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Donderdag 25 oktober 2018

Onderzoek kwalitatieve programmering dorpen

Sunta Veerkamp (gemeente Ede)
Geert van der Bruggen (zelfstandig adviseur)



Agenda
1. Aanleiding (toelichting Sunta Veerkamp - gemeente 

Ede)
2. Wie is wie?
3. Doel: wat is de woningvraag in het dorp?

4. Cijfers en bevindingen
5. Vragen 
6. Gesprek
7. Conclusies



Kwalitatieve woningbouwprogrammering
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Aanleiding
ProjectenVisie

Afstemming provincie

Programmering



Analyse 2018
• Otterlo heeft 2.455 inwoners in 985 huishoudens. 
• De gemiddelde huishoudensgrootte bedraagt hiermee 2,5 (gemiddelde 

gemeente 2,4). 

• Relatief veel huishoudens met kinderen en weinig 
eenpersoonshuishoudens. 

• Wat minder huishoudens met kinderen dan in andere dorpen

huishoudens (CBS 2017) Otterlo Ede verschil

Eenpersoonshuishoudens 32% 35% -3%

Huishoudens zonder kinderen 30% 30% 1%

Huishoudens met kinderen 37% 36% 1%



Analyse 2018
• Relatief veel jonge mensen tussen 15 en 25 (inwonende kinderen?)
• Relatief veel 45+-ers

leeftijd (CBS 2017) Otterlo Ede verschil

0-15 jaar 18% 18% 0%

15-25 jaar 16% 14% 3%

25-45 jaar 19% 24% -5%

45-65 jaar 29% 27% 2%

65 jaar en ouder 18% 18% 1%



Analyse 2018
• Otterlo is gemiddeld genomen een welvarende kern, relatief weinig 

huishoudens met laag inkomen en veel inkomens met hoog  inkomen.

• Vestigers (2014): van buiten gemeente (66%), 15% uit eigen dorp. Veel 
instroom van buiten. 



Analyse 2018
• De gemeenteprognose voorspelt groei huishoudens 2017-2027: 90
• Toename alleenstaanden

prognose (Primos 2016) voor kwalitatieve indicatie Otterlo Ede verschil

alleenstaanden 2016-2030 2% 3% -1%

gezin met kind(eren) 2016-2030 0% -1% 1%

gezin zonder kind(eren) 2016-2030 0% -1% 1%



Analyse 2018

• Naar leeftijd zal het aandeel/aantal huishoudens van 65 jaar en ouder 
fors gaan toenemen. 



Analyse 2018
(Woon)consumenten in 4 groepen of leefwerelden



Analyse 2018



Analyse 2018
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Harskamp

leefstijl (SAMR 2017) Otterlo Ede verschil

gezellig 30% 28% 2%

geborgen 31% 27% 4%

ambitieus 28% 28% 1%

eigenzinnig 11% 17% -6%



Analyse 2018



Analyse 2018
• De woningvoorraad: eengezinswoningen, met relatief veel vrijstaande 

woningen. Weinig appartementen.
• Weinig corporatiebezit. Koopvoorraad kleiner dan in andere dorpen? 

Veel ‘eigendom onbekend’.
• Er zijn relatief weinig koopwoningen betaalbaar voor koopstarters. 

woningvoorraad (CBS, 2017) Otterlo Ede verschil

aandeel egw 85% 71% 14%

aandeel mgw 15% 29% -14%

aandeel koop 45% 63% -18%

aandeel corporatiebezit 5% 20% -15%

aandeel overige eigenaren 26% 13% 13%

aandeel gebouwd na 2000 8% 19% -11%

gem. woz € 325.000 € 234.000 € 91.000

voorraad naar type (Woningmarktmonitor provincie 2015)

Rijwoning 32% 40% -8%

2-1 kapwoning 16% 15% 1%

Vrijstaand 45% 18% 27%

Appartement 7% 27% -20%

voorraad naar prijsklasse (Woningmarktmonitor provincie Gelderland 2015)

