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Voorwoord
Voor U ligt de scriptie ‘Hoogopgeleid en starten in Parkstad’, een onderzoek naar de woonwensen van jonge
hoogopgeleide starters in Parkstad en de (mis)match met het aanbod en het gevoerde beleid. Als inwoner van
Parkstad ben ik altijd geïnteresseerd geweest in de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt in de regio en
daarnaast merkte ik al enkele jaren dat diverse vrienden en bekenden om me heen klaagden over de
startersmarkt. Dit bood mij een interessante uitdaging om dit onderwerp nader uit te zoeken in mijn thesis ter
afronding van de master Real Estate Management & Development aan de Technische Universiteit Eindhoven.
Ten eerste wil ik mijn hoofdbegeleider ir. Stephan Maussen bedanken. Ondanks dat er aan het begin van mijn
afstudeerperiode een enorm personeelstekort was bij de leerstoel REMD en het daardoor enige tijd duurde
voor ik kon beginnen met mijn thesis, zocht dhr. Maussen toch de tijd om mij met zijn (praktijk)kennis te
helpen. Verderop in het onderzoek kwam daar dr. Wim Heijs bij, die met zijn uitgebreide wetenschappelijke
kennis onder meer de enquête in goede banen wist te leiden. Vanaf dat moment kwam er vaart in het
onderzoek en kon er met frisse moed richting het eindresultaat gewerkt worden.
Daarnaast wil ik graag mijn ouders bedanken, die mij gedurende mijn hele studieloopbaan op talloze manieren
hebben gesteund en zo ervoor gezorgd hebben dat ik mijn studie succesvol kon afronden. Ook een dankjewel
aan al mijn medestudenten en vrienden die mij gedurende mijn studie hebben gemotiveerd en dan met name
Philip, met wie ik al sinds de middelbare schooltijd de nodige motiverende en enerverende gesprekken heb
mogen voeren. And last but not least: iedereen die mij op welke manier dan ook heeft geholpen bij het maken
van deze scriptie, bijvoorbeeld door stapels enquêtes uit te printen, diverse documenten aan te leveren of
mensen voor mij te mobiliseren.
Dan rest mij niet anders dan U veel plezier te wensen bij het lezen van mijn scriptie.
Michel van Dinther
Voerendaal, juli 2013
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‘C’est en faisant n’importe quoi, qu’on devient n’importe qui.’
-

Rémi Gaillard
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Samenvatting
Aanleiding
Parkstad is een krimpregio die al sinds 1997 te maken heeft met negatieve migratiecijfers en een
bevolkingsdaling. Door de toename van het aantal 65-plussers zal het sterftecijfer de komende jaren
toenemen, terwijl het dalende geboortecijfer ontgroening teweeg brengt (van Duin & Poelman, 2010). Het
aantal jongeren van 20-29 jaar zal tot 2035 dalen met zo’n 20-30 procent. Dit komt deels doordat een deel van
de hoogopgeleide jongeren wegens een gebrek aan mogelijkheden wegtrekt naar regio’s als Maastricht, de
stedenband in Noord-Brabant en de Randstad. Juist het vertrek van jongeren en hoger opgeleiden is funest
voor de gezondheid van een krimpregio (Verweij & Van der Lucht, 2011). Voorwaarden om deze doelgroep
beter te kunnen behouden, zijn met name werkgelegenheid en kwalitatief hoogwaardige woonproducten;
twee voorwaarden die momenteel onvoldoende aanwezig zijn (Rosenberg et. al., 2010).
De wens van Parkstedelingen om in de eigen regio te blijven wonen is vaak erg hoog, maar door diverse
redenen hebben jongeren vaak geen andere keuze dan te vertrekken. Uit gegevens van de Parkstadmonitor
(Stadsregio Parkstad, 2011) blijkt ook dat slechts 12 procent van de Parkstedelingen uit de eigen buurt wilt
verhuizen. De selectieve migratie van hoogopgeleide jongeren kan resulteren in een laag opgeleide bevolking,
zeker samen met de extra daling van talent en welvaart in de regio door de krimp. Het behoud van kennis en
creativiteit is namelijk van groot belang voor de economische stabiliteit en ontwikkeling van de regio (Das & De
Feijter, 2009). De Stadsregio Parkstad onderschrijft wel het belang van het behoud van kennis en inkomen in
de regio en dus het behoud en aantrekken van hoogopgeleide jongeren. Zij geeft ook aan dat de aanwezige
woonmilieus te eentonig van aard zijn en het woningaanbod te eenzijdig. Ook de locatie van de opties zou niet
stroken met de vraag. Volgens Verwest en van Dam (2010) doen krimpende gemeenten er verstandig aan zich
niet enkel te richten op het aantrekken van nieuwe inwoners of het terughalen van voormalige inwoners, maar
dienen zij zich met name te richten op het aanpassen van de bestaande woningvoorraad en fysieke
woonomgeving, om zo een kwalitatief aantrekkelijk woonmilieu voor met name de huidige bevolking te
creëren.
Er kan gesteld worden dat het behoud van hoogopgeleide jongeren van groot belang is voor de regio om nu en
in de toekomst de kennis en beroepsbevolking op peil te houden. Er schijnt echter een mismatch te zijn tussen
de vraag en het aanbod op de woningmarkt voor jonge hoogopgeleide starters. Dit onderzoek richt zich dan
ook op het in kaart brengen van deze mismatch en wat eraan gedaan kan worden als oplossing.

Doelstelling & Onderzoeksvraag
Dit resulteert in de volgende doelstelling van het onderzoek:
‘Aanbevelingen doen die helpen de woningproblematiek voor hoogopgeleide jongeren in Parkstad op te
lossen met als hoger doel dat deze jongeren beter voor de regio behouden blijven.’
Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen, is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:
‘Wat zijn de woonwensen van jonge hoogopgeleide starters in Parkstad en met welke (fysieke) ingrepen op
de woningmarkt kunnen zij beter voor de regio behouden blijven?’
Wanneer de woonwensen van de doelgroep beter in kaart worden gebracht, kan hier vervolgens beter op
ingespeeld worden. De vicieuze cirkel waarin hoogopgeleide jongeren wegtrekken en hun potentie voor de
regio verloren gaat, kan dan wellicht worden omgezet in een positieve spiraal waarin deze hoogopgeleide
jongeren blijven, de regio versterken, het leefklimaat verbeteren en vervolgens nog meer kennis en inkomen
aantrekken waar de regio van zal kunnen profiteren.
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Onderzoeksopzet
Als eerste onderdeel van het onderzoek is de context van de problematiek in kaart gebracht. Met het
bestuderen van bestaande literatuur is gekeken of er reeds data beschikbaar waren over de woonwensen van
de doelgroep. Aangezien deze data te beperkt waren in omvang en kwaliteit, is met een enquête onder de
doelgroep getracht de woonwensen beter in kaart te brengen. Op basis van deze woonwensen kon door het
analyseren van de voorraad en het aanbod en een terugblik op het beleid daaromheen worden vastgesteld
waar de mismatch op de woningmarkt voor jonge hoogopgeleide starters lag in de regio. Uit deze bevindingen
zijn vervolgens beleidsaanbevelingen geformuleerd, welke zijn voorgelegd aan diverse professionals en
ambtenaren in de regio. Dit leidde ertoe dat enkele concrete aanbevelingen ter verbetering van de
woningmarkt in Parkstad voor jonge hoogopgeleide starters gedaan konden worden.

