelijk Grenst aan weilanden landelijk gebied. 

Schuylenburght Woonbuurt Vijf minuten van het centrum 

Hekendorp (na ver-

plaatsing speeltuin) 

Ntb, aansluiten op dorp, doelgroep Hekendor-

pers 

Dorps 

Projecten: woonmilieu en doelgroepen, peildatum april 2016 
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Referentiebeelden  

Stadspanden, luxe gezinswoningen 

 
Statige herenhuizen, appartementen 

Rustig eengezins woonbuurt 

 

Landelijk wonen 
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Bijlage 2: Prijscategorieën huur en koop 
 

Prijscategorieën huur 

 

Huur (prijspeil januari 2016) 

< kwaliteitskortinggrens Betaalbaar Tot € ,  

Kwaliteitskortinggrens – 2
e
 aftoppingsgrens Betaalbaar Tusse  € ,  e  € ,  

2
e
 aftoppingsgrens - liberalisatiegrens Betaalbaar Tusse  € ,  e  € ,  

> liberalisatiegrens Middelduur (vrije sector) Tusse  € ,  e  € 850 

> liberalisatiegrens Duur (dure vrije sector) Va af €  

 

 

Prijscategorieën koop 

 

Koop 

Betaalbaar  Tot € .  

Middelduur Tusse  € .  e  € .  

Duur Va af € .  
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O Samenvatting 
Landelijke gemeente in het Groene Hart 

Oudewater is een landeli jke gemeente gelegen in het Groene Hart. De woningvoor

raad bestaat vooral uit vri j ruime grondgebonden koopwoningen, veelal in een groene 

woonomgeving gelegen rondom de historische kern. Er wonen in Oudewater veel 
gezinnen met kinderen in de middelbare school leef t i jd en ook oudere huishoudens 
zijn ten opzichte van het landeli jk gemiddelde overver tegenwoordigd. Het aantal kin

deren dat jaarl i jks geboren word t neemt al meer dan een decennium af. Het is de 
verwacht ing dat dit aantal ongeveer op het huidige niveau zal stabi l iseren, maar 
doordat het aantal sterfgevallen gaat toenemen ontstaat een negatief saldo. Het aan

tal inwoners zal dan ook langzaam maar zeker gaan afnemen. Maar door gezinsver

dunning neemt het aantal huishoudens voor lopig nog toe: in de periode 2015 to t 
2030 komen er nog circa 170 huishoudens bi j . 

Wens en werkelijkheid 

De f r ict ies op de woningmark t kunnen vanuit verschil lende gezichtspunten worden 
belicht. Ten eerste kan gekeken worden naar het fei tel i jke woningaanbod en de gere

gistreerde woningvraag. Voor de huursector zijn deze te herleiden uit de woonru im

teverdel ingsbestanden (hiervoor heeft de gemeente Oudewater cijfers opgevraagd bij 
Woningnet) en voor de koopsector is bi jvoorbeeld via Huizenzoeker.nl het aanbod 
inzichtel i jk. 

Uit de registraties van Woningnet komt naar voren dat het vr i jkomend aanbod de 
afgelopen periode is toegenomen van 37 gemiddeld over de periode 2007 t / m 2010 
naar 81 over de periode 2011 t / m 2014. Ook de slaagkans (het aantal actief woning

zoekenden gedeeld door het (jaarl i jks) aanbod) is l icht toegenomen van 6% in de pe

riode 2007 t / m 2010 to t 8% in de periode 2011 t / m 2014. Het gevoel dat de druk op 

de sociale huursector in Oudewater toeneemt (dat bij verschil lende lokale part i jen 
bestaat), kan dus slechts ten dele met cijfers worden onderbouwd. Het aantal in

schri jvingen neemt wel toe, maar deels gaat het om inschri jvingen uit voorzorg. Ook 
geldt dat de vraag van buiten de gemeentegrenzen in aandeel is toegenomen. Ten 
slotte geldt dat bij het gevoel ook de toename van het aantal statushouders een rol 
kan spelen. De opgave op dit vlak is opgelopen van 3 in 2012, 6 in 2013, 10 in 2014 en 
naar verwacht ing 18 in 2015. 

Overall is de woningmarkt in Oudewater redeli jk in evenwicht en over de jaren vri j 

stabiel. Dat bl i jkt zowel uit de woonwensenbenader ing als uit de registraties. Kijkend 

naar de woonwensen, dan bl i jkt er een tekor t aan appartementen een (beperkt) over

schot aan grondgebonden huurwoningen. Dit laatste overschot komt niet naar voren 

uit de woonruimteverdel ingsci j fers. Sterker nog, het aantal ingeschreven woningzoe

kenden is toegenomen en de druk op de sociale sector is de afgelopen jaren nagenoeg 

constant gebleven. Mede als gevolg van de economische crisis zijn meer mensen zich 

op de huursector gaan or iënteren. Anno 2015 laat de economie herstel zien en het

zelfde geldt voor de koopwoningmarkt . Op termi jn kan hierdoor het potent ië le over
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schot aan (grondgebonden) huurwoningen ook in de registraties van de woonru imte 

verdel ing zichtbaar worden . Echter, zolang er overall sprake is van een gezonde wo

ningmarkt, hoef t men voor echte verhuurbaarheidsproblemen niet te vrezen. 

Voor zowel de woonwensenbenader ing als de cijfers ui t registraties geldt dat alleen 
gefocust word t op 'het actieve deel van de woningmarkt ' . Het overgrote deel van de 

huishoudens in Oudewater woont echter naar wens en heeft geen verhuisplannen. In 
dit onderzoek is gekeken naar wat er nodig is om dit ook in de toekomst zo te houden. 

Toenemende behoefte aan appartementen 

De met de vergri jzing samenhangende gezinsverdunning zorgt voor een toenemende 
behoefte aan appar tementen. De komende vi j f t ien jaar neemt deze behoef te toe met 
ongeveer 200 woningen, waarvan pakweg de hel f t koopappar tementen. Het gaat hier 
om een wezenli jke opgave, maar hierbi j geldt wel de kanttekening dat de behoefte 
geleidel i jk ontstaat. Per jaar neemt de behoefte met ongeveer 13 appartementen 
(huur én koop) toe. Met de bouw van een f l ink complex, kan de markt meerdere jaren 
verzadigd zi jn. Daarnaast geldt dat de behoefte met name afkomstig is van ouderen 
en zij stellen hoge eisen aan de locatie en kwal i te i t , mede in verhouding t o t de prijs. 
Het tegemoet komen aan de behoefte aan appartementen is dan ook een zaak van 
maatwerk. 

Minder behoefte aan grondgebonden huur, meer aan grondgebonden koop 

De behoef te aan grondgebonden huurwoningen zal bij constante woonpat ronen gaan 

afnemen met tussen de 55 en 120 woningen over de periode to t 2030, vooral doordat 
de huidige huurders komen te over l i jden. Dit betekent overigens niet dat ze automa

tisch uit de markt moeten worden genomen, zolang er een bepaalde spanning op de 
markt zit, zullen de woningen bewoond bl i jven. Naast het overl i jden van huurders 

speelt de economie een belangri jke rol, gaat het beter, dan zullen meer inwoners een 
woning wil len kopen en neemt de behoefte aan huurwoningen verder af. Ondertussen 
bl i j f t de behoefte aan grondgebonden koopwoningen toenemen, met tussen de 25 en 
110 in de periode to t 2030. Verkoop van huurwoningen kan een mogel i jkheid zijn om 
deels in deze behoef te te voorzien. De omvang van de toekomstige behoefte aan 
grondgebonden koopwoningen word t sterk beïnvloedt door de economie. Vooral de 
afzetbaarheid van duurdere koopwoningen is afhankel i jk van de economische ontwik

keling. 

De sociale huursector 

De sociale huursector is met 24*34 van een omvang die men in een landeli jke gemeente 
als deze kan verwachten. Uiteraard vervul t de sector een essentiële rol : het huisves

ten van de lagere inkomens. Dit geldt anno 2015 voor 729Ó van de sociale huurwon in 

gen, de overige huurders hebben hogere inkomens. De goedkope scheefheid bedraagt 
hiermee 2896, iets boven het landeli jk gemiddelde van 2696. Deze hogere inkomens 

houden na het betalen van de huur ru im voldoende geld over voor andere levensbe

hoef ten. Dit geldt niet voor de groep met een kleine beurs. Naar schatt ing 280 huur

ders kunnen niet meer dan C 403 besteden aan de huur en zijn in hoge mate afhanke

lijk van de huurtoeslag. In de huidige situat ie levert dit weinig of geen echte proble
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men, maar bij aanpassing van het belastingstelsel en/of bij het doorvoeren van huur
verhogingen kan deze groep wel in de problemen komen. 

Anno 2015 behoor t ongeveer 35% van de huishoudens to t de doelgroep van beleid 
( inkomen beneden de C 34.911). De komende jaren gaat de doelgroep in aantal toe
nemen. Deze toename is een gevolg van de vergri jz ing, nadat ouderen met pensioen 

gaan kri jgen zij te maken met een inkomensterugval t o t onder de C 34.911. Deze ou
deren wonen steeds vaker in een (afbetaalde) grondgebonden koopwoning. Hierdoor 
en door de eerder genoemde goedkope scheefheid, gaat de toenemende doelgroep 
niet samen met een toename van de behoef te aan sociale huurwoningen. De behoef
te aan betaalbare huurwoningen bl i j f t in aantal ongeveer gelijk. 

Wonen met zorg 

De komende jaren zullen ouderen steeds meer het straatbeeld gaan bepalen. De ver

gri jzing heeft consequenties voor de voorzieningenbehoefte - waarover later meer -
maar ook voor de woningbehoef te . Zoals al eerder aangegeven neemt de behoefte 
aan appar tementen door de vergri jzing toe. Ongeveer veert ig van deze appar temen
ten moeten worden gereserveerd voor ouderen met zwaardere beperkingen. Bij deze 

geclusterde woningen kan een zorgpost worden gerealiseerd. Mogel i jk kunnen deze 
geclusterde woonvormen deels in bestaand vastgoed worden gereal iseerd. De ko
mende jaren komen er als gevolg van de extramural iser ing ongeveer 25 plaatsen vr i j 
in verzorgingshuizen. Voor het betref fende vastgoed zal een al ternat ieve bestemming 
moeten worden gezocht. Dit kan ook een t i jdel i jke bestemming zi jn, want na 2020 

neemt de behoef te aan verpleeghuiscapacitei t weer toe. Het grootste deel van de 
ouderen zal zich echter in de huidige woning weten te redden. Het merendeel van de 
woningen is - zeker na wat aanpassingen - geschikt om in te bli jven wonen, ook na

dat ouderdomsbeperk ingen in t reden. Wel zal de behoefte aan thuiszorg en onder
steuning gaan toenemen. 

Bestaande voorraad 

Eerder is veel gezegd over opgaven in te rmen van woningtype, eigendom en pri jsklas
se. Uiteraard is ook de kwal i te i t van de betref fende woningen in woon - en bouwtech
nische zin van belang. Er zijn in di t onderzoek geen inspecties van de woningvoorraad 
ui tgevoerd, maar ook op basis van meer algemene cijfers valt iets over de kwal i tat ie
ve opgaven te zeggen. 

Zoals gezegd neemt de aanpassingsbehoefte in de bestaande voorraad als gevolg van 
de vergri jzing toe. Ook om andere redenen verdient de kwal i te i t van de bestaande 
voorraad meer aandacht. Ongeveer 125 woningen in de gemeente zijn aan vern ieu
wing of vervanging toe. De bewoners van deze woningen zijn ontevreden over zowel 
de woning zelf als de woonomgeving. 

Daarnaast is de verouder ing van de voorraad en daarmee het onderhoud een thema 

dat aan belang w in t . Ter i l lustrat ie: in 2030 is bijna twee derde van de woningen ou

der dan 50 jaar. Zoals eerder aangegeven zijn er geen inspecties ui tgevoerd, maar het 

moge duidel i jk dat oudere woningen vaak meer onderhoud vragen en dat de kans op 

onderhoudsachterstanden groter is. In de komende v i j f j a a r zullen ruim 500 woningen 

de leeft i jd van 50 jaar gaan passeren. Hoewel er in dezelfde periode ook 40 woningen 
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moeten worden toegevoegd vanwege de huishoudensgroei, maakt de onderl inge ver
houding tussen beide getal len duidel i jk dat de nadruk in beleid meer op de kwal i te i t 
van de bestaande voorraad moet (komen te) l iggen. 

Voorzieningen 

Als gevolg van de demografische ontwikkel ingen verandert ook de voorzieningenbe
hoef te. Eerder is al aangegeven dat de behoefte aan thuiszorg als gevolg van de ver
gri jzing f l ink gaat toenemen. Omdat sportverenigingen vaak vooral afhankeli jk zijn 

van de jeugd, zorgt de afname van het aantal jongeren ook voor een afname van de 
behoefte aan sportvoorz ieningen. Voor een populaire zaalsport als vol leybal geldt dat 
het aantal deelnemers to t 2025 met een kleine Ĵ.2% gaat dalen. Het aantal basis

schoolleerl ingen neemt met 2096 af in de periode to t 2023 om daarna te stabi l iseren. 

IĨİÛ 5 



Inleiding 
Aanleiding onderzoek 

De gemeente Oudewater werkt toe naar een nieuwe Woonvisie. Dit onderzoeksrap
port b iedt een ci j fermatige basis voor deze visie en de hierin te maken keuzen. Er 
word t een overall overzicht gegeven van de woningmark t en er word t specifiek sti lge
staan bij thema's als de ontwikkel ing van de woningbehoef te , betaalbaarheid, voor
zieningen en wonen met zorg. 

Bij het opstel len van di t onderzoek heeft de gemeente Oudewater samengewerkt met 
de drie andere gemeenten in de regio Utrecht Zuidwest: IJsselstein, Mon t foo r t en 
Lopik. Het gezamenli jke onderzoek is mede gefinancierd door de Provincie Utrecht. 
Door de gezamenli jke aanpak is men goed op de hoogte van wat er in de omliggende 
gemeenten speelt. Daarmee is een goede basis gelegd voor (ook de via de Woningwet 
en Huisvestingswet beoogde) regionale afstemming en samenwerking in de toekomst. 

Bronnen onderzoek 

Dit onderzoek is grotendeels gebaseerd op het Woningmarkts imulat iemodel van RI
GO. Met di t model is een zeer betrouwbaar en actueel beeld geschetst van de actuele 

si tuat ie op de woningmark t . Het model is gevuld met actuele cijfers van de gemeente 
Oudewater, Woningbouwverenig ing Oudewater, het CBS, de BAG, en de sociale en 
fysieke gebiedstypering van RIGO. Op basis van deze actuele cijfers is het WoON 2012 
via een geavanceerde wegingsmethodiek herwogen. Daarnaast is in deze studie ge
bruik gemaakt van gegevens van COELO en het Centrum Indicat iestel l ing Zorg (CIZ). 

Leeswijzer 

Aan het begin van dit rapport staan de belangri jkste resultaten en conclusies van het 
onderzoek samengevat. Verder is deze rapportage als volgt opgebouwd: 

" In hoofdstuk 2 word t een scherp beeld gegeven van de actuele si tuat ie op de 
woningmark t wat betref t de woningvoorraad, huishoudens en inkomensgroepen. 

" In hoofdstuk 3 word t het vizier gericht op de toekomst. Zowel de demografische 
als economische verwacht ingen worden besproken en er worden toekomstscena
rio's opgesteld. 

" In hoofdstuk 4 word t de verwachte ontwikkel ing van de woningbehoef te in beeld 
gebracht en welke doelgroepen verantwoordel i jk zijn voor deze behoef te. 

" In hoofdstuk 5 word t ingegaan op de actuele woonlasten van huurders in de soci

ale huursector en op de bestedingsruimte van de doelgroep. 

" In hoofdstuk 6 word t de ontwikkel ing van zorgdoelgroepen in beeld gebracht en 
wat d i t betekent voor de opgaven in de reguliere voorraad. 

" In hoofdstuk 7 word t de ontwikkel ing van de voorz ieningenbehoefte onderzocht. 
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2 Actuele woningmarktsituatie 
De gemeente Oudewater telt als landelijke gemeente in het Groene Hart veel 

gezinnen en oudere huishoudens. De natuurlijke aanwas is beperkt en jon

geren trekken weg om elders te gaan studeren of werken. Een deel van hen 

keert in de gezinsfase naar Oudewater terug. De omvang van de doelgroep 

van beleid (k C 34.911) is met 35
0

7o kleiner dan landelijk (43
0

7o) en groter dan 

in de regio Utrecht Zuidwest (33
0

zó). Ook de omvang van de sociale huursec

tor is met 24
Q

o kleiner dan landelijk (31
0

Zo) en iets groter dan in de regio 

(23
0

Zo). In de sociale huursector wonen op dit moment veel ouderen, de toe

komstige generatie ouderen woont vooral in een koopwoning. De toekomsti

ge toename van het aantal huishoudens is beperkt en daarmee ook de 

nieuwbouwopgave. Voor de toekomst is vooral beleid inzake de kwaliteit 

van de bestaande voorraad belangrijk. Ter illustratie: in 2030 is 65"Zo van de 

voorraad ouder dan 50 jaar. 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk word t de actuele situatie op de woningmark t in de gemeente Oude

water besproken. Het gaat om zaken als de samenstel l ing van de bevolking en de wo

ningvoorraad, actuele woonpat ronen en actuele marktverhoudingen. In vergel i jk ing 

met de situat ie in de regio Utrecht Zuidwest en de landeli jke situatie ontstaat een 
scherp beeld van de situat ie op de woningmark t in Oudewater. 

2.2 Bevolking 

Anno 2015 wonen er in de gemeente Oudewater 9.930 inwoners die samen 4.030 

huishoudens vormen. De samenstel l ing van deze inwoners en huishoudens en de ach

tergronden hiervan staan centraal in deze paragraaf. Ook wordt een doorki jk gegeven 

naar de toekomst, omdat de actuele situat ie veelzeggend is voor de toekomstige si tu

atie. 