Koop < €140.000 8% 8% 0%

Koop €140 - 170.000 2% 9% -7%

Koop €170 - 200.000 8% 21% -13%

Koop €200 - 250.000 22% 21% 1%

Koop €250 - 300.000 13% 13% 0%

Koop €300 - 350.000 11% 9% 2%

Koop €350 - 400.000 10% 6% 4%

Koop  > €400.000 26% 13% 13%



Analyse 2018
De koopmarkt kent in alle segmenten krapte (nauwelijks aanbod), behalve 
topsegment



Analyse 2018
• Er zijn 80 corporatiewoningen, egw en appartement
• Gemiddelde streefhuur € 605.
• De vraagdruk op dit segment is beperkt, gemiddeld 13 reacties per woning.
• Gemiddelde mutatiegraad hoog 10%
• 173 woningzoekenden (alleenstaand en tweepersoonshuishoudens), waarvan 

20 actief woningzoekend. 

• Plannen Woonstede?



Analyse 2018

Woningbouwontwikkelingen: wat is de afgelopen jaren opgeleverd? 

Weversteeg en Onderlangs: 65w, Het plan bestaat uit zestien appartementen, 
vier vrijstaande huizen, vier twee-onder-een-kapwoningen en 31 rijtjeshuizen op 
de locatie Weversteeg. Wij gaan ook tien vrije kavels uitgeven aan de 
Onderlangs.

waaronder sociale huur en goedkope koop?

Andere plannen



Analyse 2018: Woonvisie

• Het woonbeleid heeft als uitgangspunt divers 
samengestelde dorpen qua woningvoorraad en 
bewoners (mix van doelgroepen naar inkomen 
en leeftijd). Nieuwe generaties kans geven. 

• Beleid is dat in de kleinere dorpen o.a. meer 
goedkope koopwoningen zouden worden 
toegevoegd om de betaalbaarheid voor 
koopstarters te verbeteren. 

• Gematigde groei dorpen is het uitgangspunt. 



Vragen:

• Herkenbaar beeld?
• Jongeren die willen starten? Hoeveel, wat doen zij?
• Ouderen: willen die verhuizen? Waarheen? Willen zij in appartementen 

wonen? Zijn er woonvoorzieningen voor ouderen?

• Wie koopt woningen in bestaande bouw? Wie komt hier huren? Waar 
vandaan?

• Wie koopt nieuwbouw? Van toegevoegde waarde, voor welke doelgroepen 
en welke prijssegmenten? Wat loopt goed, wat niet?



Vragen:

• Gezien prognose: nog nodig om voor jongeren toe te voegen?
• Is de woningvoorraad toekomstbestendig c.q. ‘seniorenproof’?

• Wordt beleid woonvisie gerealiseerd?
• Zijn er inbreidingslocaties?



Analyse 2017:

• Op basis van prognoses van de gemeente ramen we de vraag tot 2025 op een toename van 60-
75 huishoudens. 

• De bestaande woningvoorraad is wat eenzijdig samengesteld met veel grote 
eengezinswoningen in het dure segment. Advies is om in te zetten op andere producten: ook 
aanbod voor lokale starters en senioren. Demografische analyses laten zien dat dit belangrijke 
doelgroepen zijn in Otterlo, zoals ook in bewonerspanels in het kader van de woonvisie al is 
meegegeven. 

• Er zijn veel thuiswonende jongeren die lastig kunnen starten, want er is weinig 
geschikt/betaalbaar aanbod. 

• En er is een aanstaande vergrijzing: meer welvarende ouderen die wonen in grote 
eengezinswoningen. 

• Het belangrijkste advies op basis van de analyse is om minder in te zetten op dure 
woningbouw (daar is in Otterlo al veel aanbod in, beperkte vraag) en meer op goedkoop 
(nauwelijks aanbod, veel vraag) en ook op het middeldure segment, geschikt voor starters en 
jonge gezinnen.