Context
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) wijst in haar rapport ‘Van bestrijden naar begeleiden’ erop dat het
anticiperen op en het begeleiden van krimp met het verbeteren van het regionale economische beleid en het
woonbeleid zinniger zal zijn dan het bestrijden van krimp door het geforceerd proberen te bevorderen van de
werkgelegenheid (Verwest & Van Dam, 2010). De mentaliteitsgedachte moet dan ook niet enkel uitgaan van
het verbeteren van de werkgelegenheid zodat jongeren naar de regio komen of in de regio blijven. Het creëren
van passende woonmilieus en -typologieën voor de jongeren die momenteel in de regio wonen, wordt als veel
kansrijker gezien om de kennis- en inkomensvlucht te beperken (Verwest et.al., 2010). Ook Richard Florida ziet
meer heil in het behouden van getalenteerde (potentiële) werknemers en ondernemers dan het aantrekken
van bedrijven. De bedrijven volgen dan vanzelf, aangezien deze worden opgericht door die getalenteerde
ondernemers (Florida, 2002 & 2007, in: Bontje, 2009). Bedrijven laten zich bij de locatiekeuze grotendeels
leiden door de aanwezigheid van geschikt personeel. Bedrijven aantrekken zonder ervoor te zorgen dat de
bevolking behouden blijft, lijkt daardoor niet de juiste strategie. Er zal een wisselwerking moeten ontstaan
tussen het aantrekken van werkgelegenheid en het verbeteren van het leef- en woonklimaat in de regio.
Het beleid van de Stadsregio voor de woningmarkt richt zich momenteel met name op de ‘wijkaanpak’: de
aanpak van wijken die kampen met dalende prijzen, toenemende leegstand en leefbaarheidsproblemen. Het
belang van het behoud van jongeren wordt onderschreven, maar resulteert vrijwel nergens in concrete
plannen. Daarnaast spelen enkele trends en ontwikkelingen mee in de context van de problematiek. Door de
toenemende individualisering zal er op termijn een grotere behoefte komen aan kleinere woningen. Daarnaast
wordt de consument steeds mondiger en gaat men meer en meer optreden als co-producent. Dit wordt mede
veroorzaakt doordat de woning ook vaker als werkplek en statussymbool gaat dienen. Door de crisis op de
woningmarkt zien we daarnaast dat huren populairder aan het worden is. Dit komt enerzijds door trends als
kortere relaties en flexibele arbeidscontracten. Anderzijds wordt dit veroorzaakt door de gestagneerde
doorstroming, de onzekerheid op de markt en problemen bij het verkrijgen van een hypotheek.