Huidige bevolkingsopbouw 

Bij demograf ie gaat het om alledaagse processen als ouder worden, kinderen krijgen 
en verhuizen. Dit gegeven maakt dat de toekomst ige bevolkingssamenstel l ing in be

langrijke mate word t bepaald door de huidige inwoners van Oudewater. Een deel van 
hen verhuist, maar het overgrote deel bl i j f t in de gemeente wonen en word t elk jaar 
een jaar t je ouder. De huidige leef t i jdsopbouw (zoals weergegeven in f iguur 21) zegt 

daarom al veel over de toekomst. 

De naoorlogse geboortegol fgenerat ie is vooral bepalend. Deze zorgt landeli jk voor 

een ' bu l t ' in de leef t i jdsopbouw tussen de 40 en 70 jaar. De komende jaren gaat deze 
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' bu l t ' verder opschuiven, een beweging die ook wel word t aangeduid als de vergr i j 

zingsgolf. In Oudewater (en de regio Utrecht Zuidwest) is deze bul t (veel oudere ge

zinnen met kinderen en empty nesters) nog wat manifester dan in de rest van het 
land. Ook zijn er wat meer 75plussers dan in de rest van het land en in de toekomst 
zal het aantal ouderen versterkt in aantal toenemen. Deze beweging zal samengaan 
met een toename van het aantal sterfgevallen. En, omdat er in Oudewater relat ief 
wein ig jonge gezinnen (beneden de 40 jaar) wonen, is de aanwas aan nieuwe inwo

ners beperkt . Het aantal geboorten in Oudewater is in het in recente verleden l icht 
afgenomen (van 122 in 2003 t o t 94 in 2013) en het aantal sterfgevallen l icht toege

nomen (van 76 in 2003 to t 92 in 2013, zie ook f iguur 22). In de toekomst zal het aan

tal sterfgevallen verder toenemen, wat betekent dat de bevolking als gevolg van na

tuur l i jke ontwikkel ingen (geboorte en sterf te) in aantal zal afnemen. 

figuur 21 De leeftijdsopbouw in Oudewater en Utrecht Zuidwest in 2015 en in 

Nederland in 2014 
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figuur 22 Ontwikkeling van het aantal geboorten en sterfgevallen in de gemeen

te Oudewater en de regio Utrecht Zuidwest in de periode 2003 t/m 2013 
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Vestiging en vertrek 

De komende jaren zal de vergri jzing in belangri jke mate de demografische ontwikke

ling bepalen. Daarnaast spelen ook verhuisbewegingen van en naar Oudewater een 

rol . Het gaat hier vooral om binnenlandse verhuizingen, omdat de buitenlandse mi 

gratie beperkt van omvang is ( f iguur 2-3). 

Jongeren tussen de 15 en 25 jaar ver laten Oudewater om elders te gaan studeren of 
werken (f iguur 2-4). Deze verhuisbeweging bl i j f t in de t i jd vr i jwel onveranderd en is 
kenmerkend voor landeli jke regio's. Na de studie komt men echter in beperkte mate 
terug, te rw i j l er ook jonge gezinnen ver t rekken. Dit heeft in een aantal jaren voor 
negatieve migratiesaldi gezorgd binnen de leefti jdsklasse 25 to t 40 jaar. Ook in de 
leef t i jd van 40 to t 65 is jaar het migrat iesaldo in veel jaren negatief geweest. In de 
periode 2011 t / m 2013 wist de gemeente Oudewater meer mensen aan zich te bin
den. 

figuur 2-3 Instroom en uitstroom in de gemeente Oudewater in de periode 2003 

t/m 2013 
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gemeente Oudewater in de periode 2003 t/m 2013 
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Huishoudenssamenstelling in 2015 

Anno 2015 wonen er in de gemeente Oudewater 4.030 huishoudens. In f iguur 25 is 
de samenstel l ing van de huishoudens naar leef t i jd en type weergegeven. In Oudewa

ter (en in de regio Utrecht Zuidwest) wonen in vergel i jk ing met de landeli jke si tuat ie 
veel oudere gezinnen en weinig jongere een en tweepersoonshuishoudens. Circa SO

1

?*) 
van de huishoudens in Oudewater is 65t, tegen 2696 in zowel Utrecht Zuidwest als in 
Nederland. 

figuur 25 Huishoudenssamenstelling naar leeftijd en type in Oudewater en de 

regio Utrecht Zuidwest in 2015 en in Nederland in 2014 
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Bron: CBS, gemeenten in Utrecht Zuidwest, bewerking RIGO 

De huishoudens zijn in di t onderzoek op basis van hun belastbaar jaar inkomen (en 
vermogen) ingedeeld in vijf inkomensgroepen (pri jspeil 2015). In tabel 21 is de om

vang van deze groepen weergegeven. Het gaat om: 

1. doelgroep bijstand ( tot de grenzen van bijstandsniveau, zie bijlage 1); 

2. doelgroep huurtoeslag (boven bijstandsniveau en to t de inkomensgrenzen van de 
huurtoeslag, zie bijlage 2); 

3. secundaire doelgroep (boven de inkomensgrenzen van de huurtoeslag en to t 
C 34.911); 

4. middeninkomens (tussen C 34.911 en C 44.657); 

5. hogere inkomens ^ C 44.657). 

De doelgroep bi jstand, de doelgroep huurtoeslag en de secundaire doelgroep worden 
samen de doelgroep van beleid genoemd. 

In Oudewater behoor t circa 3596 van de huishoudens to t de doelgroep van beleid, 

1196 to t de middeninkomens en 5596 to t de hogere inkomens. De omvang van de 

doelgroep van beleid is kleiner dan landeli jk (4396 in 2012), maar iets groter dan in de 

regio Utrecht Zuidwest (3396). 
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Deze verschil len kunnen grotendeels verklaard worden uit de leef t i jdsopbouw. In 
Oudewater (en in de regio Utrecht Zuidwest) wonen in vergel i jk ing met Nederland 
weinig jongere huishoudens, die aan het begin staan van hun maatschappeli jke carr i 

ère en daarom (nog) een laag inkomen hebben. In Oudewater (en in de regio Utrecht 
Zuidwest) wonen relat ief veel gezinnen, die vaker een hoger inkomen hebben. 

Het verschil tussen Oudewater en Utrecht Zuidwest heeft te maken met de relat ief 
grotere ouderenpopulat ie in Oudewater. Ouderen die met pensioen gaan krijgen vr i j 

wel allemaal te maken met een inkomensterugval en behoren daarom vaker to t de 
doelgroep van beleid. 

Uit f iguur 26 bl i jkt dat de doelgroep van beleid in Oudewater ui t relat ief veel oude

ren bestaat: in Oudewater is 2890 van de doelgroep 75t, tegen 2396 in de regio. In de 
toekomst zal dit aandeel als gevolg van de vergri jzing toenemen. 

tabel 21 Omvang inkomensgroepen in de gemeente Oudewater en Utrecht Zuid

west, 2015 

Oudewater Utrecht Zuidwest 
aantal aandeel aandeel 

doelgroep bijstand (A) 220 5
0

Zo 6 * 
doelgroep huurtoeslag (B) 590 15* 14* 
secundaire doelgroep (C) 590 15* 13* 
middeninkomens 430 1 1 * 1 1 * 
hogere inkomens 2.200 5 5 * 5 6 * 
totaal 4.030 100* 100* 
doelgroep van beleid (A+B+C) 1.400 3 5 * 3 3 * 

Bron: WoON 2012, woningmarktsimulatie RIGO 

figuur 26 Samenstelling van de doelgroep van beleid in Oudewater en in de re

gio Utrecht Zuidwest in 2015 
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De gemeente Oudewater heeft het voornemen het (woon)bele id gebiedsgericht uit te 

werken. Ter ondersteuning hiervan is in f iguur 27 op laag schaalniveau het meest 

voorkomende huishoudenstype in de gemeente Oudewater weergegeven. In de bij la

ge is een kaart opgenomen waarin is ingezoomd op de kern Oudewater. 
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figuur 2-7 Sociale gebiedstypering van de gemeente Oudewater 
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2.3 Woningvoorraad 

Anno 2015 bestaat de bewoonde woningvoorraad in de gemeente Oudewater uit circa 

3.980 woningen. De tota le woningvoorraad is met 4.175 woningen groter, omdat een 
deel niet bewoond word t als gevolg van ( f r ict ie) leegstand, door bi jvoorbeeld een 
verhuizing, voorgenomen sloop of renovat ie, of ander gebruik van de woning dan 
bewoning. Anno 2015 bedraagt de ( fr ict ie) leegstand in de to ta le voorraad naar schat

t ing 4,896 (circa 1,596 in de sociale huursector en 5,596 in de part icul iere sector). Lan

deli jk bedraagt het leegstandspercentage in de to ta le voorraad circa 5,796 (bron: CBS). 

In dit rapport focussen we op de bewoonde woningvoorraad in Oudewater. Het aantal 
huishoudens is iets groter dan het aantal bewoonde woningen. Naar schatt ing 50 
huishoudens wonen buiten de reguliere woningvoorraad, zoals inwonende huishou

dens (b i jvoorbeeld studenten) en huishoudens in woonboten of recreat iewoningen. 
Deze categorie wordt in dit onderzoek aangeduid als onzelfstandig wonende huishou

dens. 

Samenstelling woningvoorraad 

In de gemeente Oudewater bestaat circa 7196 van de bewoonde voorraad uit koopwo

ningen, meestal grondgebonden woningen (6496, f iguur 28). Circa 6096 van de won in 

gen is een tussen of hoekwoning, 1396 is een tweeondereenkapwoning en 2896 is 
een vri jstaande woning. Het aandeel koopwoningen van 7196 is meer dan landeli jk 
(5796) en in de regio Utrecht Zuidwest (6996). 

figuur 28 Samenstelling van de bewoonde woningvoorraad in Oudewater en de 

regio Utrecht Zuidwest in 2015 en in Nederland in 2014 
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Bron: gemeenten en corporaties in Utrecht Zuidwest, CBS, bewerking RIGO 

In Oudewater heeft circa 2196 van de koopwoningen een door de bewoners geschatte 

verkoopwaarde van C 225.000 of lager (pri jspeil 2012), de hel f t van de voorraad heeft 

een verkoopwaarde tussen C 225.000 en C 400.000 en 3096 heeft een verkoopwaarde 

van meer dan C 400.000. Dit laatste aandeel is hoger dan het regionale aandeel van 

2296 (tabel 22). Dit heeft te maken met de samenstel l ing van de woningvoorraad 

maar ook met de popular i te i t van de gemeente. Volgens huizenzoeker.nl l igt de vier
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kante meter prijs in Oudewater op C 2.610. In de regiogemeenten ligt deze prijs lager: 
C 2.590 in Mon t foo r t , C 2.460 in IJsselstein en C 2.390 in Lopik. 

tabel 2-2 Samenstelling bewoonde koopwoningvoorraad naar prijsklasse in de 

gemeente Oudewater en de regio Utrecht Zuidwest 

Oudewater Utrecht Zuidwest 
*ĥ 175.000 6 * 6 * 
C 175.000 totC 225.000 15* 16* 
C 225.000 t.tC 300.000 2 7 * 3 3 * 
C 300.000 totC 400.000 2 2 * 2 3 * 
> 400.000 3 0 * 2 2 * 
totaal 100* 100* 

Bron: WoON 2012, woningmarktsimulatie RIGO 

Circa 696 van de voorraad bestaat uit part icul iere huurwoningen, van beleggers of van 
eigenaarbewoners die hun woning ( t i jdel i jk) verhuren. In Oudewater gaat het vooral 
om de laatste categorie. In vergel i jk ing met Nederland en de regio Utrecht Zuidwest is 
de omvang van de part icul iere huursector gering. 

Circa 2496 van de voorraad (940 bewoonde woningen) bestaat uit sociale huurwon in 

gen, van Woningbouwverenig ing Oudewater (890 woningen) of van WelThuis (50 ap

par tementen op de locatie Schuylenburcht). Het aandeel sociale huur van 2496 is on

geveer geli jk aan het aandeel in de regio van 2396 en lager dan het landeli jke aandeel 
van 3 1 * . 

In tabel 23 is de samenstel l ing van de bewoonde sociale huurvoorraad in Oudewater 
weergegeven naar type woning en huurpri jsklassen. Ruim de hel f t van de voorraad is 
een grondgebonden woning. De andere hel f t bestaat uit appar tementen, meestal met 
een l i f t in het gebouw. De meeste sociale huurwoningen (7396) hebben een huurpr i js 

to t de tweede aftoppingsgrens (K C 618, pri jspeil 2015). Circa 2196 heeft een huurpr i js 
tussen C 618 en C 711 en 596 heeft een huurpr i js boven de l iberalisatiegrens ^ C 711). 

tabel 23 Samenstelling bewoonde sociale huurvoorraad naar type en huurprijs

klasse in de gemeente Oudewater, 2015 

aantal aandeel aantal aandeel 
^ 4 0 3 140 15* grondgebonden 520 5 5 * 
É 403 C 577 440 4 7 * appartement met lift 290 3 1 * 
C 577 É 618 110 12* appartement zonder lift 130 14* 
6 618  C 711 200 2 1 * totaal 940 100* 
^ 7 1 1 50 5 * 
totaal 940 100* 

Bron: Woningbouwvereniging Oudewateren WelThuis, bewerking RIGO 
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2.4 Toekomstwaarde en veroudering van de woningvoorraad 

De vraagaanbodverhoudingen en de woningbehoef teramingen zeggen iets over de 

gewenste samenstel l ing van de voorraad in te rmen als woningtype, woningpr i js en 
eigendomsverhouding. De woningen moeten uiteraard ook van voldoende woon en 

bouwtechnische kwal i te i t zi jn. Er is in het kader van di t onderzoek geen uitgebreide 
inspectie gehouden van de (woon en bouwtechnische) kwal i te i t van de woningvoor

raad in Oudewater. Wel is deze op hoofd l i jnen in beeld gebracht door te kijken naar: 

S De omvang en samenstel l ing van de woningvoorraad waar de bewoners zowel 
ontevreden zijn over de woonomgeving als de woning. Deze woningen zullen in 
veel gevallen de komende periode moeten worden ' vern ieuwd ' (s loopnieuwbouw 
of grootschalige aanpak) om leefbaarheidsproblemen te voorkomen. 

S De ouderdom van de voorraad. Hoewel mits goed onderhouden woningen vaak 
vele decennia mee gaan, geldt dat oudere woningen vaak meer onderhoud vra

gen. Ook neemt de kans op achterstal l ig onderhoud met de leef t i jd toe. 

Geen van beide invalshoeken is zaligmakend. Zo kunnen inwoners prima tevreden 
zi jn, maar kan de energetische kwal i te i t (beleidsmatig ' te ' ) laag zijn (de energetische 
kwal i te i t van de woningen is in di t onderzoek niet onderzocht) . Wel kan via deze weg 
een orde van grote worden gegeven aan de opgaven die er l iggen. 

Beperkte woonkwaliteit 

Een van de invalshoeken waarmee de opgaven in de voorraad kunnen worden achter

haald, is de tevredenheid van de bewoners. Op basis van de Basisadministratie Adres

sen en Gebouwen (BAG) is de woningvoorraad in Oudewater in een aantal categorie

en ingedeeld. Voor elk van deze categorieën is gekeken naar de mate van tevreden

heid onder de inwoners volgens het WoON. Als de bewoners zowel ontevreden zijn 
over de woning als over de woonomgeving is er mogeli jk sprake van een beperkte 
toekomstwaarde. In de komende jaren kan er een noodzaak ontstaan deze woningen 
aan te pakken, of deze noodzaak bestaat al. 

figuur 29 De samenstelling van de woningvoorraad met (mogelijk) beperkte 

toekomstwaarde in de gemeente Oudewater, 2015 
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In to taal geldt di t voor circa 125 woningen in de gemeente Oudewater. Het gaat hier 
om 396 van de tota le woningvoorraad (in de totale regio gaat het om 496). De belang

ri jkste opgaven liggen  qua aantal  in de laagbouw doorzonwoningen en f lats ui t de 
jaren '60 en '70. Bij de doorzonwoningen gaat het om niet meer dan 396 van het to 

taal aantal woningen in deze categorie, maar doordat er veel van di t type woningen 
staan, vormt deze categorieën ru im een derde van de totale woningvoorraad met een 
beperkte toekomstwaarde. 

De meeste woningen met ontevreden bewoners, zijn huurwoningen. Maar circa 3996 
bet re f t een koopwoning (50 woningen). De aanpak van koopwoningen is niet zozeer 
een publieke maar een part icul iere opgave. Echter, als de eigenaarbewoners de op

gaven niet op (kunnen) pakken, kan het publieke belang wel in het geding komen. In 
f iguur 211 is op laag schaalniveau de meest voorkomende woningtypologie in de 
gemeente Oudewater weergegeven. De laagbouw doorzonwi jken uit de jaren '60 en 
70' liggen vooral aan de westkant van de kern Oudewater. 

Veroudering en grootschalig onderhoud 

Naast de vernieuwingsopgave van circa 125 woningen wint ook het onderhoud aan de 
woningvoorraad in algemene zin aan belang. Voor de inwoners van Oudewater geldt 
dat vanaf het bereiken van de leef t i jd van 75 jaar de ouderdom vaker met gebreken 
zal komen. Woningen worden over het algemeen gebouwd met een beoogde levens

duur (of: explo i tat ieduur) van 50 jaar. Waar we bij de bevolking spreken over een 
vergri jzingsgolf, kan er bij de Nederlandse woningvoorraad gesproken worden over 
een aankomende verouderingsgolf (zie ook f iguur 210). Een groot deel van de won in 

gen heeft een leef t i jd van tussen de 35 en 45 jaar. Deze woningen zullen de komende 
periode de leeft i jdsgrens van 50 jaar gaan passeren. 

figuur 210 De samenstelling van de naoorlogse woningvoorraad naar leeftijd in 

de gemeente Oudewater, 2015 
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Het moge duidel i jk dat oudere woningen vaak meer onderhoud vragen en dat de kans 

op onderhoudsachterstanden groter is. Corporaties plannen di t soort onderhoud au
tomat isch in en hebben hiervoor gelden gereserveerd. In tabel 2-4 is weergegeven 

dat er in de gemeente Oudewater circa 780 koopwoningen zijn die in de per iode 2015 
to t 2030 de leef t i jd van 50 jaar bereiken. Bij de minder welgestelde woningeigenaren 
is het maar de vraag of men voldoende budgetten voor onderhoud heeft gereser
veerd. Daar waar d i t niet het geval is, kan men overwegen hen te st imuleren en faci l i -
te ren. 

tabel 2-4 Het aantal woningen dat de komende jaren de leeftijd van 50 jaar 

bereikt in de gemeente Oudewater 

ouder dan 50 wordt ouder dan 50 ouder dan 50 jaar in 
jaar in 2015 jaar in 2015 tot 2030 2030 

aantal aantal aantal aandeel 

koopwoning 1.035 780 1.815 640/» 

huurwoning 360 435 795 67* 

totaal 1.395 1.215 2.610 65* 

Bron: BAG, WoON 2012, RIGO woningmarktsimulatie 

De tabel laat ook zien dat van de huidige woningvoorraad in 2030 circa 6596 een leef

t i jd heef t van ouder dan 50 jaar (in de regio Utrecht Zuidwest gaat het om 4796). Dit 
bevestigt het belang van de focus op de kwal i te i t van de bestaande voorraad. 