Literatuurstudie
Tijdens het zoeken naar relevante literatuur over de woonwensen van jonge hoogopgeleide starters werd al
vrij snel duidelijk dat er weinig concrete onderzoeken naar dit onderwerp gedaan zijn in de recente historie.
Uit het ‘Woonwensenonderzoek Parkstad 2009’ bleek wel dat 78 procent van de starters een voorkeur heeft
voor huren. Daarnaast viel op dat de vier landelijke gemeenten (Nuth, Onderbanken, Simpelveld &
Voerendaal) relatief gezien populairder waren dan de stedelijke gemeenten (Brunssum, Heerlen, Kerkrade en
Landgraaf), kijkend naar het aantal voorkeuren per huidige woongemeente. Uit de Parkstadmonitor bleek dat
86 procent van de inwoners van Parkstad het prettig wonen vond in de eigen wijk. Ook jongeren tonen weinig
intentie om te verhuizen uit de regio. Zelfs als er geen werk gevonden wordt, wilt de helft nog niet verhuizen,
aldus de ’Jongerenmonitor 2012’. Het WoonOnderzoek Nederland (2009) was kwantitatief niet bruikbaar door
een gebrek aan respondenten die voldeden aan de criteria. De literatuurstudie is daarom voornamelijk
gebruikt voor het verkrijgen van een globale indruk van de wensen en ter inspiratie voor de eigen enquête.
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Woonwensen enquête
Om een beter beeld te krijgen van de woonwensen van de (potentiële) jonge hoogopgeleide starters in
Parkstad is een enquête uitgezet met jongeren met een diploma/studie op HBO/WO niveau en Parkstad als
woon- en/of studielocatie als onderzoekseenheid. De enquête bestond uit 38 vragen, waarvan het merendeel
gesloten vragen betrof. Met name om de goodwill van de respondent te behouden, is ervoor gekozen de
vragen omtrent de woonwensen als eerste te stellen en daarna pas de noodzakelijke persoonlijke informatie.
De enquête kon online ingevuld worden tussen 25 februari en 11 maart 2013 via de website thesistools.com.
De link werd vervolgens via social media als facebook en LinkedIn onder de aandacht gebracht. Hierbij is
nadrukkelijk gezocht naar pagina’s waarop zeer waarschijnlijk aan Parkstad verbonden hoogopgeleide
jongeren zouden kijken. Voor het ‘sharen’ op facebook en het invullen van de enquête werden vijf
tegoedbonnen van bol.com uitgedeeld als incentive. Daarnaast is tweemaal met papieren versies langsgegaan
op de Hogeschool Zuyd te Heerlen (5 en 7 maart), om de respons te vergroten. Dit resulteerde uiteindelijk in
335 correct ingevulde enquêtes en dito respondenten in de leeftijd van 17 t/m 28 jaar, waarbij 108 enquêtes
digitaal binnen kwamen en 227 op papier.
De gegevens uit de ingevulde enquêtes zijn vervolgens ingevoerd in SPSS en geanalyseerd. Bij het analyseren
van de meeste variabelen kon volstaan worden met tellingen en voor verschillen kon gebruik gemaakt worden
van kruistabellen en de chi-kwadraat methode. Enkele variabelen konden vanwege het meetniveau
parametrisch geanalyseerd worden en hier is dan ook gebruik gemaakt van de t-test.
Uit de resultaten blijkt dat de respondenten over het algemeen zeer te spreken zijn over de regio. 89 procent
van de respondenten geeft namelijk in meer of mindere mate aan dat het prettig wonen is in de wijk in
Parkstad waar ze nu wonen, terwijl 87 procent zich in meer of mindere mate thuis voelt. Daar tegenover staat
wel dat 70 procent in meer of mindere mate vindt dat er te weinig starterswoningen zijn, de wachttijden bij
corporaties te lang zijn en dat er te weinig aanbod is in de particuliere huursector.
Wat betreft het woonmilieu werd ‘dorps(centrum)’ het vaakst genoemd door de respondenten (81x), gevolgd
door ‘stedelijk buiten centrum’ (72x). ‘Centrumstedelijk’ scoorde met 41x het minste. Met name de CBS-wijken
Voerendaal-Kunrade, Heerlen-Centrum, Welten-Benzenrade, Bekkerveld en Heerlerbaan-Centrum scoorden
goed. Aangaande de woning geeft drie kwart van de respondenten de voorkeur aan een woning voor de korte
termijn en huren is tweemaal zo populair als een koopwoning. Het appartement met lift en de halfvrijstaande
woning zijn de populairste bouwtypen. Waar de voorkeur voor de korte termijn en huur bij de
meergezinstypen rond de 93 en 91 procent ligt, is dat bij eengezinstypen gemiddeld ongeveer 63 en 50
procent voor de korte termijn en huur. In de twee meest stedelijke woonmilieus is de voorkeur voor het
appartement opvallend groot. Bij het groenstedelijke en dorpse (centrum) milieu is de voorkeur een- of
meergezinstypen minder duidelijk. In landelijke dorpse milieus scoren de eengezinstypen veruit het beste.
Bij de analyse van de data bleken er significante verbanden te bestaan tussen variabelen. De resultaten zijn
samengevoegd tot een drietal type combinaties die grotendeels de woonwens van de respondenten samen
vatten: eenpersoonshuishoudens/huur/korte termijn, tweepersoonshuishoudens/ huur/korte termijn &
tweepersoonshuishoudens/koop/lange termijn. Zoals bekend wordt huur vaak samen genoemd met de korte
termijn. Alleenstaanden hadden hierbij een voorkeur voor meergezinswoningen, terwijl
tweepersoonshuishoudens een iets grotere voorkeur hadden voor eengezinswoningen. Daarnaast kozen
2
tweepersoonshuishoudens voor een iets grotere woningoppervlakte (voornamelijk 80-109 m tegenover
2
alleenstaanden die nauwelijks onderscheid maakten tussen 50-79 en 801-09 m ) en 2 toiletten i.p.v. 1 voor
eenpersoonshuishoudens. Qua slaapkamers kozen beide huishoudens duidelijk voor 2 slaapkamers in het
geval van huren en de korte termijn. Samengevat leidde dat tot type I en II. Het derde type was gericht op de
koopwens, waarbij deze voor het overgrote deel afkomstig is van tweepersoonshuishoudens die kiezen voor
2
de lange termijn. Deze respondenten kiezen na 80-109 m eerder voor grotere oppervlakten dan voor het
2
kleinere 50-79 m . 3 slaapkamers scoort ook beter dan 2 en er is een duidelijke voorkeur voor 2 toiletten.
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Type combinaties voor samengevatte woonwens
Type I
Eenpersoonshuishouden
Korte termijn
Huur
Meergezinswoning
2
2
50-79m & 80-109 m
2 slaapkamers (of 1)
1 toilet

Type II
Tweepersoonshuishouden
Korte termijn
Huur
Een-/meergezinswoning
2
2
80-109 m (& 50-79 m )
2 slaapkamers (of 3)
2 toiletten

Type III
Tweepersoonshuishouden
Lange termijn
Koop
Eengezinswoning
2
2
80-109 m (& 110+ m )
3 slaapkamers (of 2)
2 toiletten

Hoewel de jongeren dus te spreken zijn over de regio, zijn ze niet tevreden over de opties op de woningmarkt.
De woonwensen waren na de enquête in ieder geval grotendeels bekend, waardoor deze vergeleken konden
worden met de voorraad, het aanbod en het beleid.