2.5 Actuele woonpatronen 

In deze paragraaf worden de actuele woonpat ronen van huishoudens weergegeven. 
Deze woonpat ronen zijn het uitgangspunt bij de raming van de ontwikkel ing van de 
toekomst ige woningbehoef te in hoofdstuk 4. 

Woonsituatie naar eigendom en woningtype 

De woonsi tuat ie van huishoudens hangt nauw samen met de levensfase en het inko
men. In f iguur 2-12 is te zien dat de jongeren in Oudewater veelal een start aan hun 
wooncarr ière maken in een huurwoning of eerst 'op kamers' gaan. In de levensfase 
die volgt hebben velen een woning weten te kopen. Rond de leeft i jd van 50 jaar heeft 
circa 8096 een woning gekocht. Bij de oudere leefti jdsklassen neemt het aandeel eige
naar-bewoners weer af. Dit is zeer ten dele het gevolg van verhuizingen van koop naar 
huur. De afname heeft vooral te maken met verschil len tussen generaties. Toen deze 

groep ouderen nog tussen de 45 en 65 jaar was, lag het aandeel eigen woningbezi t 

niet op de 8 0 * zoals bij de huidige groep 45 to t 65 jarigen maar een stuk lager. 

De hogere inkomens hebben als vanzelfsprekend het hoogste aandeel eigen woning-

bezit. Echter, ook onder de lagere inkomens wonen er huishoudens in de koopsector. 

Voor een deel gaat het hier om huishoudens die met het huidige inkomen een goed

kope woning hebben gekocht. Voor het belangri jkste deel gaat het echter om huis

houdens die nadat men de woning heeft gekocht, met een inkomensterugval te ma

ken hebben gehad. Voor een deel kan het hier gaan om huishoudens die 'onder water ' 
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zijn komen te staan, maar voor het grootste deel gaat het om ouderen die inmiddels 

met pensioen zi jn. 

figuur 212 Woonsituatie van huishoudens naar leeftijd, type huishouden en in

komensgroep in de gemeente Oudewater, 2015 
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Bron: WoON 2012, RIGO woningmarktsimulatie 

Leeftijdsopbouw van huurders en eigenaarbewoners 

In f iguur 213 staat de leef t i jdsopbouw van zowel de huurderspopulat ie als de popu

latie eigenaarbewoners gedetai l leerd weergegeven. De toename van het aantal ou

deren in de komende jaren bestaat grotendeels uit eigenaarbewoners. De sociale 
huursector is op di t moment sterk vergri jsd (bijna de hel f t van de huurders is 65+1 en 
in de toekomst is er mogeli jk een ontgr i jz ing te verwachten als gevolg van ster f te. 
Hierdoor komen er meer huurwoningen beschikbaar. 

figuur 213 Leeftijdsopbouw van eigenaarbewoners en huurders in de gemeente 

Oudewater, 2015 
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Goedkope scheefheid 

In f iguur 2-14 is de bewoning van de gereguleerde sociale huurvoorraad in Oudewater 

weergegeven. Anno 2015 behoor t circa 72% van de huurderspopulat ie to t de doel 
groep van beleid (K C 34.911), wat vr i jwel gelijk is aan het regionale aandeel van 7196. 

Circa 1196 van de huurders heeft een middeninkomen en 1 7 * heeft een hoger inko
men. De goedkope scheefheid bedraagt daarmee 28%, wat hoger is dan het landel i jke 
percentage van 2696 in 2012 (bron: WOON 2012). 

figuur 2-14 Bewoning van de gereguleerde sociale huurvoorraad naar inkomens

groep in Oudewater en Utrecht Zuidwest, 2015 
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Vraag- aanbodverhoudingen 

Er zijn verschil len methoden om vraag en aanbod op de woningmark t in beeld te 

brengen. Een veel gebruikte methode is de woonwensenbenader ing. Zoals de naam al 
zegt staan bij deze methode de wensen van de inwoners centraal. Deze wensen hoe
ven niet al t i jd overeen te komen met het gedrag van mensen op de woningmarkt . Om 
verschi l lende redenen kunnen en/o f wi l len mensen hun wensen niet al t i jd real iseren. 
Het fei tel i jke gedrag van mensen kan inzichtel i jk worden gemaakt door te kijken naar 
registraties. In deze paragraaf gaan we eerst in op de woonwensenbenader ing. Ver
volgens staan we stil bij het beeld dat voorkomt uit de registraties van de woonru im
teverdel ing en het koopaanbod. 

Woonwensenbenade r i ng 

Bij de woonwensenbenader ing worden de in enquêtes aangegeven woonwensen afge
zet tegen het aanbod dat zij bij verhuizing zouden vr i j la ten. Van de huishoudens in de 
gemeente Oudewater overweegt naar schatt ing circa 1896 te verhuizen. Van deze 
groep is bekend welke woning men na verhuizing zou wi l len betrekken en welke wo

ning men leeg achterlaat bij een mogeli jke verhuizing. Omdat in de prakt i jk niet elk 

huishouden met een verhuiswens verhuist en omdat woonwensen kunnen worden 

bi jgesteld, noemen spreken we over het 'potent ië le aanbod en de potent ië le vraag'. 
In f iguur 2-15 staan beide tegen elkaar afgezet. Bij de vraag is ook rekening gehouden 

met de vraag van starters die zeker of misschien in de gemeente Oudewater wi l len 
bl i jven wonen. 



Wat bet re f t grondgebonden koopwoningen komt er een vri j evenwicht ig beeld naar 

voren. Als de doorstromers in de koopsector allemaal zouden verhuizen ontstaat er 
hier ru imte voor starters. Mede als gevolg van de vergri jzing is er een potent ieel te 

kort aan koopappar tementen. Echter: deze vraag is slechts ten dele manifest: ouderen 
bli jken in de prakt i jk om ui teenlopende motieven vaak toch niet de verhuisstap te 
maken. Dit betekent dat de prijs en de kwal i te i t van het aanbod nauw komen. 

figuur 215 De potentiële vraagaanbodverhoudingen in de gemeente Oudewater 
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Bron: WoON 2012, woningmarktsimulatie RIGO 

De markt voor grondgebonden huurwoningen is bezien vanuit de woonwensenbena

dering overall vri j ontspannen, vooral vanwege het relat ief ru ime potent ië le aanbod. 
Dit potent ië le aanbod word t nu bewoond door oudere bewoners, die in de prakt i jk 
vaak toch niet verhuizen, waardoor het aanbod niet beschikbaar komt. Mede hierdoor 
is er een potent ieel tekor t aan huurappar tementen. Dit tekor t is om verschil lende 

redenen slechts ten dele manifest. Voor oudere huurders die wi l len doorst romen naar 
een appar tement , geldt dat ze vaak een f l inke huursprong moeten maken. De huidige 
huur is immers vanwege de lange woonduur vaak laag. En voor eigenaarbewoners die 

wil len doorst romen naar een huurappar tement geldt dat zij vaak lage woonlasten 
hebben omdat de hypotheek vr i jwel vol ledig is afgelost. Het is gevoelsmatig vaak 
lastig om na verhuizing een soms forse maandhuur te gaan betalen. 

Woonru im teve rde l i ngsbes tanden 

Gemeente Oudewater heeft ten behoeve van dit woningmarktonderzoek bij Woning

net cijfers opgevraagd over de woonru imteverde l ing in de sociale huursector. Deze 

1 In deze f iguur zijn bij de starters al leen de starters opgenomen die zeker of misschien in de 

gemeente Oudewater wi l len bl i jven wonen . 
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bieden inzicht in (a) het aantal ingeschreven woningzoekenden, (b) het aantal actief 
woningzoekenden en (c) het beschikbare aanbod. 

Het aantal ingeschreven woningzoekenden is de afgelopen jaren toegenomen (zie ook 

f iguur 2-16). In 2015 l i jkt deze toename to t sti lstand te komen. Het aantal inschr i jv in
gen kan niet zondermeer worden geschouwd als een indicator voor de omvang van de 
woningvraag. Velen schrijven zich uit voorzorg in en niet omdat men daadwerkel i jk op 
di t moment een woning zoekt. Slechts 3,896 van de ingeschreven woningzoekenden 
heeft in 2015 ook daadwerkel i jk op een advertent ie gereageerd. Vanaf het moment 
van de inschri jv ing bouwt men echter wacht t i jd op, die ui te indel i jk mede bepalend is 
voor de kans op een woning. 

Het aantal actieve woningzoekenden is een betere indicator voor de actuele won ing-
vraag. Dit aantal heeft de afgelopen jaren geschommeld, maar van een structurele 
toename is geen sprake. De schommelingen hebben mede te maken met het beschik
bare (geadverteerde) aanbod. Als er meer woningen beschikbaar komen, dan worden 
immers meer woningzoekenden verleid om te reageren. In 2011 werden de nieuw-
bouwappar tementen aan de Noort Syde en Brede Dijk opgeleverd en de (kwal i tat ieve) 
vraag naar deze woningen was groot . Dit leidde in di t jaar to t een piek in het aantal 
actief woningzoekenden (zie ook f iguur 2-16 en f iguur 2-17). 

figuur 2-16 Ontwikkeling van het aantal bij Woningnet ingeschreven woningzoe

kenden en het aantal actieve woningzoekenden uit Oudewater 
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Bron: Woningnet, bewerking RIGO 

Het toenemend aantal inschri jvingen betekent dat meer huishoudens zich op de huur

sector or iënteren en/of in ieder geval de mogel i jkheid voor het verkr i jgen van een 

huurwoning wi l len openhouden. Tot een toenemende druk op de huursector leidt dit 

vooralsnog niet , of in ieder geval niet op structurele basis. Een veel gebruikte indica

tor voor de druk op de sociale huur is de zogenoemde 'slaagkans'. Deze is hier bere-
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kend door het (jaarl i jks) aanbod te delen door het aantal actief woningzoekenden. In 

de periode 2007 t / m 2010 lag deze slaagkans op 696 en in de periode 2011 t / m 2014 
op 896. De druk op de sociale huur is  bezien over een langere te rmi jn  dus onge

veer gelijk gebleven (of zelfs l icht afgenomen). 

figuur 217 Ontwikkeling van het aantal bij Woningnet geregistreerde actieve 

woningzoekenden uit Oudewater, het beschikbare aanbod en de slaagkans 
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Het gevoel dat de druk op de sociale huursector in Oudewater toeneemt (dat bij ver

schil lende lokale part i jen bestaat), kan dus slechts ten dele met cijfers worden onder

bouwd. Het aantal inschri jvingen neemt wel toe, maar deels gaat het om inschri jv in

gen uit voorzorg. Ook geldt dat de vraag van buiten de gemeentegrenzen in aandeel is 

toegenomen. Van alle woningzoekenden die reageerden op een geadverteerde wo

ning in Ouderwater , woonde in 2015 9596 niet in Oudewater, te rw i j l dit aandeel in 

2007 nog op 8396 lag. Ten slotte geldt dat bij het gevoel dat de druk op de sociale 
huursector in Oudewater toeneemt ook de toename van het aantal statushouders een 
rol kan spelen. De opgave op dit vlak is opgelopen van 3 in 2012, 6 in 2013, 10 in 2014 
en naar verwacht ing 18 in 2015. 

Aanbod in de koopsector 

Het aantal te koop aangeboden woningen is sinds de start van de economische crisis 
in 2008 toegenomen (zie ook f iguur 218). Dit geldt zowel landeli jk als in Oudewater. 
Het toenemend aanbod was vooral een teken van een moeizame markt : het duurde 

vaak lang voordat de woningen verkocht werden en niet zelden moest men zakken 

met de vraagpri js. Potentiële kopers waren onzeker en hun f inancier ingsmogel i jkhe

den werden beperkt door strengere eisen van de banken. Eind 2014 is de verkoop van 
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koopwoningen weer aangetrokken waardoor het aanbod in aantal is afgenomen. Lan

deli jk is het herstel een klein jaar eerder ingezet. 

figuur 218 Het gemiddeld aantal te koop aangeboden woningen per maand, in 

de voorgaande 12 maanden (2008/9 t/m juli 2015) 
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Concluderend 

Overall is de woningmark t in Oudewater redeli jk in evenwicht en over de jaren vri j 
stabiel. Dat bl i jkt zowel uit de woonwensenbenader ing als uit de registraties. Kijkend 
naar de woonwensen, dan bl i jkt er een tekort aan appartementen een (beperkt) over

schot aan grondgebonden huurwoningen. Dit laatste overschot komt niet naar voren 
uit de woonruimteverdel ingsci j fers. Sterker nog, het aantal ingeschreven woningzoe

kenden is toegenomen en de druk op de sociale sector is de afgelopen jaren nagenoeg 
constant gebleven. Mede als gevolg van de economische crisis zijn meer mensen zich 
op de huursector gaan or iënteren. Anno 2015 laat de economie herstel zien en het

zelfde geldt voor de koopwoningmarkt . Op termi jn kan hierdoor het potent ië le over

schot aan (grondgebonden) huurwoningen ook in de registraties van de woonru imte 

verdel ing zichtbaar worden . Echter, zolang er overall sprake is van een gezonde wo

ningmarkt , hoef t men voor echte verhuurbaarheidsproblemen niet te vrezen. 

Voor zowel de woonwensenbenader ing als de cijfers uit registraties geldt dat alleen 

gefocust word t op 'het actieve deel van de woningmarkt ' . Het overgrote deel van de 
huishoudens in Oudewater woont echter naar wens en heeft geen verhuisplannen. In 

hoofdstuk 4 word t bekeken wat er nodig is om dit ook in de toekomst zo te houden. 
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Toekomstverwachtingen 
De komende decennia zal het aantal en aandeel 75plussers toenemen. Op dit 

moment is li
0

Zo van de huishoudens ouder dan 75 jaar, in 2030 is dit naar 

verwachting 23
0

7o. Vooral het aantal oudere gezinnen neemt af, terwijl de 

overige groepen ongeveer gelijk van omvang blijven. Vooral voor jongere 

huishoudens (beneden de 50 jaar) geldt dat de exacte ontwikkeling onzeker 

is. Deze is mede afhankelijk van de economische ontwikkeling in Oudewa

ter en de regio. Ook de ontwikkeling van de koopkracht is onzeker. Vanwege 

deze onzekerheid zijn in dit hoofdstuk toekomstscenario's benoemd be

staande uit demografische en economische varianten. In elk scenario drukt 

de vergrijzing een stempel op de omvang van de doelgroep van beleid: deze 

neemt in elk scenario toe. 

Inleiding 

In di t hoofdstuk word t het vizier gericht op de toekomst. In paragraaf 3.2 worden 
eerst de demograf ische verwacht ingen besproken. Dit aan de hand van bestaande 
prognoses van het CBS/PBL en ABF. Omdat prognoses met onzekerheden zijn omge

ven worden in paragraaf 3.3 enkele toekomstscenario's benoemd inzake de demogra

fische en economische ontwikkel ingen. Deze worden in paragraaf 3.5 gebruikt om de 
omvang van de doelgroepen in de toekomst te ramen en in hoofdstuk 4 om de toe

komstige woningbehoef te te ramen. 

Demografie 

Voor de gemeente Oudewater zijn twee bestaande bevolkingsprognoses voorhanden: 

de pearlprognose van het CBS/PBL 2013 en de primosprognose 2014 van ABF. Beide 
prognoses verschil len nauweli jks van elkaar: het aantal inwoners neemt af en het 
aantal huishoudens neemt toe (f iguur 31). In aantal gaat het om een afname van 270 

to t 290 inwoners en om een toename van 170 to t 200 huishoudens in de periode 
2015 to t 2030. 

Bij beide prognosemodel len worden aannamen gedaan over de n ieuwbouw in de 
komende jaren. Bij de in terpretat ie van prognosemodel len ontstaat hierdoor een 
soort van 'kip en ei ' probleem, want de prognoses worden tevens gebruikt om nieuw

bouwplannen op te baseren. Dat is een lastig gegeven. De t rend die de prognosemo

dellen aangeven is echter helder en staat op hoofdl i jnen vast. Hoe groot de exacte 
groei is, zal de komende jaren duidel i jk moeten worden (moni tor ing is op di t vlak 
wensel i jk). 

Hoewel de prognoses nauweli jks van elkaar verschi l len, wil dat niet zeggen dat er 

geen bandbreedten zi jn. In deze studie hanteren we (net als in de won ingmark tmon i 

tor van de provincie Utrecht) de primosprognose als basisvariant. Daar zetten we 
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twee var ianten naast: een variant die bovenop de primosprognose uitgaat van 100 
huishoudens extra groei en een variant die uitgaat van 100 huishoudens minder groei 
in de per iode 2015 to t 2030 (zie ook paragraaf 3.3). 

figuur 3-1 Ontwikkeling aantal inwoners en huishoudens in Oudewater, werkelijk 

in 2005 tot 2015 en prognose tot 2035 volgens twee varianten 
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Primosprognose 
2014 

 Pearlprognose 
CBS/PBL 2013 

tabel 31 Prognose aantal inwoners en huishoudens in Oudewater in 2015 tot 

2020 en 2030 volgens twee varianten
2 

inwoners huishoudens 
2015 9.930 4.030 

ontwikkeling 2015 tot 2020 primos 240 40 
pearl 50 110 

ontwikkeling 2015 tot 2030 primos 290 170 
pearl 270 200 

Bron: CBS, pearlprognose, primosprognose 2014, bewerking RIGO 

Veranderende bevolkingssamenstelling 

In f iguur 32 staat de leef t i jdsopbouw van de bevolking in Oudewater weergegeven in 
2015 en 2030 volgens de primosprognose. Het aantal personen in de leef t i jd van 25 
t o t 40 jaar bl i j f t in de periode 2015 to t 2030 nagenoeg constant. Vrouwen krijgen 
voornamel i jk in deze leeft i jdscategorie kinderen. Vandaar dat ook het aantal kinderen 
in de leef t i jd van 0 t / m 4 jaar nagenoeg constant bl i j f t . Het aantal oudere kinderen (5 
t o t 15 jaar) en het aantal jong volwassenen (15 t o t 20 jaar) neemt af. Deze groep ver

laat de gemeente zodra men ouder wordt en de nieuwe aanwas is beperkt . 