Analyse voorraad, aanbod en beleid
Kijkend naar de totale woningvoorraad in Parkstad, valt op dat met name in de landelijke gemeenten het
aandeel koopwoningen met 61-69 procent groot is, waar Heerlen de enige gemeente is met een groter
aandeel huur dan koop (51 procent huur). Met name in de landelijke gemeenten blijkt door het grote aandeel
koop, de vele eengezinswoningen en de hoge WOZ-waarden een beperkt aandeel van de voorraad binnen de
woonwensen/-mogelijkheden van de doelgroep te vallen. De Stec Groep (2012) meldt hierin dat van de 51.400
huurwoningen in Parkstad er liefst 30.100 als betaalbaar (375-575 euro) aangemerkt konden worden (59
procent) en 4.350 huurwoningen (8 procent) bevonden zich in de prijsklasse ‘duur tot huurtoeslaggrens’ (575681 euro), de segmenten die de meeste respondenten als maximaal betaalbaar of qua uitgaven redelijk
achten. De Stec groep voorziet daarnaast een vervangingsopgave waarbij met name goedkope sociale
huurwoningen worden vervangen door huurwoningen in de prijsklasse ‘duur tot de huurtoeslaggrens’ en ‘duur
boven de huurtoeslaggrens’, oftewel het middensegment (681-850 euro).
Bij woningcorporaties bedroeg de leegstand als gevolg van marktomstandigheden eind 2011 slechts 0,6
procent. Uit de analyse van het actuele aanbod via de website thuisinlimburg.nl (website waarop 6/8
corporaties in Parkstad hun aanbod tonen) blijkt dat er momenteel nauwelijks direct woningen worden
aangeboden die passen bij de woonwensen. Er worden wel diverse woningen ‘op termijn’ aangeboden, maar
dit zijn voornamelijk seniorenwoningen met een 55+ indicatie. Hoewel het hier om een momentopname gaat,
is er momenteel maar weinig actueel aanbod te vinden voor starters bij corporaties dat past bij de
woonwensen. In landelijke gemeenten is überhaupt geen aanbod. Op de particuliere markt is het aanbod met
3.277 koop- en huurwoningen binnen de betaalbaarheidsgrenzen van een groot deel van de doelgroep (<680
euro huur & <219.000 euro koop) op het eerste oog al stukken ruimer. Waar ongeveer twee keer zoveel
respondenten in de enquête aangaven te willen huren in plaats van kopen, is 91,3 procent van het aanbod op
jaap.nl (website waar makelaars en particulieren koop- en huurwoningen op aanbieden) echter een
koopwoning. Slechts een ruime 1 procent van het huidige betaalbare aanbod betreft meergezinswoningen in
landelijke gemeenten en slechts 0,5 procent van het aanbod betreft huurwoningen in landelijke gemeenten.
De verhouding tussen koop en huur bij eengezinswoningen bedraagt hierbij maar liefst 55:1. Waar met name
huurwoningen gewild zijn, is het met name in de landelijke gemeenten moeilijk hier invulling aan te geven.
De Stadsregio Parkstad geeft aan dat er door de krimp niet direct een kwantitatief huisvestingsprobleem voor
starters zal zijn. Men gaat hierbij echter voorbij aan het grote aandeel starters dat wil huren en het feit dat het
aanbod (voornamelijk koop) niet past bij de wensen van de doelgroep. Indien een startershuishouden meer
verdient dan de inkomensgrens van 34.229 euro bruto, kan men slechts in bepaalde gevallen bij een
woningcorporatie terecht. Daarnaast kan deze groep momenteel ook nauwelijks terecht op de koopmarkt in
verband met de hoge eisen voor een hypotheek. Grotere ontwikkelaars lijken momenteel niet al te
geïnteresseerd om in de particuliere huurmarkt te investeren voor deze doelgroep, aangezien elders hogere
rendementen gehaald kunnen worden. Waar door de krimp dus voornamelijk aanbod vrij komt op de
koopmarkt, blijft het aanbod op de huurmarkt beperkt.
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Beleidsaanbevelingen
De analyse van de woonwensen en aansluitend de voorraad, het aanbod en het beleid heeft geleid tot een
achttal (voorlopige) beleidsaanbevelingen die gedaan konden worden:
1. Benut het polycentrische karakter van de regio.
Waar vaak wordt gewezen op de voorkeur van jongeren voor centrumstedelijk wonen, blijken andere
woonmilieus en wijken populairder. Heerlen is daarnaast nauwelijks ‘hoogstedelijk’ te noemen door de
beperkte omvang en Parkstad doet er daarom goed aan om de krachten van de diverse kernen te benutten.
Respondenten kennen daarnaast een grote binding en zijn behoorlijk tevreden over de huidige woonwijk.
2. Zorg voor meer huurwoningen (duur tot huurtoeslaggrens & middensegment).
Niet alleen bij jonge hoogopgeleide starters, maar bij meerdere doelgroepen in Parkstad ligt momenteel een
vraag voor meer huurwoningen en dan met name in het segment ‘duur tot de huurtoeslaggrens’. Hoewel er in
de voorraad geschikte woningen te vinden zijn, komen deze onder meer door een beperkte doorstroming en
onzekerheid bij huurders niet vrij als actueel aanbod. Ook de Stec Groep adviseert een groei in huurwoningen.
3. Combineer het vraagstuk seniorenhuisvesting met de huisvesting van starters.
Met name op het gebied van appartementen hebben de respondenten grotendeels dezelfde woonwensen als
senioren en veel appartementencomplexen die in de recente geschiedenis zijn gebouwd voldoen dan ook aan
de woonwensen van starters. Het aandeel (minder vitale) senioren stijgt tot 2040 met 73%. Om die groei op
termijn op te vangen kunnen reeds complexen gerealiseerd worden waar nu ook jongeren in kunnen wonen.
4. Geef starters eerlijkere kansen bij woningcorporaties.
Veel zorggeschikte woningen die passen bij de woonwensen van de doelgroep, worden exclusief met voorrang
verleend aan 55+ers. Een mix tussen jong en oud kan mutueel voordelen opleveren en segregatie tegen gaan.
Starters voelen zich achtergesteld en zullen zonder eerlijkere kansen de regio blijven verlaten.
5. Verbeter de communicatie; doe meer navraag naar woonwensen.
Er zijn momenteel te weinig kansen voor starters en zij schrijven dat zelf toe aan een gebrek aan navraag naar
woonwensen en inspraak. Hoewel overheid en bedrijven onderzoek uitvoeren, betreft dit vaak ‘indirect’
marktonderzoek. ‘Direct’ onderzoek in de vorm van een enquête geeft meer inzicht in de echte wensen.
6. Stimuleer het op gang brengen van de doorstroming.
De stilgevallen doorstroming is funest voor de instroomkansen van starters. Banken zullen coulanter moeten
worden, huurders gestimuleerd moeten worden om door te stromen met helder beleid en tijdelijke verhuur
via de leegstandwet kan ook uitkomst bieden. Zonder doorstroming geen instroomkansen voor starters.
7. Vergeet niet te investeren in populaire wijken.
Momenteel gaan veel subsidies en geld naar de ‘wijkaanpak’ van wijken met leefbaarheidsproblemen op
allerlei vlakken. De woonwens van de doelgroep ligt echter elders. Om deze starters tevreden te houden en
hen voor de regio te behouden, zal ook geïnvesteerd moeten blijven worden in passende opties in bij hen
populaire wijken.
8. Transformeer aanloopstraten voor centrumstedelijk wonen.
Het centrum van Heerlen kent een behoorlijke winkelleegstand en deze zal door nieuwe ontwikkelingen en
internetwinkels toenemen. Daarnaast verloederen aanloopstraten steeds verder. Het is daarom aan te raden
aanloopstraten te transformeren voor stadswoningen en de winkels te concentreren in een levendig centrum.
De potentie en mogelijkheden van deze beleidsaanbevelingen zijn vervolgens tijdens interviews besproken
met belanghebbende professionals en ambtenaren in de regio en daaruit kwam naar voren dat directe
investeringen in (nieuwbouw)huisvesting voor jonge hoogopgeleide starters momenteel niet verwacht hoeft te
worden. Door de beperkte investeringskracht vanwege de financiële crisis in de bouwsector, de prioriteit van
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de ‘wijkaanpak’ en het belang van de aanpak van de vergrijzing, staat het aanpakken van de
huisvestingsproblematiek van starters momenteel namelijk niet bovenaan de agenda. Met name het op gang
brengen van de doorstroming lijkt daarom qua potentieel resultaat de beste mogelijkheid om de kansen van
jonge hoogopgeleide starters op de korte termijn te verbeteren. Hiertoe zullen banken coulanter moeten
worden in het verstrekken van hypotheken en meer kredieten moeten verstrekken. Dat kan mogelijk worden
als pensioenfondsen als het APG of PGGM gaan investeren in (NHG-)hypotheken. Huishoudens met het
vermogen om een woning te kopen, komen bij corporaties grotendeels uit het duurdere segment (‘duur tot
htg’), het segment waarin hoogopgeleide starters willen/kunnen starten. Ook zal bij de ‘wijkaanpak’
geïnvesteerd moeten worden in het terugkopen van uitgeponde woningen, omdat daar de
transformatieopgave de grootste noodzaak kent. Wanneer daar zorggeschikte en levensloopbestendige
(senioren)woningen teruggebouwd worden, kan dit de doorstroming vanuit andere huurwoningen op gang
helpen. Door onzekerheid op de huurmarkt weg te nemen met duidelijk beleid, kunnen huishoudens die jaren
geleden zijn gestart en ongebruikelijk lang in de starterswoning gezeten hebben ook doorstromen en zo
starterswoningen vrij maken. Diverse opties dus om middels doorstromen gewenste huurwoningen vrij te
krijgen. Het uitbreiden van de huurmarkt middels tijdelijke verhuur is daarbij ook een optie.
Hoewel het combineren van senioren en jongeren in appartementencomplexen door jongeren eerlijkere
kansen te geven binnen het 55+voorrangssysteem een aardig initiatief lijkt en ook goed kan werken, is de
vraag onder senioren momenteel dusdanig groter en nijpender, dat niet verwacht wordt dat er veel kansen
voor jongeren op dit gebied zullen ontstaan de komende jaren. Daarnaast bleek dat er op diverse manieren
onderzoek wordt gedaan naar woonwensen, maar dat direct onderzoek onder jongeren middels enquêtes of
klankbordgroepen vrijwel ontbreekt.
Dat het polycentrische karakter van Parkstad benut moet worden en dat er in diverse wijken en woonmilieus
naar oplossingen gezocht moet worden voor jonge starters lijkt duidelijk, aangezien de meeste jongeren
blijkens de enquête juist niet in het centrum van Heerlen gehuisvest willen worden, zoals wel voornamelijk
wordt verondersteld in beleidsdocumenten. Door een gebrek aan investeringskracht krijgt investeren in de
populaire wijken momenteel echter minder aandacht en zal daar met name binnen de bestaande voorraad
gezocht moeten worden.

Conclusie
Hoewel er een behoorlijke mismatch waar te nemen viel tussen woonwensen en aanbod, bleek snel dat
grootschalige nieuwbouw/transformatie niet realistisch is. Door een gebrek aan investeringskracht en de
prioriteit van de wijkaanpak, de vergrijzing en het anticiperen op de krimp, staat investeren in
(nieuwbouw)huisvesting voor jonge hoogopgeleide starters niet bovenaan de agenda. Indirecte oplossingen
worden daarom op de korte termijn als kansrijker gezien. Zo kan momenteel via het op gang brengen van de
doorstroming en tijdelijke verhuur het beste ingespeeld worden op de woonwensen van jonge hoogopgeleide
starters.
Om dit echter te kunnen realiseren zal de investeringskracht omhoog moeten, moet er werk worden gemaakt
van de transformatieopgave en dient de onzekerheid rondom overheidsbeleid weggenomen te worden. De
overheid dient beleidsmatig maatwerk te leveren voor Parkstad aangaande zaken als de verhuurdersheffing en
banken zullen weer kredieten moeten gaan verstrekken. Alleen dan kan (op termijn) de woningmarkt ook
interessant genoeg worden voor jonge hoogopgeleide starters, want het behoud van deze groep is cruciaal
voor het ontwikkelen van een economisch vitale regio, waarbij een combinatie van een goed woon-, leef- en
werkklimaat essentieel is. Niets doen en niet investeren (in hoogopgeleide jongeren) zal op termijn namelijk
voor bij de woningmarkt betrokken partijen tot (verdere) verliezen leiden.
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Aanbevelingen
De volgende aanbevelingen zijn ten slotte gedaan naar aanleiding van het onderzoek. De aanbevelingen geven
aan welke beleidsaanbevelingen overgenomen dienen te worden, wat er beter kon aan het onderzoek en
welke ontbrekende kennis nog uitgezocht kan worden.
1 - Los de mismatch op de woningmarkt op de korte termijn voornamelijk via indirecte wegen op.
Door een gebrek aan investeringskracht, de problematiek rond de krimp, vergrijzing en de prioriteit van de
wijkaanpak staat het aanpakken van de huisvestingsproblematiek van jonge hoogopgeleide starters via
nieuwbouw of transformatie momenteel niet bovenaan de agenda. Het is daarom raadzaam om met name via
het op gang brengen van de doorstroming en (tijdelijke) uitbreiding van de huursector oplossingen te zoeken.
2 - Kijk kritisch naar de resultaten van het woonwensenonderzoek bij het realiseren van huisvesting.
Hoewel de steekproef van de enquête niet ideaal was (zie ook aanbeveling 4), waren bepaalde resultaten
dusdanig dat getwijfeld moet worden of het bestaande beleid optimaal gericht is op de woonwensen van
jonge hoogopgeleide starters in de regio. Om te kijken of dit ook het geval is en de resultaten van het
onderzoek gebruikt mogen worden, zullen de resultaten (bijvoorbeeld via herhaling) gecheckt moeten worden.
3 - Voer meer ‘direct’ onderzoek uit naar de woonwensen van jonge hoogopgeleide starters in Parkstad.
Overheid en bedrijven doen momenteel voornamelijk ‘indirect’ onderzoek naar woonwensen in de regio, via
eigen marktanalyses of tips van makelaars. Potentiële jonge hoogopgeleide starters die zich oriënteren op de
markt worden daarentegen niet of nauwelijks ‘direct’ gevraagd naar hun wensen, via bijvoorbeeld enquêtes of
klankbordgroepen. Dit kan hun binding met de regio verder vergroten en de markt beter geschikt maken.
4 - Voer de enquête nogmaals uit met een betere steekproef.
Doordat het lastig was hoogopgeleide jongeren met een concrete startwens te benaderen, is ook gebruik
gemaakt van studenten. Daarnaast is er een bepaalde oververtegenwoordiging van respondenten uit het
netwerk van de onderzoeker in de steekproef geslopen. Hierdoor zal bij het gebruiken van de resultaten van
het onderzoek goed gekeken moeten worden of deze resultaten niet onredelijk vertekend zijn door deze
onzuiverheden.
5 - Breng de voorraad en het aanbod beter in kaart.
Door een gebrek aan de juiste databases en informatie, bijvoorbeeld om privacy redenen, is gebruik gemaakt
van momentopnames van jaap.nl en thuisinlimburg.nl. Om de resultaten nauwkeuriger te krijgen, wordt
aangeraden dit soort informatie wel te gebruiken, hetgeen mogelijk wordt als corporaties het onderzoek
intern zouden herhalen en uitvoeren.
6 - Onderzoek specifieker de redenen waarom jongeren wegtrekken/zijn vertrokken.
Dit onderzoek spitst zich voornamelijk toe op de woonwensen van jongeren binnen de regio. Toch zijn er ook
jongeren die aangeven te willen verhuizen of die in het verleden zijn verhuisd. Vaak wordt aangenomen dat de
voornaamste redenen hiervoor studie en werk zijn, maar wellicht spelen andere factoren (specifiek voor
Parkstad) een rol in dit verhaal. Onderzoek hiernaar kan de migratie in de toekomst ook verminderen.
7 - Zoek uit in hoeverre de huidige woonsituatie invloed is op de woonwens van de jongere generatie.
Zijn de afkomst en de huidige woonsituatie van respondenten van invloed op de woonwensen in een bepaalde
regio en welk effect heeft dit op de woningmarkt? Zo zouden respondenten uit stedelijke gemeenten eerder
voor huur kunnen kiezen omdat daar het percentage huur ook groter is. Levert dit een vertekend beeld op
waardoor de woningmarkt wellicht niet op de optimale manier wordt aangepakt?
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Summary
Motive
Parkstad is a region coping with negative migration and a decrease in inhabitants since 1997. Due to the
increase in 65+ers the mortality rate will increase in the coming years, while the decreasing birth rate causes
dejuvenation (Van Duin & Poelman, 2010). The number of youths from 20-29 years old will decrease up until
2035 with a staggering 20-30 percent. This is partially caused by highly educated youngsters moving away to
regions like Maastricht, Noord-Brabant and the Randstad due to a lack of opportunities. Especially the
departure of these talented youngsters is disastrous for the health of the troubling Parkstad region (Verweij &
Van der Lucht, 2011). Conditions to better retain these youngsters are most importantly job opportunities and
high-quality residential options: two conditions that are currently insufficiently present (Rosenberg et.al.,
2010).
The desire of Parkstad inhabitants to stay in the region is usually pretty vast, but because of multiple reasons
there is no other choice for the youngsters to migrate away. Data from the Parkstadmonitor (Stadsregio
Parkstad, 2011) shows that only 12 percent of the Parkstad inhabitants is willing to move out of their current
neighbourhood. The migration of highly educated youngsters accompanied by the additional decrease in
talent and prosperity could cause a braindrain, which results in a pretty low educated population. The
preservation of knowledge and creativity is of great importance for the economic stability and the
development of the region (Das & De Feijter, 2009). The Stadsregio Parkstad endorses the importance of
preserving knowledge and income in the region and therefore the preservation and attraction of highly
educated youngsters. It also states that the present living environments are to monotonous and the residential
market is too unilateral. Also the location of the supply does not comply with demand. According to Verwest &
Van Dam (2010) shrinking areas should best try to preserve their current inhabitants instead of trying to
attract new inhabitants. By adapting the current stock and living environments, qualitative residential areas
can be created for the current population and on the longer term attraction of new people can be considered.
It can be stated that the preservation of highly educated youngsters is of great importance for the Parkstad
region to preserve knowledge and talented workers now and in the future. Nevertheless there appears to be a
mismatch between supply and demand on the housing market for highly educated youngsters. This research
aims to map this mismatch and possible solutions to improve the situation for this target group.