2 Dat de verschi l len vooral in de beginjaren groot zi jn, heef t bovenal te maken met verschi l 

lende aannamen voor het aanvangsjaar: In f iguur is te zien dat de Pearlprognose een te lage 

ui tgangswaarde hanteer t , wat in de ja ren daarop w o r d t ingehaald. Daardoor komt de to ta le 

groei hoger uit dan Primos. 
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De grootste verander ing in de leef t i jdsopbouw word t veroorzaakt door de vergr i j 

zingsgolf. De groep tussen de 40 en 55 jaar oud in 2015 is in 2030 tussen de 55 en 70 
jaar oud en weer 15 jaar later tussen de 70 en 85 jaar. Na 2030 zal de vergri jzing dus 

versterkt doorzet ten. In de komende periode word t vooral een toename van het aan

tal en aandeel 75plussers verwacht . De huidige groep bewoners tussen de 65 en 70 
jaar oud is in 2030 tussen de 80 en 85 jaar, waarmee de omvang van deze groep in de 
periode 2015 t o t 2030 meer dan verdubbel t . 

De toename van het aandeel 75plus is in vr i jwel in elke wijk en buurt van de gemeen

te Oudewater zichtbaar. Dit is weergeven in f iguur 34 en f iguur 35, waarin het aan

deel 75plus in 2010 en de prognose voor 2030 is weergegeven. 

figuur 32 De leeftijdsopbouw in Oudewater, werkelijk in 2015 en prognose 2030 

volgens de primosprognose 2014 

900 
2015 

800 

700 2030 primos 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

0 
co co co co co co co co co co co co co co co co co co 

L O 
co co co co co CO co co co co co CO co co co co co 

co 
CD co CD CD CD CD CD CD CD 

O J C N J C O C O  ' ļ  ^ á  L O L O C D C D r ^ r ^ o O O O C D L O 
L O L O L O L O L O L O L O L O 

CM CM co CO L O L O CD c ŗ j CO CO CD 

Bron: gemeente Oudewater, primosprognose 2014, bewerking RIGO 

Veranderende huishoudenssamenstelling 

De toename van het aantal 75plussers is ook terug te zien in de toekomstige huis

houdenssamenstel l ing (f iguur 33). Het aandeel huishoudens van 75 jaar of ouder 
neemt toe van 1496 in 2015 to t 2396 in 2030, wat neerkomt op een toename van bijna 
400 huishoudens in de periode 2015 to t 2030. Ook het aantal 65 to t 75jarigen 
neemt toe, te rw i j l het aantal oudere gezinnen f l ink afneemt. De overige groepen bl i j 

ven ongeveer gelijk van omvang of nemen l icht af. 
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figuur 33 Ontwikkeling huishoudenssamenstelling naar leeftijd en type in Ou

dewater in 2015 tot 2030 
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Aandeel 75 jaar en ouder 2010 
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Aandeel 75 jaar en ouder 2030 
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3.3 Consequenties voor de voorzieningen 

De voorz ieningenbehoef te verandert onder invloed van maatschappeli jke trends als 
digital isering en schaalvergrot ing. Ook demograf ie speelt hierbi j een belangri jke ro l . 
In deze paragraaf word t de invloed van demograf ie op enkele basisvoorzieningen 

besproken. Het gaat hier om voorzieningen waarvoor de gemeente direct of indirect 
een planningsverpl icht ing heef t : sportvoorzieningen, onderwi js en de eersteli jnsge

zondheidszorg. In de bij lage staan de gehanteerde kengetallen weergegeven. 

Sportvoorzieningen 

Het draagvlak voor sportvoorzieningen zal de komende jaren onder druk komen te 
staan. Voor b innensporten zoals vol leybal geldt dat verenigingen rekening moeten 
houden met een afname van het ledental met 1296 in de per iode to t 2025. Ook bui 
tensporten als voetbal kri jgen te maken met een afnemend aantal beoefenaars (een 
afname van 1496 to t 2025). Het aantal mensen dat zwemmen als sport beoefend zal 
over dezelfde periode met ongeveer 996 terug lopen. Ook ouderen gaan relat ief vaak 

zwemmen en dat geldt in versterkte mate voor tennis en vooral gymnastiek. Het aan
tal beoefenaars van deze sporten zal dus minder sterk afnemen. Het aantal tennissers 
met 896 en het aantal deelnemers aan gymnastiek met 596. Na 2025 zal het aantal 
deelnemers aan gymnastiek als gevolg van de vergri jzing zelfs gaan toenemen. 

figuur 3-6 De ontwikkeling van het aantal deelnemers aan bepaalde sporten in 

de gemeente Oudewater (indexcijfers, 2014 * 100X) 
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Bron: Sportbeoefening: CBS, Bevolkingsprognose: Primos, bewerking RIGO 

Onderwijs 

Het aantal leerl ingen in de basisschoolleeft i jd zal het komend decennium bli jven af

nemen. Dit is een direct gevolg van het afnemend aantal geboorten in de afgelopen 

jaren. Deze afname zal naar verwacht ing de komende jaren stabi l iseren, maar pas 

rond 2030 zal di t gaan leiden to t een beperkte toename van het aantal leerl ingen van 

basisscholen. In de tussenliggende periode zal het aanbod aan basisscholen met circa 

21
0

A afnemen. Deze afname zal mogeli jk moeten samengaan met de slui t ing van enke
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Ie basisscholen. Ook het aantal kinderen in de middelbare school leeft i jd neemt af. 
Deze afname duur t  logischerwijs  enkele jaren langer dan de afname van het aan

tal basisschoolleerl ingen. Pas na 2030 zal het dieptepunt worden bereikt . 

figuur 37 De ontwikkeling van het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd en 

de middelbare schoolleeftijd in de gemeente Oudewater 
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Bron: Deelname middelbaar onderwijs: OC&W, demografie: Primos, bewerking RIGO 

Eerstelijnsgezondheidszorg 

Op het vlak van de gezondheidszorg word t de behoefte mede bepaald door ( landel i j 

ke) stelselwi jzigingen. Indien los van deze stelselwijzigingen word t gekeken naar het 
ver loop van de behoef te, dan ontstaat f iguur 38. De behoefte aan tandartsen neemt 
af en de behoef te aan apothekers, huisartsen en fys iotherapeuten neemt l icht toe. De 
behoef te aan thuiszorg neemt als gevolg van de vergri jzing sterk toe. 

figuur 38 De ontwikkeling van de behoefte aan eerstelijns gezondheidszorg in 

de gemeente Oudewater 
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Bron: Beroep gezondheidszorg: Kluwer/CBS, demografie: Primos, bewerking RIGO 
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Toekomstscenario's 

Demografische varianten 

Terwij l de nadere vergri jz ing een gegeven is, geldt dat de ontwikkel ing van de jongere 
leeft i jdsgroepen deels onzeker is. Hoewel de bestaande prognosevarianten voor de 

gemeente Oudewater nauweli jks van elkaar verschi l len, wil dat niet zeggen dat er 
geen bandbreedten zi jn. Deze bandbreedten moeten vooral worden verklaard door 

verschil lende inschatt ingen over de binnenlandse migrat ie (zie voor de stromen in het 
verleden paragraaf 2.2). Deze verhuisstromen hangen onder meer samen met de 
ontwikkel ing van de werkgelegenheid, want bij verhuizingen over langere afstand 
speelt het (verkri jgen van) een baan een dominante ro l . 

In deze studie hanteren we de primosprognose als basisvariant. Deze prognose gaat 
uit van een toename van 40 huishoudens in de periode 2015 to t 2020 en van 170 
huishoudens in de periode 2015 to t 2030. Voor het jaar 2030 hanteren we naast de 
primosprognose twee extra demografische var ianten: een variant die uitgaat van 100 
huishoudens extra groei in de periode 2015 to t 2030 bovenop de door Primos voor

spelde huishoudensgroei. En een variant die uitgaat van 100 huishoudens minder 
groei dan de door Primos voorspelde huishoudensgroei. In f iguur 39 staat aangege

ven to t welke verschil len in leef t i jdsopbouw deze aannamen le iden. 

figuur 39 De huishoudenssamenstelling naar leeftijd in 2015 en 2030 in Oude

water volgens de Primosprognose en twee varianten 
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Bron: primosprognose 2014, bewerking RIGO, RIGO 

Economie: varianten koopkrachtontwikkeling 

De economische ontwikkel ing heeft ook effect op de koopkracht van huishoudens, 

ofwel de inkomens. De koopkrachtontwikkel ing bepaalt wat huishoudens in hun por

temonnee hebben en dus wat ze kunnen besteden aan het wonen. In het afgelopen 
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jaar is de reële koopkracht  ondanks de crisis  in Nederland sterk verbeterd. Dit is 
een gevolg van belast ingmaatregelen, maar vooral ook van de beperkte in f lat ie. Uit 
de vrees voor een def lat ie heeft de Europe Bank begin dit jaar besloten de geldpers 

aan te zetten. Een voor Europa ongekende operat ie, met onzekere uitkomst. 

In dit onderzoek is om deze reden gewerkt met drie economische varianten wat be

t re f t de ontwikkel ing van de koopkracht. In de basisvariant word t ervan uitgegaan dat 
de economie bl i j f t schommelen en dat de gemiddelde koopkrachtontwikkel ing gelijk 

zal zijn aan de afgelopen per iode. In de periode 1997 t / m 2014 lag dit gemiddelde op 
0,34 procent per jaar (f iguur 310). Naast deze basisvariant is een posit ieve en nega

t ieve var iant geplaatst. In het posit ieve scenario neemt de reële koopkracht met 0,84 
procent per jaar toe. In het negatieve scenario neemt de koopkracht af met gemid

deld 0,16 procent per jaar. Hoe de economie zich daadwerkel i jk zal ontwikkelen is en 
bl i j f t onzeker, de varianten zijn vooral bedoeld om bandbreedten inzichtel i jk te ma

ken. 

figuur 310 Reële koopkrachtontwikkeling van huishoudens in Nederland (jaar

lijkse toe en afname in procentpunten), werkelijke ontwikkeling in 1997 t/m 

2013 en prognose 2014 tot 2030 volgens drie varianten 
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Bron: CPB, bewerking RIGO, RIGO 

Scenario's voor economische en demografische groei 

De drie economische varianten gecombineerd met de primosprognose levert voor 

zowel het peil jaar 2020 als het peil jaar 2030 drie toekomstscenario's op. Bij de ont

wikkel ing van de woningbehoef te rekenen we voor het jaar 2030 twee extra scena

rio's door: 100 huishoudens meer en 100 huishoudens minder groei in combinat ie 

met de economische basisvariant. De scenario's staan aangegeven in tabel 32. 
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tabel 32 Scenario's voor economische en demografische groei 

Primos 
Demografie 

100 hh extra groei 100 hh minder groei 
Economie Negatief X 

Basis X X X 
Positief X 

3.5 Ontwikkel ing inkomensgroepen 

Op basis van de primosprognose in combinat ie met drie economische varianten is in 
f iguur 311 de ontwikkel ing van de inkomensgroepen in Oudewater weergegeven. In 
de periode 2015 t o t 2020 is de verschuiving gering: de omvang van de doelgroep van 
beleid neemt bij elke economische variant l icht toe met tussen de 5 en 65 huishou

dens. In de periode 2015 t o t 2030 gaat het om een toename van 60 to t 240 huishou

dens. Dit is vooral een gevolg van de vergri jzing van de bevolking. Op het moment dat 
men met pensioen gaat, daalt immers het inkomen. Bij gevolg neemt het aandeel 75

plus onder de doelgroep van beleid toe van 2896 in 2015 t o t 3296 in 2020 en 4196 in 
2030 (economische basisvariant, f iguur 312). 

Ook de omvang van de middeninkomens neemt toe, te rw i j l de ontwikkel ing van het 

aantal huishoudens met een hoger inkomen (meestal behorende to t de beroepsbe

volking) sterk afhankeli jk is van de economische ontwikke l ing. 

figuur 311 Ontwikkeling inkomensgroepen in 2015 tot 2020 en 2030 in Oudewa

ter volgens de primosprognose i.c.m. drie economische varianten 
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Bron: WoON 2012, RIGO woningmarktsimulatie 
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figuur 3-12 De samenstelling van de doelgroep van beleid in 2015, 2020 en 2030 

volgens de primosprognose i.c.m. de economische basisvariant 

6 0 * 

4 0 * 

20oZo 

2607o 
250/» 

• H H 

4 1 * 1 

2607o 
250/» 

• H H 

2607o 
250/» 

• H H 

2607o 

1 8 0 / 0 m 

B 7 5 + 

M 65 tot 75 jaar 

145 tot 65 jaar 

25 tot 45 jaar 

< 25 jaar 

2015 2020 2030 

Bron: WoON 2012, RIGO woningmarktsimulatie 

ItïlQ 36 



Toekomstige woningbehoefte 
De toename van de doelgroep van beleid heeft slechts beperkte gevolgen 

voor de benodigde omvang van de betaalbare huurvoorraad. De toename van 

de doelgroep bestaat deels uit ouderen (met inkomensterugval) in de koop

sector. Omdat deze ouderen veelal in de huidige woning blijven wonen komt 

er weinig aanbod vrij , te weinig om de nieuwe aanwas op te vangen. Daar

door neemt de behoefte aan grondgebonden koopwoningen toe met tussen 

de 25 tot 110 woningen in de periode 2015 tot 2030 (uitgaande van constante 

woonpatronen). Dit segment is het meest gevoelig voor schommelingen in de 

conjunctuur en demografische ontwikkeling. Het is vooral de beroepsbevol

king die verhuist, deze is over het algemeen vrij welgesteld en woont relatief 

vaak in dit segment. Hoewel de meeste ouderen in grondgebonden woningen 

blijven wonen, neemt als gevolg van de vergrijzing ook de behoefte aan 

koop- en huurappartementen toe. De behoefte aan grondgebonden huurwo

ningen neemt af, omdat de huidige bewoners van deze woningen komen te 

overlijden en de nieuwe aanwas beperkt is. De behoefte neemt mogelijk ver

der af als de goedkope scheefheid in de betaalbare huurvoorraad afneemt. 

Inleiding 

De exacte ontwikkel ing van de woningbehoef te in de toekomst is onzeker. Daarom is 

er dit hoofdstuk gewerkt met toekomstscenario's bestaande uit demografische en 
economische varianten (zie ook hoofdstuk 3). Ook naar de vraag wat een passende 
voorraad is voor de toekomst ige inwoners van Oudewater kan vanuit verschil lende 
perspectieven worden gekeken. In paragraaf 4.2 kiezen we een neutraal en helder 

perspectief. We gaan er s impelweg vanuit dat de huishoudens - uitgespl i tst naar in
komen, type en leeft i jd - in de toekomst op soortgel i jke wijze zouden moeten kunnen 
wonen als op di t moment (zie ook de actuele woonpat ronen van huishoudens in pa

ragraaf 2.5). Omdat het merendeel van de huishoudens nu naar wens woont , is dit 
een goede basis voor gesprek. Voor ouderen is gecorrigeerd voor generat ie-ef fecten. 
De uitgangsposit ie van de toekomst ige ouderen is immers wezenli jk anders dan de 
huidige ouderen: men woont vaker in (grondgebonden) koopwoningen. 

Bij deze aanpak geldt dat het constant houden van de huidige woonpat ronen een 
onderzoeksmatige aanname is, die niet 100% bewaarheid zal worden. In paragraaf 4.3 

gaan we nader in op de woonpat ronen in de toekomst en op mogeli jke verschuivingen 
hier in. 
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4.2 Ontwikkel ing van de behoefte 

Type en eigendom 

In f iguur 4 -1 staat de ontwikkel ing van de woningbehoef te weergegeven volgens de 
pr imosprognose in combinat ie met drie economische var ianten. Uitgaande van con

stante woonpat ronen neemt de komende 15 jaar de behoefte aan grondgebonden 
koopwoningen in elk scenario toe. In de periode to t 2030 var ieert deze toename van 
25 woningen bij de economische negatieve variant to t 110 woningen bij de economi
sche posit ieve variant. De verschil len tussen de economische varianten zijn bij de 
grondgebonden koopwoningen het grootst , omdat dit segment het meest gevoelig is 
voor conjuncturele schommel ingen. 

De behoef te aan koop- en huurappar tementen neemt toe, vooral als gevolg van de 
voortschr i jdende vergri jz ing. De behoefte aan koopappartementen neemt toe met 85 
to t 105 woningen in de per iode 2015 to t 2030 en de behoefte aan huurappar temen
ten neemt toe met 80 to t 115 woningen. Gemiddeld per jaar komt dit neer op kleine 
aantal len van 5 á 6 koop- of huurappar tementen, wat betekent dat de lokale opname
capacitei t van de markt beperkt is. Dit maakt het niet eenvoudig om deze woningen af 
te zet ten, want met het realiseren van één complex is de markt gedurende enkele 
jaren verzadigd. 

De behoef te aan grondgebonden huurwoningen neemt de komende jaren af. Deze 
afname is niet zozeer een gevolg van de naderende vergri jz ing, maar van de huidige. 