Goal & Research question
This results in the following goal of the research:
‘Providing recommendations that help solve the problems on the residential market in Parkstad for highly
educated youngsters, with a higher goal to better preserve these youngsters for the region.’
In order to serve this goal, the following research question is formulated:
’What are the housing wishes of highly educated youngsters in Parkstad and with which (physical)
interventions on the residential market can these youngsters better be preserved for the region?
Whit the housing wishes of the target group better mapped, subsequently anticipating on them gets easier.
The vicious circle in which highly educated youngsters leave the region and their talent is lost, can possibly be
turned into a positive spiral in which these youngsters stay in the region, improve the living climate and
subsequently attract even more knowledge and income on which the region as a whole can prosper.

| XV

Research design
The first part of the research was describing the context of the problem. By studying existing literature data
about the housing wishes of the target group was examined. Since this data was insufficient, a survey under
(future) highly educated youngsters in the region was conducted to map their housing wishes. Based on that
survey the stock, supply and policy around the housing market could be reviewed, showing where the possible
mismatch appeared. These findings were thereafter discussed with several professionals and government
officials in Parkstad, which lead to some solid recommendations for improving the position of highly educated
youngsters on the Parkstad housing market.

Context
The Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) describes in the rapport ‘From combating to guidance’ on the fact
that anticipating and guiding shrinkage in the population by improving the economic and housing policy in the
region is a better way to go than combating shrinkage by forcefully trying to increase the amount of jobs
(Verwest & Van Dam, 2010). The mindset should not only be improving job opportunities so youngsters will
come to the region. Creating appropriate living environments for youngsters that currently live in the region is
deemed much more promising to limit the decrease in knowledge and income for the region (Verwest et.al.,
2010). Richard Florida also sees more salvation in preserving talented (potential) employees and
entrepreneurs rather than attracting companies. These companies will naturally follow, also because the local
entrpreneurs will found them (Florida, 2002 & 2007 in: Bontje, 2009). Companies are guided in their quest for
a location by the presence of adequate personnel. Attracting companies without preserving the talented
youngsters is therefore not the best strategy. An interplay between attracting jobs and improving the livingand residential environment is required.
The policy of the Stadsregio Parkstad considering the housing market mainly focuses on the ‘wijkaanpak’: the
transformation of areas coping with dropping prices, increasing vacancy and liveability. The importance of
preserving youngsters is expressed, but does not result in any actual policy. Next to that a few trends and
developments play a role in the context of the issue. Increasing individualisation will increase the demand for
smaller dwellings. The consumer is also getting more verbal and gets more and more into the position of coproducer of his or her own home, caused by trends as working from home and the fact that the house is
considered more and more as a status symbol. The crisis on the housing market also results in an increased
popularity of renting. This is caused by shorter relationships, flexible job contracts, a stagnated flow on the
housing market and problems in acquiring a proper mortgage.

Literary study
While searching for relevant literature about housing wishes of highly educated youngsters, it pretty soon
became apparent that there had not been a lot of solid research into the subject in recent history. The
‘Housing wishes research Parkstad 2009’ did however show that 78 percent of first timers on the housing
market had a preference for renting, which endorses the trend described in the context. Next to that it was
noticeable that the four rural municipalities in Parkstad (Nuth, Onderbanken, Simpelveld & Voerendaal) were
relatively more popular than the four urban municipalities (Brunssum, Heerlen, Kerkrade & Landgraaf). The
Parkstadmonitor showed that 86 percent of Parkstad inhabitants believed their current residential area was
good to live in. Youngsters also showed little intention to leave town. Even if there was no chance on a job,
half of them would not consider leaving the region, so said the ‘Youthmonitor 2012’. The WoON research was
useless in a quantitative way due to a lack of criteria matching respondents. The literary study is therefore
mostly used for acquiring a global impression of the housing wishes and as an inspiration for the survey that
was going to be held.
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Housing wishes survey
In order to get a better understanding of the housing wishes of (potentially) highly educated youngsters in
Parkstad, a survey was conducted under Parkstad based youngsters with a study/diploma on HBO/WO level.
The survey consisted of 38 questions, of which most were closed. Mainly to preserve the goodwill of the
respondents, it was decided that the questions about the housing wishes were surveyed first before personal
th
information and data about the current situation. The survey could be filled in online between the 25 of
th
February and the 11 of March 2013 via the website thesistools.com. The link was shared via social media as
facebook and LinkedIn. Pages that had a good chance of being looked at by youngsters who meet the criteria
of the target group were explicitly approached. Sharing the link and filling in the survey was rewarded with five
vouchers for the website bol.com. Next to that the Hogeschool Zuyd in Heerlen was visited twice with paper
versions of the survey (5 & 7 March) to increase the response. This eventually resulted in 335 correctly
answered surveys and ditto respondents between the ages of 17 and 28 years old. 108 surveys were collected
via the web, 227 on paper.
The data were subsequently entered into SPSS and analysed. Most variables could easily be analysed with
counting and for several other crosstabs and the chi-square method were used. Some other variables could be
analysed on a parametric level and for that the t-test was conducted.
The results showed that the respondents were very much content with the region. 89 percent of them states it
is more or less pleasant to live in the area they currently reside in, while 87 percent feels more or less at home.
However it was also stated that 70 percent thought more or less that there are not enough dwellings for
youngsters, that the wait time in the social housing sector is too long and that there is not enough supply in
the private rental sector.
Regarding the living environment, ‘rural(centre)’ was chosen the most (81 times), followed by ‘rural outskirts’
(72x). ‘City centre’ was least popular with 41 respondents choosing for it. The CBS-ares Voerendaal-Kunrade,
Heerlen-Centrum, Welten-Benzenrade, Bekkerveld and Heerlerbaan-Centrum scored well in particular.
Considering the dwelling itself, three out of four respondents prefered a dwelling for the shorter term (<7
years) and renting was twice as popular as buying a home. The apartment with elevator and the semidetached
dwelling are the most popular building types. With the preference for the short term and renting at about 93
and 91 percent for multi-family types, these numbers were 63 percent short term and 50 percent renting for
single-family types. In the two most urban living environments the preference for the apartment was obvious.
In the suburban and rural(centre) environments a clear distinction in preference for a typical building type
could not be made. In the rural(outskirts) environment single-family houses were clearly more popular than
other types.
When analysing the data, several significant connections between variables showed up. The results could
therefore be summarised into three types of combinations that cover the housing wishes of most respondents:
single person household/rental/short term, two person household/rental/short term & two person
household/owner occupied/long term. As has been said, rent is often chosen alongside the short term. Single
person households mostly chose multifamily dwellings, while the preference of two person households was a
tiny bit more in favour of the single family dwelling. Two person households also preferred a bit larger dwelling
2
2
size (mostly 80-109 m where single person households make no difference between 50-79 and 80-109 m )
and two toilets instead of one for single person households. In terms of bedrooms both single and two person
households clearly preferred two bedrooms when renting for the short term.
The third type covers the desire to buy a house, which was mostly expressed by respondents who believed
they would start in a two person household. They also had a slight preference for the longer term. These
2
respondents also chose rather large dwelling sizes (80-109 m and bigger) and had a predilection for three
bedrooms and two toilets.
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Combinations of summarised housing wishes
Type I
Single person households
Short term
Rent
Multi family dwelling
2
2
50-79m & 80-109 m
2 bedrooms (or 1)
1 toilet

Type II
Two person households
Short term
Rent
Single-/multi family dwelling
2
2
80-109 m (& 50-79 m )
2 bedrooms (or 3)
2 toilets

Type III
Two person households
Long Term
Owner occupied
Single family dwelling
2
2
80-109 m (& 110+ m )
3 bedrooms (or 2)
2 toilets

Although the youngsters are satisfied with the Parkstad region, they are less content with the options on the
residential market for themselves. The housing wishes were now clear, which opened the door for comparing
them with the stock, the current supply and the policy around it. That way the mismatch could be mapped in
chapter 5.