De huidige bewoners van deze woningen komen te over l i jden en de nieuwe aanwas is 
beperkt . De afname schommelt tussen de 55 en 120 woningen in de per iode 2015 to t 
2030, afhankeli jk van de koopkrachtontwikkel ing. Gegeven de toename van de be
hoefte aan koopwoningen in dezelfde periode is verkoop van huurwoningen een mo

gelijke opt ie . 

figuur 4-1 Ontwikkeling woningbehoefte naar type en eigendom in 2015 tot 

2020 en 2030 in Oudewater volgens de primosprognose i.c.m. drie economische 

varianten 
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In tabel 41 is het effect van meer of minder huishoudensgroei op de ontwikkel ing van 
de woningbehoef te weergeven. De verschil len tussen de demografische varianten zijn 

bij de grondgebonden koopwoningen het grootst : als het aantal huishoudens met 100 
meer toeneemt dan voorspelt door de primosprognose, dan neemt de behoefte aan 
grondgebonden koopwoningen met 70 woningen meer toe. En met 70 woningen min

der als de huishoudensgroei 100 huishoudens lager ui tval t . Dit heeft te maken met de 
selectieve samenstel l ing van de verhuisst romen: het is vooral de beroepsbevolking 
die verhuist (vaak gezinnen), deze is over het algemeen vri j welgesteld en woont rela

t ief vaak in grondgebonden koopwoningen. 

tabel 41 Ontwikkeling woningbehoefte naar type en eigendom in 2015 tot 

2030 volgens de primosprognose en de economische basisvariant en het verschil 

met 100 huishoudens meer of minder groei 

verschil met 100 verschil met 100 hh 
primos hh extra groei minder groei 

koop grondgebonden 70 65 65 
appartement 90 5 5 
totaal 160 70 70 

huur grondgebonden 90 15 15 
appartement 100 10 10 
totaal 10 25 25 

onzelfstandig 0 5 5 
totaal 170 100 100 

Bron: WoON 2012, RIGO woningmarktsimulatie 

Prijsklassen 

Binnen de huursector neemt de behoefte aan goedkope huurwoningen met een huur

prijs to t C 403 (vaak van een mindere kwal i te i t ) af. Bij de negatieve economische var i 

ant ontstaat er een toenemende behoefte aan huurwoningen met een huurpr i js bo

ven C 403 (f iguur 42). Veel vri je sectorhuurwoningen zijn er op di t moment niet in 

Oudewater. Bij de aanname van constante woonpat ronen kan er hier dus ook geen 
behoefte aan ontstaan. De toegang t o t de sociale sector word t door de DAEBregeling 
voor middeninkomens afgesloten. Mogeli jk zal een deel van hen zich gaan or iënteren 
op de geliberaliseerde huur. De indruk bestaat echter dat de behoef te aan woningen 
in di t segment klein is en zal bl i jven. 

In de koopsector is vooral het duurdere segment gevoelig voor de economische ont

wikkel ingen. De toenemende behoefte aan koopwoningen van meer dan C 400.000 
ligt tussen 40 en 150 woningen in de periode 2015 to t 2030. In de goedkopere koop

segmenten is de toenemende behoef te bij elke economische variant ongeveer even 
groot . 

Als er in 2030 100 huishoudens meer in de gemeente Oudewater wonen, dan neemt 

binnen de koopsector de behoef te binnen elke prijsklasse toe. Het grootste verschil is 

zichtbaar bij het segment tussen C 225.000 en C 400.000. Binnen de huursector zijn 

de verschil len tussen de demografische varianten gering (tabel 42). 
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figuur 42 Ontwikkeling woningbehoefte naar prijsklassen in 2015 tot 2020 en 

2030 in Oudewater volgens de primosprognose i.c.m. drie economische varianten 
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Bron: WoON 2012, RIGO woningmarktsimulatie 

tabel 42 Ontwikkeling woningbehoefte naar prijsklassen in 2015 tot 2030 

volgens de primosprognose en de economische basisvariant en het verschil met 

100 huishoudens meer of minder groei 

verschil met 100 verschil met 100 hh 
primos hh extra groei minder groei 

koop <Ç. 225.000 30 15 15 
É 225.000  6 400.000 40 35 35 
>ţ 400.000 90 20 20 
totaal 160 70 70 

huur ^ 4 0 3 10 5 5 
6 403 «577 20 10 10 
5ÍÌ577 0 10 10 
totaal 10 25 25 

onzelfstandig 0 5 5 
totaal 170 100 100 

Bron: WoON 2012, RIGO woningmarktsimulatie 

Betaalbare huurvoorraad 

In deze studie is de betaalbare huurvoorraad gedefinieerd als sociale huurwoningen 

van woningcorporat ies met een huurpri js to t de l iberal isatiepri js (K C 7 1 1 , pri jspeil 

2015). Uitgaande van constante woonpat ronen (gecorrigeerd voor generat ieef fecten) 

neemt de behoef te aan betaalbare huurwoningen nauweli jks toe. In het posit ieve 

economische scenario is er zelfs een afname van de behoefte te verwachten ( f iguur 

43). Deze afname l i jkt wel l icht vreemd, gegeven de toename van de doelgroep van 

beleid (zie ook paragraaf 3.5). De doelgroep zien we echter steeds vaker terug in de 

koopsector, waarover meer in de volgende paragraaf. 
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De behoefte aan betaalbare huurwoningen verschi l t nauweli jks tussen de drie demo

grafische var ianten, omdat meer of minder groei van de bevolking vooral effect heeft 

op de behoefte aan grondgebonden koopwoningen. Wel verschui f t de behoefte van 
grondgebonden huurwoningen naar (voor ouderen) geschikte huurappar tementen. 

figuur 43 Ontwikkeling behoefte aan betaalbare huurwoningen in 2015 tot 

2020 en 2030 volgens de primosprognose i.c.m. drie economische varianten 
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Bron: WoON 2012, RIGO woningmarktsimulatie 

4.3 Woonpatronen in de toekomst 

4.3.1 Constante woonpatronen 

In de voorgaande paragraaf is uiteengezet hoe de woningbehoef te zich ontwikke l t bij 
constante woonpat ronen, gecorrigeerd voor generat ieef fecten van ouderen. Bij dit 
generat ieeffect corr igeren we alleen voor wat betref t de uitgangssituatie, niet voor 

mogeli jke gedragsverschil len tussen de generaties. Gedragsveranderingen zijn immers 
veel moeil i jker te voorspel len. Dat di t soort zaken constant gehouden worden, bete

kent niet dat er helemaal niets verandert aan de woonpat ronen van bepaalde groe

pen. Door de verhuizingen en vooral door de veranderende samenstel l ing van groe

pen vinden verschuivingen plaats. 

In f iguur 44 staan de belangri jkste verschuivingen weergegeven. Onder ouderen 

neemt het eigenwoningbezit toe. Terwij l op dit moment circa 4596 van de 75plussers 
in een koopwoning woont , neemt di t aandeel toe t o t 5096 in 2020 en 5496 in 2030. 
Een deel van deze groep ouderen maakt weliswaar de stap naar een huurapparte

ment, maar dit aandeel is te klein om het generat ieeffect te niet te doen. 

Als gekeken word t naar de woonsi tuat ie van al leenstaanden, zien we een soortgel i jk 
patroon. De groep alleenstaanden bestaat in toenemende mate uit ouderen. Zij wo

nen  in vergel i jk ing met jongere alleenstaanden  relat ief vaak in een grondgebon

den koopwoning die zij in het verleden met de inmiddels overleden partner (en even

tueel kinderen) hebben betrokken. Ook de doelgroep van beleid woon t steeds vaker 
in een koopwoning. Ook dit is een gevolg van het toenemend aantal ouderen binnen 

deze inkomenscategorie. 

Het is niet ondenkbaar dat er in de toekomst verdere verschuivingen gaan plaatsvin

den in deze woonpat ronen. Dit als gevolg van beleid, het woningaanbod, maatschap
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peli jke t rends en/o f economische ontwikkel ingen. Dergelijke invloedsferen staan cen

traal in de volgende paragraaf. 

figuur 44 De ontwikkeling van de woonsituatie van 75plussers, eenpersoons

huishoudens en de doelgroep van beleid in 2015, 2020 en 2030 in Oudewater 

volgens de primosprognose i.c.m. de economische basisvariant 
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Bron: WoON 2012, RIGO woningmarktsimulatie 

4.3.2 Veranderende woonpatronen 

Woonwensen 

Door de woonpat ronen constant te houden, worden ook 'ongewenste' woonpat ro 

nen/s i tuat ies naar de toekomst doorgetrokken. Dan kan het gaan om beleidsmatig 
ongewenste situaties  zoals goedkope scheefheid  maar ook om huishoudens die 
ze l fvan woonsi tuat ie wi l len veranderen. 

Van de huishoudens in Oudewater overweegt naar schatt ing 18*^ te verhuizen. In 
f iguur 215 in paragraaf 2.6 staan de vraagaanbodverhoudingen in Oudewater weer

gegeven. Hierbij is het lastig om in te schatten in hoeverre mensen met verhuiswen

sen ook daadwerkel i jk de daad bij het woord voegen. Als men di t doet, dan zal de 
behoef te aan appartementen nog wat sterker toenemen dan in paragraaf 4.2 om

schreven en zal de afname van de behoefte aan grondgebonden huurwoningen nog 
wat groter zi jn. 

Daarnaast geldt dat de woonwensen van huishoudens in de t i jd kunnen veranderen. 
Dit geldt bi jvoorbeeld voor de prijsklassen waarop men zich r icht. Bij hoge rentestan

den is het leenvermogen kleiner en zal de vraag zich meer r ichten op de goedkopere 
segmenten. Voor mensen die nog niet hebben gekocht kan een hoge rentestand aan

leiding zijn de koop enkele jaren uit te stel len. 

Substitutie 

Als de ontwikke l ing van de woningbehoef te wordt gerelateerd aan de leeft i jdsgroe

pen die hiervoor verantwoordel i jk zi jn, ontstaat f iguur 45. Hierui t bl i jkt eens te meer 

dat de vergri jzing de komende periode bepalend zal zi jn. Vooral het aantal ouderen in 
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grondgebonden koopwoningen neemt toe. Zij wonen nu in deze woningen en bli jven 

er veelal wonen. Daardoor is er weinig ru imte voor de nieuwe inst room van jongere 
groepen. Het aantal huishoudens in de gezinsfase (tussen de 25 en 65 jaar) neemt 

echter ook in dit segment af. 

figuur 45 Ontwikkeling woningbehoefte naar leeftijd en type huishouden in 

2015 tot 2030 volgens de primosprognose i.c.m. de economische basisvariant 
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Bron: WoON 2012, RIGO woningmarktsimulatie 

Het zijn ook de ouderen die verantwoordel i jk zijn voor de toenemende behoef te aan 

zowel koop als huurappar tementen. Het woningmarktgedrag van ouderen is een van 
de belangri jkste onzekerheden voor de toekomst. Kenmerkend voor verhuizende ou

deren is dat de geschiktheid van de woningen voor het leven met mobi l i te i tsbeper

kingen een belangri jke rol speelt. Een deel moet (omdat men met beperkingen te 
maken heeft) gedwongen naar een geschikte woning verhuizen en vr i jwel iedere ou

dere houdt rekening met de kans dat er zich mobi l i te i tsbeperk ingen gaan voordoen. 
Het gegeven dat appartementen (zeker als ze nieuw zijn) vaak geschikt zi jn, is een van 
de redenen waarom de behoefte van ouderen zich vooral hier manifesteert . In di t 
gegeven zit tevens de mogel i jkheid voor subst i tut ie. Naarmate ook gezinswoningen 

in de huur en/o f koopsector  meer geschikt zijn of worden gemaakt voor bewoning 
met mobi l i te i tsbeperk ingen, dan kan deze behoef te deels naar deze woningen wor

den geleid. Geschiktheid is echter niet enige reden om een appar tement te wensen, 
kleiner wi l len wonen, minder onderhoud (ook van de tu in) , een beschermde woon

omgeving (sociale controle) zijn andere redenen om voor een appartement te kiezen. 
De subst i tut ie zal dus slechts voor een deel van de behoefte mogeli jk zi jn. 

Scheefheid 

De behoefte aan betaalbare huurwoningen (sociale huurwoningen to t C 711) neemt in 
de gemeente Oudewater nauweli jks nog toe. Bij de benodigde omvang van de betaal

bare huurvoorraad is ook de ontwikkel ing van de goedkope scheefheid (midden en 
hogere inkomens in de betaalbare huurvoorraad) van invloed. Anno 2015 zijn er prik

kels die kunnen leiden to t een afnemende scheefheid. Ten eerste is dat de strengere 

selectie aan de voordeur van de sociale huursector. Ten tweede geldt dat huurverho

gingen (al dan niet inkomensafhankel i jk) bij huurders met hogere inkomens niet wor

den gecompenseerd met huurtoeslag. Stijgende woonlasten (en een toenemend ver
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schil in woonlasten in de huur en koop) kunnen leiden to t een toenemende ui ts t room 
van scheefwoners. 

Op dit moment wonen er in Oudewater circa 250 huishoudens (28%) 'scheef'. Bij con

stante woonpat ronen neemt dit aantal af to t 230 (2696) in 2030. Stel de scheefheid 
neemt verder af to t 2296, dan zullen 40 scheefwoners extra uit de huur moeten ver

huizen naar de koop (of duurdere huur) . De omvang van de betaalbare huurvoorraad 
kan in di t geval met 20 woningen afnemen. Bij een afname van de goedkope scheef

heid t o t 1896 gaat het om 60 woningen (tabel 43). 

Overigens is de afname van de goedkope scheefheid geen zekerheid. Als de inkomens 
sti jgen en er onvoldoende doorst roommogel i jkheden zijn naar de koopsector neemt 
de omvang van de goedkope scheefheid mogeli jk toe. Daarnaast geldt dat een be

paalde mate van goedkope scheefheid alt i jd zal bli jven bestaan. Voor jongeren geldt 
dat de start van de woon carrière (in de huur) vaak samenvalt met de start aan de 
maatschappeli jke carrière. Op het moment dat het inkomen toereikend is voor een 

volgende stap in de wooncarr ière, is men niet van de ene op de andere dag ook ver

huisd en is er dus sprake van scheefheid. Sommigen maken vervolgens de stap snel, 
anderen sparen een periode en weer andere verkiezen langere t i jd voor huren (van

wege de f lex ib i l i te i t die de huursector biedt) . 

tabel 43 Behoefte aan betaalbare huurwoningen in 2030 in Oudewater volgens 

de primosprognose i.c.m. de economische basisvariant en bij diverse (goedkope) 

scheefheidspercentages 

goedkope doelgroep van overige 
scheelheid beleid (A) huishoudens (B) 

behoefte betaalbare 
voorraad (A+B) 

2015 huidige (woonsituatie 2894 640 250 890 
2030 primos basis 28

0

/., 680 260 940 
2 6 * 680 230 910 
2294 680 190 870 
18*4 680 150 830 

ontwikkeling 2015 tot 2030 194 40 10 50 
396 40 20 20 
794 40 60 20 

11
0

7o 40 100 60 

Bron: WoON 2012, RIGO woningmarktsimulatie 

t ĩ t ũ 44 



5 Bestedingsruimte van de doelgroep 
Gemiddeld is een huurder in de sociale huursector in Oudewater 34"» van 

het inkomen kwijt aan wonen. Onder de doelgroep van beleid gaat het om 

37
0

fo. Zonder huurtoeslag voor de lagere inkomens zou dit percentage veel 

hoger liggen. Als van het netto inkomen alle andere noodzakelijke uitgaven 

worden afgetrokken kan circa 12
0

Zo van de doelgroep van beleid zonder huur

toeslag niet meer dan ť 403 aan de huur besteden. Het gaat relatief vaak om 

eenpersoonshuishoudens en gezinnen met kleine budgetten. Als wel reke

ning wordt gehouden met de huurtoeslag, gaat het om 2Vk (huidige huurtoe

slag) tot 9
0

Zo (maximale huurtoeslag) van de doelgroep. Er zijn op dit moment 

voldoende goedkope woningen om deze groepen betaalbaar te kunnen huis

vesten, maar van een overmaat is geen sprake. Aan de bovenkant van het 

spectrum is er wel ruimte voor enige huurverhoging. 

5.1 Inleiding 

In de voorgaande hoofdstukken is de woningmark t in de gemeente Oudewater in de 
breedte bel icht. In di t hoofdstuk word t de focus verlegd naar de huurderspopulat ie in 

de sociale huursector. We geven de actuele woonlasten weer en onderzoeken de be

stedingsruimte van de doelgroep van beleid (circa 660 huishoudens). De bestedings

ru imte van de doelgroep bestaat uit het besteedbaar inkomen waarvan we eerst de 
kosten voor het pr imaire levensonderhoud aftrekken en vervolgens de overige woon

lasten. Wat resteert is het bedrag dat men  onder gedane aannamen  aan huur kan 
betalen. 

5.2 Actuele woonlasten van huurders 

De woonlasten van huurders bestaan niet alleen uit de huur maar ook uit andere 
componenten, zoals de kosten voor energie en lokale heff ingen van de gemeente en 
het waterschap. De kosten voor deze overige woonlasten staan weergegeven in tabel 
5 1 . Opgeteld is een gemiddelde huurder in de sociale huurvoorraad in Oudewater 
C 600 in de maand kwi j t aan wonen (tabel 52). In de regio Utrecht Zuidwest gaat het 
om C 590. 

Het grootste deel van de woonlasten bestaat uit de net to huur: C 420. De laagste 
twee inkomensgroepen ontvangen huurtoeslag en betalen mede daardoor minder aan 
huur dan huishoudens uit de andere doelgroepen. De energierekening van huurders 
in de sociale huursector bedraagt circa C 125 per maand en de belastingen van de 

gemeenten en het waterschap C 55. 

Het percentage van het besteedbaar inkomen dat huurders uitgeven aan huur (huur

quote) en aan de tota le woonlasten (woonquote) verschil t tussen de doelgroepen. De 
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woonquote van de doelgroep bijstand is met 4096 het hoogst. De woonquote van zo

wel de doelgroep huurtoeslag als de secundaire doelgroep bedraagt 3796. De huur

quote van de secundaire doelgroep is met 2796 hoger dan die van de doelgroep huur

toeslag (2596), omdat deze huishoudens geen huurtoeslag ontvangen. De midden en 

de hogere inkomens hebben vanwege een hoger inkomen een (veel) lagere huur en 

woonquote . 

tabel 51 Belastingen van de gemeenten en het waterschap en tarieven water, 

elektriciteit en gas, jaarbedragen of per eenheid verbruik, 2015, inclusief belas

tingen en BTW
3 

Oudewater Oudewater 

eenpersoons reinigingsheffing C 138 water vastrecht leverancier «48 

rioolafvoerheffing C 192 tarief per m3 «1,07 

zuiveringsheffing «61 electriciteit kosten netbeheer «228 

ingezetenenheffing 6 68 vastrecht leverancier «45 

totaal per jaar «458 tarief per kWh «0,22 

meerpersoons reinigingsheffing «231 gas kosten netbeheer «163 

rioolafvoerheffing «192 vastrecht leverancier «45 

zuiveringsheffing «183 tarief per m3 «0,64 

ingezetenenheffing «68 heffingskorting energiebelasting «377 

totaal per jaar «673 

Bron: COELO, NUON, Energiedirect, Stedin en Vitens, bewerking RIGO 

tabel 52 Gemiddelde woonlasten, quoten en inkomen per maand van huurders in 

de sociale huurvoorraad in Oudewater, 2015 

doelgroep doelgroep secundaire midden hogere doelgroep van 
bijstand (A) huurtoeslag (B) doelgroep (C) inkomens inkomens totaal beleid (A+B+C) 

netto huur (inci huurtoeslag) «305 «355 «460 «485 «520 «420 «385 
gas en electriciteit «120 «120 «120 «130 «150 «125 «120 
lokale belastingen en water «10 «55 «55 «60 «65 «55 «50 
totaal netto woonlasten «430 «535 «635 «675 «735 «600 «550 
besteedbaar 

«1.100 «1.495 «1.785 « 2.395 « 3.585 «1.995 «1.530 
huishoudensinkomen 

«1.100 «1.495 «1.785 « 2.395 « 3.585 «1.995 «1.530 

woonquote 4096 3794 37* 2994 2294 3494 37* 
huurquote 2894 2594 2794 2 1 * 15* 2494 2694 
energiequote 1196 894 794 594 4 * 794 894 
belastingquote 194 494 394 396 294 394 394 

110 320 230 110 170 940 660 

Bron: WoON 2012, RIGO woningmarktsimulatie 

Voor de lagere inkomens is rekening gehouden met (gedeeltel i jke) kwi j tscheld ing van de 

gemeente l i jke belast ingen. 
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Bestedingsruimte van de doelgroep 

Inkomensvariatie binnen de doelgroep van beleid 

Binnen de doelgroep van beleid is er een grote variat ie in inkomens. Circa 28% van de 

doelgroep in Oudewater heeft niet meer dan C 1.200 per maand te besteden (tabel 

5-3). Vooral onder eenpersoonshuishoudens jonger dan 65 jaar zijn de inkomens laag. 

Tweepersoonshuishoudens van 65 jaar of ouder en gezinnen hebben vaak meer dan 

C 1.600 te besteden. Deze laatste groep heeft - zo zal later bli jken - ook de hoogste 

uitgaven voor pr imair levensonderhoud. 

tabel 5-3 De inkomensverdeling (besteedbaar inkomen per maand) onder de 

doelgroep van beleid in de sociale huurvoorraad, naar huishoudenstype 

N* <i 1.000 «1.000 tot «1.200 « 1.200 tot «1.600 >i. 1.600 totaal 
< 65 jaar eenpersoons 165 30o/» 12* 350/0 240Zo IOO0/0 

< 65 jaar tweepersoons 25 480/» 520/0 IOO0/0 

Ĉ5+eenpersoons 245 4 3 * 400/0 I80/0 lOOo/o 

6Ö+ tweepersoons 125 230/0 770/0 IOO0/0 

gezin 35 150/0 850/0 lOOo/o 

eenoudergezin 70 9 * 4
0

Zo 300/0 570/0 lOOo/o 

totaal 660 8
0

/» W o 33
0

Zo 39
0

Zo lOQo/o 

Bron: WoON 2012, RIGO woningmarktsimulatie 

Uitgaven voor primair levensonderhoud 

Om te komen t o t een bedrag dat huishoudens kunnen besteden aan de huur worden 

er diverse uitgaven van het besteedbaar inkomen afgetrokken. De woon en huurlas

ten worden bij deze benader ing als restpost beschouwd. Cruciale vraag bij een der

gelijke benadering is vast te stellen (a) welke uitgaveposten t o t de 'pr imaire uitgaven' 

worden berekend en (b) welk bedrag per post als reëel word t beschouwd. In dit on

derzoek is wat dit bet re f t aangesloten op de uitgangspunten van het Nationaal Insti

tuu t voor Budgetvoor l icht ing (Nibud). 

Voor elke uitgavepost heeft het Nibud een min imum bedrag bepaald dat nodig is om 

een basisbestaan te borgen, ongeacht inkomen. Deze staan in maandbedragen weer

gegeven in tabel 54. Het gaat hier om onderzoeksmatige aannamen en om minimaal 
benodigde bedragen. In de prakt i jk zullen zeker de laagste inkomens alles in het werk 
stellen om de kosten zo laag mogeli jk te houden, maar er zullen ook huishoudens zijn 
die met het budget in tabel 54 moeil i jk rond kunnen komen. 
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tabel 54 Minimaal benodigde bedragen voor primair levensonderhoud, maand 

bedragen per huishoudenstype
4 

< 65 jaar 1p. < 65 jaar 2p. 6S+ 1p. 6Ō+ 2p. gezin eenoudergezin 
minimale bedragen « 670 «1.120 «650 «1.090 « 1.430 «1.100 

Bron: Nibud, bewerking RIGO 

Bestedingsruimte van de doelgroep voor wonen 

Als de kosten voor pr imair levensonderhoud worden afgetrokken van het besteedbaar 
inkomen, ontstaat een restbedrag dat aan wonen kan worden besteed. In Oudewater 
heeft circa 18X van de doelgroep van beleid minder dan C 403 per maand beschik

baar voor wonen. Het zijn vooral gezinnen en jongere huishoudens met kleine bud

getten (tabel 55). Eenpersoonshuishoudens boven de 65 jaar hebben doorgaans geen 
hoog inkomen, maar ook minder uitgaven en kunnen dus meer aan wonen besteden. 
Tweepersoonshuishoudens ouder dan 65 jaar houden de meeste ru imte over voor 
wonen : in Oudewater heeft eg

1

?*) meer dan C 618 per maand te besteden. 

tabel 55 De verdeling van het besteedbaar inkomen (exclusief huurtoeslag) dat 

beschikbaar is voor wonen onder de doelgroep van beleid in de sociale huurvoor

raad, 2015 

N * ^ 4 0 3 «403tot«618 ^ 6 1 8 totaal 
< 65 jaar eenpersoons 165 35

0

7o 110/0 54
0

Zo IOO0/0 

< 65 jaar tweepersoons 25 430/0 170/0 39
0

Zo IOO0/0 

65* eenpersoons 245 Oo/o 540/0 46
0

Zo IOO0/0 

Ĉ5+ tweepersoons 125 13
ū

Zo 1894 690/0 IOO0/0 

gezin 35 39
0

Zo 90/0 520/0 IOO0/0 

eenoudergezin 70 340/0 240/0 420/0 lOOo/o 

totaal 665 1894 300/0 520/0 lOQo/o 

Bron: WoON 2012, RIGO woningmarktsimulatie 

Bestedingsruimte van de doelgroep voor de huur 

De woonlasten bestaan niet alleen uit huur, er moeten ook andere vaste lasten uit het 
voor wonen beschikbare bedrag worden betaald. Het gaat dan onder andere om kos

tenposten voor water en energie en belastingen van gemeente en waterschap. De 
kosten voor de overige woonlasten staan weergegeven in tabel 5 1 . In het enkele 

geval dat de energielasten van de huurders boven het landeli jk gemiddelde ui tkomen, 

is er gerekend met het landeli jk gemiddelde. 

Ą 

Het gaat om uitgaven aan de zorgverzekering, ziektekosten, inboedel  en aansprakel i jkheids

verzeker ing, studiekosten en uitgaven aan t e le foon , kabel en in ternet , cont r ibut ies , vervoer, 

kleding, inventar is , recreat ie en boodschappen. Als huishoudens zorgtoeslag ontvangen dan 

is dit bedrag opgete ld bij het besteedbaar huishoudensinkomen. 
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Als we het voor wonen beschikbare inkomen verminderen met de overige woonlas

ten, dan ontstaat de verdel ing zoals weergegeven in tabel 56. Circa 429Ó van de doel 

groep kan  onder gedane aannamen, zonder ondersteuning van de huurtoeslag 

niet meer dan C 403 euro aan huur betalen. Het gaat vooral om gezinnen en eenper

soonshuishoudens. Oudere stellen hebben vaak een ruimere bestedingsruimte. 

tabel 56 De verdeling van het besteedbaar inkomen (exclusief huurtoeslag) dat 

beschikbaar is voor de huur onder de doelgroep van beleid in de sociale huur

voorraad, 2015 

N * ^ 4 0 3 «403 tot«618 ^ 6 1 8 totaal 
< 65 jaar eenpersoons 165 43* 200/0 370/0 lOOo/o 

< 65 jaar tweepersoons 25 57
0

/,) 220/0 220/0 lOOo/o 

6Ō+ eenpersoons 245 420/0 280/0 300/0 lOOo/o 

6Ō+tweepersoons 125 270/0 250/0 480/0 IOO0/0 

gezin 30 500/0 90/0 410/0 IOO0/0 

eenoudergezin 70 590/0 130/0 290/0 IOO0/0 

totaal 660 420/0 230/0 350/0 lOQo/o 

Bron: WoON 2012, RIGO woningmarktsimulatie 

De groep met minimale huurruimte 

In Oudewater heeft circa 42% van de doelgroep van beleid (280 huishoudens) een 
minimale huur ru imte (minder dan C 403 per maand). Voor een belangri jk deel is deze 
groep afhankeli jk van de huurtoeslag om een woning te kunnen huren. In f iguur 51 

staat de samenstel l ing en woonsi tuat ie van deze groep weergegeven. Het gaat vooral 
om eenpersoonshuishoudens, of (eenouder)gezinnen (f iguur 5 1 , l inks). De groep met 
een minimale bestedingsruimte woon t voor 189^ in goedkope huurwoningen to t C 403 
(f iguur 5 1 , rechts). Maar ook in andere segmenten is deze groep terug te vinden, 
omdat echt goedkope woningen (met afdoende kwal i te i t ) schaars zijn én omdat de 
huurtoeslag hen hiertoe in staat stelt. 

figuur 51 De bestedingsruimte van de doelgroep van beleid naar huishoudens

samenstelling (links) en woonsituatie naar huurprijs (rechts), exclusief huurtoe

slag 

120/0 

150/0 

huishoudenssamenstelling 

b ^ 65 jaar eenp. 
m < 65 jaar tweep. 
• 65+eenp. 

65* tweep. 
gezin 

eenoudergezin 

woonsituatie 

• ^ 4 0 3 

• C403 C577 

• «577«618 

«6186711 

s«711 

Bron: WoON 2012, RIGO woningmarktsimulatie 

l ĩ l Q 49 



De bestedingsruimte versus de werkelijke huurlasten 

De huurtoeslag 

Bij de betal ingsmogel i jkheden van huurders speelt de huurtoeslag een belangri jke rol . 
In f iguur 52 staat de verdel ing aangegeven van het voor huur beschikbare bedrag 

exclusief en inclusief huurtoeslag. Bij de huurtoeslag is zowel de huurtoeslag weerge

geven die men op dit moment ontvangt als de maximale huurtoeslag die het huishou

den maximaal kan ontvangen bij een huurpr i js net onder de huurtoeslaggrens, gege

ven een bepaald inkomen en huishoudenstype. Deze bestedingsruimte is afgezet te 

gen de huurpr i jzen van de sociale huurwoningvoorraad waarin de doelgroep van be

leid op dit moment woont . 

De bestedingsruimte versus de werkelijke huurlasten 

Exclusief huurtoeslag kan in de gemeente Oudewater circa 4296 van de doelgroep van 
beleid niet meer dan C 403 aan huur betalen. Inclusief de huurtoeslag die men op di t 
moment ontvangt gaat het om 2196 en inclusief (de theoret ische situatie van) maxi

male huurtoeslag om 99Ó. De doelgroep van beleid in de sociale huurvoorraad woont 
voor 169Ó in een huurwon ing to t C 403. Daarmee zijn er binnen de doelgroep van be

leid weinig huishoudens die  volgens de gehanteerde aannamen  maandeli jks tekort 
komen. Een klein deel van de doelgroep met een geringe bestedingsruimte woont in 
het segment tussen C 403 en C 577 en bespaart op andere pr imaire kosten om de 
huur te kunnen betalen. 

Aan de bovenkant van het spectrum is er ru imte voor enige huurverhoging, uitgaande 

van een ideale match tussen bestedingsruimte en woonlasten. In de gemeente Oude

water kan inclusief werkel i jke huurtoeslag 469Ó van de doelgroep meer betalen dan 
C 618 per maand (inclusief maximale huurtoeslag 669ó), te rwi j l 2396 een woning in 
deze prijsklasse bewoont . 

Circa 279Ó van de doelgroep kan een huurpr i js van meer dan C 711 betalen. Het gaat 
hier vr i jwel ui ts lu i tend om huishoudens die t o t de secundaire doelgroep behoren. Het 

gaat enerzijds om eenpersoonshuishoudens met een belastbaar jaar inkomen van circa 
C 30.000 die met een besteedbaar maandinkomen van rond de C 1.650 een huurpr i js 
van circa C 750 kunnen betalen. Anderzi jds gaat het om oudere stellen met een be

lastbaar jaar inkomen van circa C 33.000 die met een besteedbaar maandinkomen van 
rond de C 2.150 een huurpr i js van circa C 850 kunnen betalen (onder gedane aanna

men). 
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figuur 52 De opbouw van de bestedingsruimte van de doelgroep van beleid in 

Oudewater, afgezet tegen de huurprijs die men werkelijk betaalt in 2015 
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Bron: WoON 2012, RIGO woningmarktsimulatie 
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Wonen met zorg 
De vergrijzing zorgt voor een toenemende groep zorgbehoevende huishou

dens. Deze zorgbehoevenden blijven mede door het extramuraliseringsbe

leid steeds vaker in een reguliere woning wonen. De aanpasbehoefte van de 

woningvoorraad neemt hierdoor toe, maar deze toename wordt gedempt door 

generatieverschillen. De nieuwe generatie ouderen kent een hogere zelfred

zaamheid dan de voorgaande en woont steeds vaker in geschikte of aanpas

bare (koop)woningen. Een deel van de ouderen met zwaardere beperkingen 

zal behoefte hebben aan een specifieke geclusterde woonvorm. In Oudewa

ter wordt dit aantal geraamd op circa 40 ouderen in 2020. 

Inleiding 

Dat het aantal (en aandeel) ouderen toeneemt , is een van de harde zekerheden voor 

de toekomst. Ook op de woningmarkt zal de vergri jzing zijn invloed hebben. Op de 
korte te rmi jn komen er bi jvoorbeeld meer huurwoningen vri j als gevolg van ster f te . In 
dit hoofdstuk word t gefocust op een ander effect van de vergri jz ing: de veranderende 
kwal i tat ieve eisen die worden gesteld aan de woningen vanwege de extramural ise

r ing. Daarnaast worden in di t hoofdstuk de overige sectoren waarop de extramural i 

sering betrekking heeft kort benoemd (de jeugdzorg, geesteli jke gezondheidszorg en 
de zorg voor verstandel i jk gehandicapten). 

Extramuralisering 

Ontwikkelingen binnen de sector verpleging en verzorging (V&V) 

In aantal zijn ouderen de belangri jkste doelgroep voor zorg en ondersteuning. Naar

mate de leef t i jd vorder t kri jgt een deel van de ouderen te maken met mobi l i te i tsbe

perkingen en/of psychogeriatrische problematiek. Van deze ouderen word t in toene

mende mate verwacht dat zij in een zelfstandige woning bli jven wonen. Dat was de 
afgelopen periode ook al de alledaagse prakt i jk: de zelfredzaamheid van de nieuwe 
generatie ouderen is hoger dan de voorgaande, waardoor men minder vaak de stap 
naar een verzorgingshuis maakte. Verzorgingshuizen in heel Nederland kregen mede 
hierdoor te maken met leegstand. 

Het Rijksbeleid heeft volgend op deze ontwikkel ing de toegang to t in t ramurale huis

vesting ook daadwerkel i jk ontzegd. De groepen met een indicatie 1, 2, 3 en vanaf 

2016 een kwart van de groep met een indicatie 4 wordt de toegang to t instel l ingen 

ontzegd. In tabel 61 staan de categorieën waar het hier om gaat kort beschreven. 

Overigens word t vanaf begin di t jaar niet langer gesproken over zorgzwaartepakket

ten , maar van zorgprof ie len. Inhoudel i jk is er echter weinig veranderd. 
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Dat de toegang to t instel l ingen word t beperkt , wi l niet zeggen dat bestaande cl iënten 

(bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen) per direct moeten verhuizen. Doordat 

er geen nieuwe cl iënten meer worden toegelaten neemt de behoefte aan intramurale 

capaciteit echter wel af. 

tabel 6-1 Problematiek per zorgzwaartepakket (zzp) binnen verzorging en ver

pleging 

ZZP VV1 Verminderd sociaal redzaam 

ZZP VV2 a. Lichte psychogeriatr ische problemat iek 

b. Verzorging bij somatiek 

ZZP VV3 Intensieve verzorging bij somatiek 

ZZP VV4 a. Matige psychogeriatr ische problemat iek 

b. Ernstige zintuigl i jke beperking i.c.m. ouderdomsbeperk ingen 

c. Psychiatrische problemat iek i.c.m. ouderdomsbeperkingen 

Op korte termijn afnemende behoefte aan intramurale capaciteit 

In f iguur 6-1 is de afname van de behoef te aan intramurale capaciteit inzichtel i jk ge

maakt. In 2015 wonen er in de gemeente Oudewater naar schatt ing circa 35 inwoners 
intramuraal met beperkingen die in de toekomst geen recht meer geven op in t ramu
raal verbl i j f (het donkerblauwe vlak in f iguur 6-1). In de toekomst zullen zij komen te 

overl i jden en daardoor zal intramuraal aanbod/ vastgoed vr i jkomen. 

In f iguur 6-1 is te zien in welk tempo het intramurale aanbod voor de sector verple
ging en verzorging kan worden afgebouwd. Bij de berekeningen zijn aannamen gedaan 
over sterf te binnen de diverse groepen. Bij de weergegeven voorspel l ing is er ook 
rekening mee gehouden dat ouderen in inst i tut ies bi jvoorbeeld van zzp l kunnen 
overgaan naar zzp2, zzp3 of zzp4. Door deze 'doors t roming ' word t het tempo van de 

afbouw van het int ramurale aanbod voor deze groep afgeremd. Binnen de groep die 
intramuraal b l i j f t wonen, neemt de zorgzwaarte dientengevolge toe. 

Een beperkt deel van de vr i jkomende verzorgingshuiscapaciteit kan worden omgezet 
in verpleeghuiscapacitei t , want de groep met zwaardere beperkingen (en daarmee de 
behoefte aan verpleeghuiscapacitei t) neemt in aantal toe (het l ichtblauwe vlak in 
f iguur 6-1). In de gemeente Oudewater gaat het om een toename van 120 mensen in 
2015 to t 140 mensen in 2020 (+20) met een indicatie vanaf VV4. Het is overigens 
geen zekerheid dat het intramurale aanbod met de behoef te mee zal groeien. Als di t 
niet gebeurt , dan zullen er meer ouderen met zwaardere beperkingen in de reguliere 

voorraad moeten worden gehuisvest. 
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figuur 61 Ontwikkeling van de behoefte aan intensieve zorg naar woonsituatie 

in de gemeente Oudewater in de periode 2014 tot 2030 
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Bron: Aantal indicaties 2013: CIZ; Prognose: Provincie NoordHolland 2012 en instroomgegevens van de 

nationale Zorgautoriteit 

tabel 62 Ontwikkeling van het aantal personen dat in het recente verleden (2SYo 

VV4 tot 2016) een indicatie voor verblijf zou krijgen naar woonsituatie in de 

gemeente Oudewater 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 
totaal W01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

W 0 2 10 10 10 10 10 10 10 15 15 
W 0 3 30 30 30 30 35 35 35 40 45 
25?. W 4 15 15 15 15 15 15 15 15 20 
totaal 55 55 55 55 60 60 65 75 80 

intramuraal W01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
W 0 2 10 5 0 0 0 0 0 0 0 
W 0 3 30 20 10 10 5 5 0 0 0 
251& W 4 15 15 15 15 10 5 5 0 0 
totaal 55 35 30 20 10 5 5 0 0 

extramuraal W01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
W02 0 5 10 10 10 10 10 15 15 
W 0 3 0 10 20 25 30 30 35 40 45 
25K, W 4 0 0 0 0 5 10 15 15 20 
blaal 0 15 30 35 45 55 60 75 80 

Bron: Aantal indicaties 2014: CIZ; Prognose: Primos 2014 en instroomgegevens van de Nationale Zorgau

tor i tei t , bewerking RIGO 

Extra behoefte aan geclusterde woonvormen 

Voor het wonen is het vooral ook van belang dat er meer groepen met zwaardere 

beperkingen in de reguliere voorraad gehuisvest moeten worden. Zolang er maar 

voldoende ondersteuning word t geboden en de woonomgeving aan de ju iste eisen 
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voldoet (voorzieningen, leefbaarheid) zal dat voor velen geen groot probleem vor

men. Zeker voor zzp l en zzp2 geldt dat er op dit moment ook al veel ouderen met 
soortgel i jke beperkingen zich in reguliere woningen weten te redden. In Oudewater 

wonen er anno 2015 nauweli jks ouderen meer met een zzp l of zzp2 indicatie voor 
intramuraal verbli j f . Het aantal ouderen met een extramurale indicatie ligt rond de 

120 ouderen. 

Voor delen van de groep zzp3 en zzp4 geldt dat zij naar verwacht ing specifieke woon

vormen nodig zullen hebben. In tabel 62 staat aangegeven in welke getalen deze 
groepen in de reguliere voorraad gehuisvest moeten worden. Naar schatt ing geldt 

voor 8096 van zzp3 en 4096 van zzp4 dat zij een geclusterde woonvorm nodig hebben. 
Bij de laatste categorie ligt dit percentage lager, omdat voor een deel van deze cate

gorie geldt dat een verhuizing de beginnende dement ie ju ist kan versterken. Van deze 
twee doelgroepen zullen ongeveer 40 ouderen in de gemeente Oudewater in 2020 
behoefte hebben aan een geclusterde woonvorm en in 2030 45 ouderen. 

6.3 Opgaven in de reguliere voorraad 

De meeste ouderen zullen zich naar verwacht ing in de reguliere woningvoorraad we

ten te redden. Wel zullen er in deze voorraad soms fysieke aanpassingen benodigd 

zijn en/of zal er zorg aan huis moeten worden geboden. Het is zowel de wens van de 
ouderen als doelstel l ing van beleid dat men zo veel mogeli jk in de ver t rouwde woning 
en woonomgeving bl i j f t wonen. Om de opgaven te ident i f iceren is het dan ook vooral 
van belang te kijken naar de actuele woonsi tuat ie van de verschil lende generaties 
ouderen. Deze woonsi tuat ie is weergegeven in f iguur 62 en f iguur 63. 

figuur 62 De woonsituatie van verschillende generaties ouderen in de gemeen

te Oudewater in 2015 en in Nederland in 2012 naar woningtype 

4096 

347« B H 32» 

5565 jr. 6575 jr. 75* 

Oudewater 

5565 jr. 6575 jr. 754 

Nederland 

appartement met eigen 
op/ingang 

appartement zonder lift 

appartement met lift 

i grondgebonden rij < 65 m2 

M grondgebonden rij > 65 m2 

• grondgebonden luxe 

Bron: WoON 2012, RIGO woningmarktsimulatie 

RīfîQ 55 



figuur 63 De woonsituatie van verschillende generaties ouderen in de gemeen

te Oudewater in 2015 en in Nederland in 2012 naar koop/huur en woningtype 
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Bron: WoON 2012, RIGO woningmarktsimulatie 

In de gemeente Oudewater woont de aankomende generatie ouderen vri j massaal in 
grondgebonden koopwoningen. Deze woningen staan vaak niet bekend als nul t re

denwoningen, maar vaak is het wel mogeli jk om er met ouderdomsbeperkingen te 
bli jven wonen. Soms zijn daarvoor wel wat aanpassingen nodig, maar niet al t i jd . Er zal 
dus slechts in beperkte mate sprake zijn van door ouderdomsgebreken noodzakeli jke 

verhuizingen. Wel is er een kwal i tat ieve woningvraag onder ouderen. Zoals in para

graaf 2.6 en 4.2 omschreven, is deze kwal i tat ieve vraag met onzekerheden omgeven. 

Voor de huursector geldt dat er ook hier bewoners wonen die ouder worden, maar in 
veel mindere mate dan in de koopsector. De groep huurders is op di t moment al sterk 

vergri jsd (zie ook f iguur 213 in paragraaf 2.5). De komende jaren zal de aanpassings

behoef te in de huursector nog wat toenemen, maar de belangri jkste aanpassingsop

gaven liggen in de bestaande voorraad in de koopsector. 

Lokaliseren van ongeschikte woningen 

Zoals gezegd zijn ouderen vaak creatiever dan soms word t gedacht en weet men zich 

vaak in de huidige woning te redden. Ook als men te maken kri jgt met mobi l i te i tsbe

perkingen. Toch zijn er ook woningen waar dat lastig is. In f iguur 64 staan de won in 

gen weergegeven waar men niet met mobi l i te i tsbeperkingen kan wonen (de port iek

etage woningen en de kleinere gezinswoningen met een draaitrap waar geen t rap l i f t 
in kan). In een groot deel van Oudewater kunnen ouderen met mobi l i te i tsprob lemen 
 mogeli jk met wat aanpassingen  prima wonen, maar in de oude binnenstad van 
Oudewater ontstaan mogeli jk knelpunten. 
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figuur 6-4 Het aandeel woningen dat ongeschikt is om met mobiliteitsbeperkin

gen in te wonen in de gemeente Oudewater 
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Overige doelgroepen 

In di t hoofdstuk is vooral gefocust op de sector verpleging en verzorging (hoofdzake

lijk ouderen). Echter, ook in andere sectoren vinden stelselwijzingen plaats: 

S Ook in de VGsector (verstandeli jk gehandicapten) word t geëxtramural iseerd. De 
groepen die hiermee te maken kri jgen zijn VG1, VG2 en naar verwacht ing 5096 van 
VG3. Voor deze laatste groep (VG3) geldt dat zij vaak niet in staat zijn vol ledig de 

regie over het leven te nemen en zijn derhalve geclusterde woonvormen gewenst. 
In Oudewater wonen anno 2014 circa 10 mensen met een VG3 indicat ie. 

Z De extramural iser ing in de GGZ heeft vooral betrekking op de categorie GGZC
5 

(verbl i j f zonder behandel ing). Per 2013 word t geen indicatie voor verbl i j f ZZP 
GGZC 1 en 2 afgegeven voor nieuwe cl iënten vanaf 23 jaar. Per 2015 word t ZZP 
GGZC 3 inclusief wooncomponent overgeheveld naar de Wmo. Binnen deze do

meinen word t bezien hoe intramurale capaciteit kan worden afgebouwd en cl iën

ten langer zelfstandig kunnen w o n e n
6

. Het gaat in Oudewater om niet meer dan 
enkele personen. 

S In 2016 word t ZG 1 geëxtramural iseerd (zintuigeli jk gehandicapt). Het gaat in 
Oudewater om niet meer dan enkele personen. 

S Voor de l ichameli jk gehandicapten (LG) geldt dat ZZP LG 1 en 3 vanaf 2016 wor

den geëxtramural iseerd. Het gaat in Oudewater om niet meer dan enkele perso

nen. 

Voor elk van deze groepen geldt dat in de reguliere woningvoorraad 'geschikte' wo

ningen vri j moeten komen en (vooral) de benodigde ondersteuning moet worden 
geboden. 

5 ZZP's voor de psychiatr ie zijn verdeeld in ZZPB en ZZPC waarb i j ZZPB verb l i j f met behande

l ing bet re f t en ZZPC verb l i j f zonder behandel ing. 

6 h t tp : / /www. invoer ingWmo.n l /onderwerpen /zo rgzwaar tepakke t ten zzp 
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Bijlagen 
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Bijlage 1 Bijstandsnormen 

Bijstandsnormen, netto bedragen bijstand per 1 juli 2014 en 1 januari 2015, bestaande bijstandsgerechtigden 

Bijstand voor wie 

Bijstandsnorm jongeren: 

A. jonger dan 21 jaar zonder kinderen: 

alleenstaande van 18,19 of 20 jaar 

gehuwd, beíde echtgenoten 18,19 of 20 jaar 

gehuwden, een echtgenoot 18,19 of 20 jaar, de andere 21 jaar of ouder 

B- jonger dan 21 jaar met een of meer kinderen: 

alleenstaande ouder van 18,19 of 20 jaar 

gehuwden, beide echtgenoten 13,19 of 20 jaar 

gehuwden, een echtgenoot 13,19 of 20 jaar ís en de andere 21 jaar of ouder 

Bijstandsnorm 21 jaar tot pensioengerechtigde leertijd: 

een alleenstaande 

een alleenstaande ouder 

gehuwden, beide echtgenoten jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd 

Bijstandsnorm pensioengerechtigden: 

een alleenstaande: 

een alleenstaande ouder 

gehuwden, beide echtgenoten met pensioengerechtigde leeftijd 

gehuwden, een echtgenoot met de pensioengerechtigde leeftijd en de andere 

echtgenoot 21 jaar of ouder, maar nog nŕet pensioengerechtigd 

hoogte uitkering 1 hoogte uitkering 1 

jul i 2014 januari 2015 

«234,88 

« 469,76 

« 914,63 

« 234,88 

« 741,66 

«1.186,53 

« 951,64 

«951,64 

«1.359,49 

«1.044,01 

«1.313,82 

«1.437,02 

«1.437,02 

« 237,16 

« 474,32 

« 923,47 

«237,16 

« 748,84 

«1.197,99 

«960,83 

«960,83 

«1.372,62 

«1.077,63 

«1.077,63 

«1.471,63 

«1.471.68 

Bovenstaande cijfers zijn definitief bekend zijn gemaakt Het bedrag voor de alleenstaande ouder en de alleenstaande is inclusief 

gemeentelijke toeslag bij het niet kunnen delen van kosten. 

IĪIŨ 



Bijlage 2 Inkomensgrenzen huurtoeslag 

tabel b 1 Maximum inkomens en vermogensgrenzen doelgroep huurtoeslag, 

2015 

inkomensgrens 
65 eenpersoonshuishouden «21.950 

meerpersoonshuishouden « 29.800 
6S+ eenpersoonshuishouden «21.950 

meerpersoonshuishouden « 29.825 

vermogensgrens 
inkomensgrens per persoon 

65 «21.330 
Ĉ5+ *:« 14.302 «49.566 

«14.302«19.895 « 35.448 
>ë 19.895 «21.330 

Bron: Ministerie van BZK 
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Bijlage 3 Kaartbeelden kern Oudewater 

figuur b- 1 Fysieke gebiedstypering van de kern Oudewater 
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figuur b 2 Sociale gebiedstypering van de kern Oudewater 
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figuur b 3 Het aandeel woningen dat ongeschikt is om met mobiliteitsbeperkin 

gen in te wonen in de kern Oudewater 
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Bron: RIGO 

figuur b- 4 Aandeel 75-plus in de kern Oudewater in 2010 
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figuur b 5 Prognose aandeel 75plus in 2030 in de kern Oudewater 
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Bijlage 4 Relaties met de omgeving 

Uiteraard staat de woningmarkt van Oudewater niet op zichzelf. Er zijn nauwe banden 
met de omliggende gemeenten. In f iguur b- 6 en f iguur b- 7 zijn deze in beeld ge
bracht op basis van de pendelstromen en verhuisbewegingen. 
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figuur b 6 inkomende pendel (boven) en uitgaande pendel (onder), gemiddeld 

over 2009 t/m 2011 
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figuur b 7 Herkomstgemeente van vestigers (boven) en vestigingsgemeente van 

vertrekkers (onder), gemiddeld over 2010 t/m 2013 
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Bijlage 5 Kengetallen voorzieningen 

Bij de voorzieningenraming in paragraaf 3.3 zijn onderstaande kengetallen gehan

teerd. De mate van sportbeoefening kan per sport per regio en gemeente sterk ver

schil len. Vandaar dat in de hoofdtekst alleen de te verwachten t rend is weergegeven 
en niet het absolute niveau. 

Aandeel beoefenaars per leeftijdsklasse 
Gymnastiek Zwemmen Tennis Hockey Korfbal Veldvoetbal Volleybal Zaalvoetbal 

6 tot 18 jaar tot 6354 1554 HN 754 4054 10N 15% 
18 tot 25 jaar TA 4654 1354 5N 354 2754 854 14N 
25 tot 35 jaar m 3754 1054 154 I N Ī İ N SN 7N 
35 tot 45 jaar m 3754 954 254 I N 854 454 354 
45 tot 55 jaar TA 3054 1054 154 054 4N 4N TA 

55 tot 65 jaar 454 1954 754 m ON 254 TA 054 
65 jaar of ouder 8"» 1554 554 IN 054 154 154 ON 
Aantal f te per 1.000 inwoners per leeftijdsklasse 

fysio

huisartsen therapeut tandartsen thuishulp 
019 jaar 0,39 0,16 0,46 0,00 
2044jaar 0,49 0,44 0,48 1,36 
4564jaar 0,50 0,71 0,55 4,25 
65plus 0,66 0,82 0,31 21,65 

Bron : CBS I K luwer 
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Discussienotitie Woonvisie – Forum Ruimte 23 juni 2015 
 
Inleiding 
Het college heeft aangegeven voor het einde van het nieuwe jaar te komen met een nieuwe 
Woonvisie. Daar is alle aanleiding toe, want de huidige Woonvisie dateert uit 2007. Sindsdien is er 
veel veranderd. Denk bijvoorbeeld aan landelijke wetgeving, de situatie op de woningmarkt en de 
ontwikkelingen in het sociaal domein. Oudewater ziet er inmiddels ook fysiek anders uit, vanwege alle 
projecten die zijn afgerond of nog in volle gang zijn.  
 
De raad heeft het college gevraagd om aan ‘de voorkant’ meegenomen te worden in het proces dat 
moet leiden tot de nieuwe Woonvisie. Daarnaast is het ook belangrijk dat stakeholders en bewoners 
de gelegenheid krijgen om mee te praten, en dat het gesprek over dit onderwerp in alle transparantie 
wordt gevoerd. Het onderwerp gaat immers iedereen in Oudewater aan.  
 
Daarom staat op 23 juni deze discussienotitie over de Woonvisie op de agenda van het Forum 
Ruimte. Zo krijgen raadsleden, betrokken organisaties en bewoners de mogelijkheid om onderling 
informatie uit te wisselen en ideeën mee te geven aan het college.  
 
Stand van zaken Woningmarktonderzoek  
Het Forum heeft in november 2014 al het procesdocument over de Woonvisie besproken 
(bijgevoegd). In dit document wordt behalve het proces ook het gewenste product toegelicht, met 
daarin een duidelijke scheiding tussen de visie (belangrijkste keuzen, stip op de horizon) en een 
uitvoeringsdeel (hoe realiseren we dat toekomstbeeld).  
 
In het procesdocument wordt ook het Woningmarktonderzoek genoemd. Dat wordt uitgevoerd door 
het onderzoeksbureau Rigo en is op dit moment in volle gang. Daarbij werken we samen met de 
gemeenten Montfoort, Lopik en IJsselstein. De provincie Utrecht ondersteunt dit regionale 
woningmarktonderzoek financieel.  
 
Kort na de zomer verwachten we de definitieve onderzoeksresultaten. Dat betekent echter niet dat er 
nu geen zinvol gesprek mogelijk is over de Woonvisie. Integendeel: het heeft ook voordelen om van 
tevoren met elkaar proactief te spreken over de belangrijkste verwachtingen en ambities. De 
verleiding is immers groot om na het verschijnen van een onderzoek vooral te reageren op cijfers en 
gesignaleerde ontwikkelingen. Bovendien heeft Rigo ons al enkele basisgegevens over de 
belangrijkste trends kunnen leveren. Uiteraard zullen we straks de resultaten uit het definitieve 
Woningmarktonderzoek confronteren met onze ambities, zoals aangegeven in het procesdocument.    
 
Prioriteiten stellen  
Behalve het opstarten van het Woningmarktonderzoek is er ook het nodige (ambtelijke) voorwerk 
gedaan en zijn er (eind 2014) twee oriënterende gesprekken gevoerd met diverse stakeholders. Er 
ontstaat dus steeds meer zicht op de belangrijkste thema’s voor de nieuwe Woonvisie.  
 
Ambities die veel terugkomen zijn bijvoorbeeld het vitaal en levendig houden van Oudewater, een 
prettige leefomgeving en woningen van goede kwaliteit. Maar ook: duurzaamheid, voldoende 
betaalbare woningen en diversiteit in het woningaanbod zijn terugkerende thema’s (‘Oudewater voor 
iedereen’). Ten slotte zal de relatie tussen wonen en zorg een prominente plek krijgen in de nieuwe 
woonvisie, in verband met de veranderingen in het sociaal domein.  
 
Al deze doelstellingen kunnen worden overgenomen in de Woonvisie en vervolgens in meer of minder 
mate worden uitgewerkt. In veel gemeenten gebeurt dat ook. Niet zelden zónder dat er heldere 
prioriteiten worden aangegeven tussen  uiteenlopende doelstellingen. Maar: hoe nuttig is een 
Woonvisie dan nog? Geeft een Woonvisie dan nog wel echt richting bij te maken concrete keuzes?  
 
Op 23 juni willen wij het Forum Ruimte prikkelen om, mede aan de hand van een aantal stellingen en 
dilemma’s die in deze notitie worden toegelicht, enkele thema’s inhoudelijk te bespreken. Want vaak 
kunnen uiteenlopende doelstellingen slim worden gecombineerd, maar niet altijd. En uiteindelijk willen 
wij wel met een scherpe Woonvisie komen, die richting geeft aan moeilijke keuzes. Ook, of misschien 
wel juist, als er spanning ontstaat tussen al die verschillende ambities en doelstellingen.   
 
Let op: de stellingen verwoorden niet het standpunt van het college; maar zijn bedoeld om dilemma’s 
te verduidelijken en het gesprek op gang te brengen.  
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Thema 1: een vitaal Oudewater  
 
Zoals in de inleiding aangegeven, is een vitaal Oudewater een veelgenoemde doelstelling. Dit kwam 
ook naar voren bij de gesprekken met stakeholders eind 2014. Vitaal betekent letterlijk: ‘tot het leven 
behorend’. Een krachtig en energiek Oudewater dus, waar van alles gebeurt. Het tegenovergestelde 
van een slaapstad.  
 
Concreet betekent dat bijvoorbeeld iets voor het voorzieningenniveau, zoals verenigingen, winkels, en 
culturele faciliteiten. In de strategische visie uit 2010 is niet voor niets de volgende doelstelling 
geformuleerd: “Behoud van het voorzieningenniveau, zodat Oudewater op sociaalmaatschappelijke en 
cultureel terrein zelfvoorzienend kan blijven.” 
 
Maar het gaat ook over demografie, bijvoorbeeld over ontgroening en vergrijzing. Natuurlijk kunnen 
ouderen ook heel vitaal zijn! Maar toch: jonge mensen in de kracht van hun leven zijn belangrijk voor 
de levendigheid in de stad. En ze zorgen ook voor  draagkracht voor bepaalde voorzieningen, zoals 
scholen en sportverenigingen. In onderstaande figuur (een voorproefje uit het 
Woningmarktonderzoek) is de verwachte leeftijdsopbouw voor Oudewater te zien in 2030. De figuur 
maakt duidelijk dat Oudewater behoorlijk zal vergrijzen in de komende vijftien jaar.  

 

 

De leeftijdsopbouw van de bevolking in Oudewater, werkelijk in 2015 en prognose 2030 volgens de Primos prognose 2014. 

Bron: gemeente Oudewater, Primos prognose 2014, bewerking RIGO.  

 

Met een vergrijzende bevolking zou het voor de hand liggen om in de Woonvisie uit te spreken dat er 
vooral snel meer ‘seniorenwoningen’ moeten komen. En misschien moet dat ook wel gebeuren. Dat 
zou passen in de lijn van: bouwen voor zover noodzakelijk volgens de natuurlijke bevolkingsgroei 
(conform provinciaal beleid).   
 
Maar er zijn ook kanttekeningen te plaatsen bij de keuze voor meer seniorenwoningen. De ervaring 
leert dat de oudere van straks, nu al ergens woont. En dat zij vaak  alles aan blijven doen om te 
blijven wonen waar men woont. En bovendien: hoe zorgen we dat Oudewater vitaal en levendig blijft 
als de Woonvisie zich concentreert op de senioren? Moet het Oudewaterse woonbeleid zich niet juist 
nu gaan richten op verjonging, in het belang van de vitaliteit van de stad?  
 
De stelling luidt: “Als het woonbeleid zich blijft focussen op de natuurlijke ontwikkeling van de 
eigen bevolking, dan loopt Oudewater een groot risico om een slaapstad te worden”. 
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Thema 2: particuliere verhuur 
 
Particuliere verhuur in Oudewater blijft veelal beperkt tot woningen die tijdelijk worden verhuurd op 
basis van de Leegstandswet. Daarnaast verhuurt WBVO ieder jaar ook enkele woningen in de vrije 
sector. Veruit het grootste deel van de woningvoorraad in Oudewater bestaat uit koopwoningen en 
sociale huurwoningen (zie onderstaande figuur). 
 
De particuliere huursector is in Nederland sowieso klein, veel kleiner dan in de landen om ons heen. 
In België en Frankrijk wordt ongeveer 25% van de woningen particulier verhuurd. In Duitsland zelfs 
50%. In Nederland is dat ca.12% (inclusief tijdelijke verhuur van leegstaande woningen). Dat is echter 
niet altijd zo geweest: begin jaren ’70 ging het in Nederland nog om bijna 30% particuliere huur (PBL, 
2014). 
 

  

 

Samenstelling van de bewoonde woningvoorraad in Oudewater en de regio Utrecht Zuidwest in 2015 en in Nederland in 

2014. Bron: gemeenten en corporaties in Utrecht Zuidwest, CBS, bewerking RIGO 

  
Platform 31, een kennis- en netwerkorganisatie op het gebied van stedelijke en regionale 
ontwikkeling, heeft in 2013 een onderzoek laten uitvoeren naar de particuliere huur in Nederland; en 
heeft experts daar vervolgens op laten reageren. De experts “droegen een groot gevoel van urgentie 
uit om meer aandacht en ruimte te geven aan de particuliere huursector als één van de manieren om 
de woningmarkt van het slot te halen en er meer in balans te brengen” (Platform 31, 2013). 

 
De vraag naar huurwoningen in de vrije sector neemt immers toe. Dat heeft verschillende oorzaken: 
  Door de flexibilisering van de arbeidsmarkt (méér zzp’ers, flexwerkers en 

arbeidsmigranten) prefereren starters vaker een huurwoning zodat ze flexibel zijn.   Het aantal gepensioneerden dat kleiner wil gaan wonen en de overwaarde van hun huis 
wil verzilveren neemt toe.   Zowel hypotheekverstrekkers en woningcorporaties hanteren strengere regels. Aan de 
bovenkant van de huurmarkt en de onderkant van de koopmarkt ontstaat zo een gat. 

 
Een van de aanbevelingen van Platform 31, die aangeeft dat gemeenten een belangrijke rol vervullen 
in dit vraagstuk, is ook meteen de stelling voor vanavond. Deze luidt als volgt:  
 
“De gemeente moet inzetten op een grotere rol voor particuliere verhuur in Oudewater en 
contacten met mogelijke commerciële verhuurders intensiveren”.  
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Thema 3: mantelzorgwoningen  
 
In de komende Woonvisie zal de zorg een belangrijk thema zijn. Dat komt niet alleen door de 
vergrijzing, maar ook door de extramuralisering. Dat is de ontwikkeling waarbij het verlenen van zorg 
aan zorgbehoevenden buiten een zorginstelling gebeurt. Dat betekent dat mantelzorg steeds 
belangrijker zal worden. En met het ingaan van de Wet maatschappelijke ondersteuning, per 1 januari 
2015, is de ondersteuning van mantelzorgers expliciet deel uit gaan maken van het takenpakket van 
gemeenten.  
 
Dat raakt aan het woonbeleid. Steeds vaker zullen mantelzorgers en verzorgden overwegen om in 
elkaars directe nabijheid te gaan wonen, zoals in andere landen al heel gebruikelijk is. In sommige 
gevallen zal een ‘mantelzorgwoning’ bij de woning van de mantelzorger of bij de woning van de 
verzorgde uitkomst bieden. Ook de gemeente Oudewater merkt dat burgers steeds vaker aankloppen 
met vragen hierover.  
 
Ter verduidelijking: van een mantelzorgwoning spreken we als “een zorgvrager bij de mantelzorger 
gaat wonen of andersom, en hiervoor een aan- of bijgebouw bij de woning van de mantelzorger 
geschikt wordt gemaakt, een tijdelijke mantelzorgunit aan de woning wordt gekoppeld, dan wel een 
aparte woning of woonunit op het erf van de mantelzorger wordt gerealiseerd” (Ministerie van VWS / 
Companen, 2015).  
 
Mantelzorgwoningen: strakke voorwaarden of ruim baan?   
Dat stelt de gemeente voor een dilemma. Mantelzorgwoningen kunnen helpen de vaak overbelaste 
mantelzorgers te ontlasten. Daarmee wordt een groter beroep op professionele zorg en ondersteuning 
voorkomen. Er kleven echter ook (vooral ruimtelijke) nadelen aan. De belangrijkste zijn:   
 

 Mantelzorgwoningen zouden kunnen leiden tot ‘verrommeling’.   (Tijdelijke) units in achtertuinen kunnen soms door buren als hinderlijk worden ervaren.   Als de mantelzorg voorbij is zouden woonruimten waarin is geïnvesteerd wettelijk weer 
moeten worden verwijderd. Dit kan leiden tot vervelende (handhavings-)situaties.  

 
De gemeente kan beperkt sturen op de ontwikkeling van mantelzorgwoningen. De meeste 
mantelzorgwoningen kunnen sinds 1 november 2014 (onder bepaalde voorwaarden) namelijk 
vergunningvrij worden gerealiseerd. De gemeente kan er eventueel wel voor kiezen om, in aanvulling 
op het Bor (Besluit omgevingsrecht) via bestemmingsplannen ruimere mogelijkheden te bieden voor 
de bouw van mantelzorgwoningen. 
 
Zo kan de gemeente ruimere mogelijkheden bieden voor na afloop van de mantelzorgrelatie. De 
mantelzorgwoning mag er maximaal 15 jaar vergunningvrij staan; na die termijn moet de woning 
gesloopt worden tenzij er een vergunning wordt aangevraagd. 
 
Ook moet er op dit moment sprake zijn van een bestaande mantelzorgrelatie om vergunningsvrij te 
mogen bouwen. Dat klinkt logisch, maar er zijn ook geluiden uit de praktijk dat ouders en kinderen 
soms juist met het oog op toekomstige mantelzorg willen gaan samenwonen. Hoe soepel moet de 
gemeente zich daarin opstellen?  
 
De stelling luidt: “De huidige landelijke wetgeving biedt voldoende mogelijkheden voor 
mantelzorgwoningen. De gemeente moet geen extra ruimte bieden.” 
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Thema 4: kwaliteit versus betaalbaarheid 
 
Met de nodige creativiteit kunnen bepaalde doelstellingen slim worden gecombineerd, ook in het 
woonbeleid. Dat geldt soms ook voor kwaliteit enerzijds en betaalbaarheid anderzijds. Investeren in 
energiezuinige woningen leidt bijvoorbeeld ook tot betaalbaarder wonen (want een lagere 
energierekening). Maar: investeringen lopen vaak wel vooruit op de opbrengsten. En bovendien 
verdienen niet alle investeringen in kwaliteit zichzelf zo duidelijk terug als in dit voorbeeld.  
 
Aedes, de koepel van woningcorporaties, maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van wonen. Dat 
was begin juni ook landelijk weer in het nieuws. Het is een terechte zorg; zo blijkt uit onderzoek in 
opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG / Rigo, 2014). Aedes wijst erop dat de 
kwaliteit van sociale huurwoningen decennialang is toegenomen, en vindt dat “huurders, corporaties 
én overheden te weinig beseffen dat de kwaliteit van woningen een prijs heeft” (Aedes, 2014). 
 
Rigo kon ons, vooruitlopend op het definitieve Woningmarktonderzoek, al enkele cijfers geven over de 
woonlasten in Oudewater. Daaruit blijkt dat betaalbaar wonen ook in Oudewater een issue is, hoewel 
er aan de andere kant ook sprake is van ‘scheefwonen’.  
 
Van de 940 sociale huurwoningen in Oudewater worden er ongeveer 280 bewoond door huishoudens 
met een inkomen boven de € 34.911. De ‘goedkope scheefheid’ ligt hiermee rond de 30%. Deze 
groep zou waarschijnlijk best een (iets) hogere huur kunnen dragen. De andere 660 huurders behoren 
qua inkomen wel tot de doelgroep van WBVO. Onder deze doelgroep zijn er naar schatting 275 
huishoudens die maandelijks moeite hebben rond te komen en bij het betalen van de huur sterk 
afhankelijk zijn van de huurtoeslag (Rigo, 2015).  
 
Hoe ervaart het Forum Ruimte de balans tussen kwaliteit en betaalbaarheid in Oudewater? En hoe 
interpreteert het Forum bovenstaande cijfers? De stelling (gebaseerd op het advies van de Aedes-
commissie betaalbaarheid) luidt als volgt:  
 
“De woningbouwvereniging Oudewater moet primair zorgen voor voldoende betaalbare 
woningen. Uitgangspunt moet zijn dat de kwaliteit in lijn is met de huurprijs”.  
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Thema 5: nieuwbouw en koopaanbod 
Het koopaanbod is groot in Oudewater. Op het moment van schrijven (begin juni) staan er ca. 160 
woningen te koop in Oudewater. En de komende 5 jaar komen er naar verwachting nog diverse 
nieuwbouwwoningen beschikbaar (o.a. St. Jansstraat, Papenhoef, Oude Touwfabriek).  
 
De moeizame verkoop van met name grondgebonden koopwoningen betekent echter niet per definitie 
dat er geen vraag is. Met name voor koopstarters geldt dat het ook lastig kan zijn een hypotheek te 
krijgen en wellicht vragen de verkopers (al dan niet noodgedwongen) een te hoge prijs.  
 
Toch is naar de toekomst toe de vraag relevant of er nog wel meer grondgebonden koopwoningen 
moeten komen. Immers, de toename van het aantal huishoudens in de periode tot 2030 bestaat 
bovenal uit kleine (tweepersoons en alleenstaande) huishoudens.  
 
Het gaat hier voor een belangrijk deel om ouderen, waarvan onzeker is of men in de grondgebonden 
koopwoning waar men nu woont zal blijven wonen; of toch wil verhuizen naar een appartement. Blijft 
men massaal in de grondgebonden woningen wonen, dan zal er ruimte zijn voor beperkte nieuwbouw 
in dit segment. Wil men verhuizen naar een appartement, dan zullen volgens Rigo met name aan dit 
type woningen tekorten ontstaan. 
 

 

Ontwikkeling huishoudenssamenstelling naar leeftijd en type in Oudewater in 2015 tot 2030 Bron: gemeente Oudewater, 

CBS, Primos prognose 2014, bewerking RIGO 

 

De stelling luidt als volgt: “De gemeente Oudewater moet geen plannen maken voor de bouw van 
nieuwe grondgebonden koopwoningen, totdat het aanbod hiervan significant is afgenomen”.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

totaal eenp. tweep. gezin eenp. tweep. gezin eenp. meerp. eenp. meerp.

< 25
jaar

25 tot 45 jaar 45 tot 65 jaar 65 tot 75 jaar 75+

2015

2030



  

7 
 

Bronnen 
 
Aedes, maart 2014. Advies bestuursadviescommissie discussie betaalbaarheid. Te downloaden via: 
http://www.aedes.nl/binaries/downloads/vereniging/verenigingscongres-17-april-2014/20140320-
advies-bestuursadviescommissie-discussie-.pdf 
 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) / Companen, januari 2015. Vragen en 
antwoorden over mantelzorgwoningen. Te downloaden via: 
https://www.vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2014/20140218-vragen-antwoorden-
mantelzorgwoningen-def.pdf  
 
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), 2015. Woningvoorraad sinds 1970 verdubbeld, 
eigenwoningbezit sterk toegenomen. Zie: 
http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2014/wonen-en-vastgoed/voorraad-conclusies  
 
Platform 31, oktober 2013. Particuliere huursector in Nederland: kansen voor groei. Zie: 
http://www.platform31.nl/nieuws/particuliere-huursector-in-nederland-kansen-voor-groei 
 
VNG / Rigo, juni 2014. Betaalbaarheid van wonen. Te downloaden via 
http://www.vng.nl/files/vng/20140606-betaalbaarheid-in-beeld-rigo.pdf  
 

Bijlage 
  Procesdocument Woonvisie (november 2014)  
 

 

http://www.aedes.nl/binaries/downloads/vereniging/verenigingscongres-17-april-2014/20140320-advies-bestuursadviescommissie-discussie-.pdf
http://www.aedes.nl/binaries/downloads/vereniging/verenigingscongres-17-april-2014/20140320-advies-bestuursadviescommissie-discussie-.pdf
https://www.vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2014/20140218-vragen-antwoorden-mantelzorgwoningen-def.pdf
https://www.vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2014/20140218-vragen-antwoorden-mantelzorgwoningen-def.pdf
http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2014/wonen-en-vastgoed/voorraad-conclusies
http://www.platform31.nl/nieuws/particuliere-huursector-in-nederland-kansen-voor-groei
http://www.vng.nl/files/vng/20140606-betaalbaarheid-in-beeld-rigo.pdf