Analysis of stock, supply and policy
Looking at the total housing stock in Parkstad, it stands out that especially in the rural municipalities the share
of owner occupied dwellings is rather great with 61-69 percent, where Heerlen is the only municipality with a
larger rental sector (51 percent). Especially in the rural municipalities it turns out that due to the large share of
owner occupied dwellings, the many single-family dwellings and the high values of the dwellings only a small
share of the stock is fitting for the housing wishes/opportunities of the target group. The Stec Groep (2012)
reports that 30.100 (59 percent) of the 51.400 social housing dwellings in Parkstad can be considered ‘payable’
(375-575 euro) and 4.350 (8 percent) as ‘expensive up to the housing allowance limit’ (575-681 euro), the price
segments which most respondents described as maximum payable reasonably priced. The Stec Groep also
foresees a substitution task of the current stock, where mostly cheap social housing dwellings will be replaced
by rental dwellings in more expensive segments, like the ‘mid segment’ (681-850 euro).
The vacancy within the stock of housing associations due to market circumstances was only 0,6 percent at the
end of 2011. Analysis of the current supply by using thuisinlimburg.nl (website that shows the current offer of
6/8 housing associations active in Parkstad) actually shows a small direct offer, where most of the offer is also
not suiting the housing wishes of the target group. There are some dwellings being offered on the long term,
but these are mostly senior citizen dwellings with a priority indication for people of 55 years and older.
Although this is a snapshot, the data implies small chances for first timers to answer their housing wishes. In
rural municipalities the current offer is almost zero. On the private market the supply of dwellings up to 680
euros rent or 219.000 euro owner occupied consisted of 3.277 dwellings in April 2013 on jaap.nl (website
showing the offer of individuals and realtors), a pretty large number. However, where twice as much
respondents preferred a rental dwelling, 91 percent of the current supply was an owner occupied dwelling.
Just a small 1 percent of the supply was multi-family dwellings in one of the four rural municipalities and only
0,5 percent consisted of rental dwellings in these rural municipalities. The ratio between owner occupied and
rental dwellings in these municipalities under single-family dwellings was a staggering 55:1. Where mostly
rental dwellings are wanted, it turns out to be pretty difficult to acquire such a dwelling that meets the
housing wishes, especially in the rural municipalities.
The Stadsregio Parkstad states that due to the shrinkage of the population there is no direct quantitative
problem for them to find a home. By doing so they disregard the fact that the majority of them wants a rental
dwelling and that the available supply (mostly owner occupied) does not meet their qualitative demands. If a
household earns more than the income limit of 34.229 euro gross, only in special cases a dwelling can be
rented from a housing association. Next to that it is very hard for these types of households to get a decent
mortgage and enter the owner occupied sector. Developers are not really in the market for rental dwellings,
since bigger returns on investment can be acquired elsewhere. Where the shrinking market mostly provides
more owner occupied dwellings on the supply side, the supply on the increasingly more popular rental market
remains limited.
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Policy recommendations
The analysis of the housing wishes and subsequently the stock, supply and policy led to eight (provisional)
policy recommendations:
1. Utilize the polycentric character of the region.
Where the policy usually states that youngsters have a large preference for centre city living, other living
environments and areas show up as more popular in the survey. Next to that, Heerlen is hardly a big city
centre, and due to the limited size of Parkstad, utilizing al the small centres would be more wise. Respondents
also show a large commitment to their current area and are very satisfied with their current situation.
2. Arrange for more rental dwellings (expensive up to the housing allowance border & middle segment).
There is an increasing demand for rental dwellings, and not only for youngsters, in Parkstad. Mostly in the
segment ‘expensive up to the housing allowance limit’. Despite the fact that there are suitable dwellings in the
stock for youngsters, the halted flow on the market and uncertainty with renters prevent these dwellings from
coming available as actual current offer. The Stec Groep also recommends an increase in rental dwellings.
3. Combine the issues of senior housing and youngster housing.
The housing wishes of youngsters do not differ that much of seniors apartmentwise and many of the
apartment buildings that housing association currently construct for seniors meet the housing wishes of the
respondents. The amount of seniors over 74 years old will increase with 73 percent up to 2040. To cover that
increase, constructing more apartments could start now, offering dwellings to youngsters on the short term.
4. Give first timers on the housing market more honest chances within housing associations.
Many care appropriate dwellings that meet the housing demands of youngsters, are exclusively being offered
to people over 55 years old. A mix between youngsters and seniors could provide mutual benefits and counter
segregation. First timers on the market feel disadvantaged and will leave Parkstad without more fair chances.
5. Improve communications; increase housing wishes inquiry.
Currently the opportunities for first timers on the market are too small and they feel this is partially because of
a lack of research into their real housing demands. Research being conducted is usually desk research and
research under current clients. Direct research like a survey could give more insights in real housing wishes.
6. Stimulate the flow/circulation on the housing market.
The stalled flow on the market is negative for the chances of first timers. Banks should be more lenient in
offering mortgages, renters should be stimulated to flow through clear policy and temporary renting using the
‘vacancy law’ could provide results. Without flow there is very little chance for first timers to enter the market.
7. Do not forget to invest in popular areas.
Most grants currently go the ‘district approach’ projects. The housing wishes of the respondents show a
preference for other areas. To satisfy these highly educated first timers and preserve them for the region,
investing in these popular areas should also be considered next to funding the ‘district approach’.
8. Transform secondary location retail streets into centre city residential streets.
The city centre of Heerlen is dealing with a rather large vacancy rate on the retail market and due to new
developments this vacancy rate will increase even further. Next to that secondary retail streets deteriorate
even further. Concentrating retail in the centre and transforming these secondary streets for centre city living
is therefore an option that benefits the retail market and the demand on the housing market.
The potential and possibilities of these (provisional) policy recommendations were subsequently discussed
during interviews with stake holding professionals and government officials, which led to the conclusion that
direct investments in (newly constructed) housing for highly educated youngsters is not to be expected in the
near future. Due to limited investment power caused by the financial crisis in the construction sector, the
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priority of the ‘district approach’ and the importance of tackling the ageing issue, investing in better options
for youngsters is currently not on top of the agenda. Mainly the triggering of the flow on the market appears
to be the best option at the moment to improve the chances for youngsters. In order to achieve this banks
have to be more lenient in providing mortgages and more credit should be provided. Banks can do this if
pension funds like APG or PGGM start investing in domestic products like (NHG- )mortgages. Households
within housing associations with the financial ability to buy a house can usually be found in the more
expensive segments, which are also most wanted by highly educated youngsters. Grants should be provided
for the ‘district approach’ in order to re-acquire previously sold social housing dwellings, since the
transformation challenge has to largest necessity there. When in those districts healthcare-appropriate
dwellings (for seniors) are built in return, the flow/circulation on the housing market can take a turn for the
better. By taking away the uncertainty on the rental market around rent increases, households that started
years ago and now remain unusually long in their first home, can move into another home as well, providing
more supply on the market for first timers. These initiatives can provide more suitable supply on the
(rental)market, which increases the opportunities for youngsters immensely. Expanding the rental market
through temporary letting is also an option in this.
Although combining seniors and youngsters in apartment blocks seems a good idea to provide youngsters with
more equal chances within the 55+ priority system and can work out all right, the demand within the senior
segment is much larger and pressing, which leads to the notion that not many changes will be made in the
policy hence making it unlikely that the chances for youngsters will increase in the near future. Research into
housing wishes turned out to be conducted mostly indirect, and rarely direct via ways as surveys or focus
groups. It has become clear that opportunities for youngsters should be created in multiple areas and living
environments, since not all youngsters turned out to be willing to move to the city centre as assumed in the
policy. Due to a lack in investment power and more pressing matters investing in more popular areas is
currently placed on the bottom of the agenda. Solutions should be found more in the current stock.

Conclusion
Although it turned out there is a rather large mismatch between housing wishes and supply, it quickly became
clear that large scale new construction/transformation is not realistic in current times. Due to a lack in
investment power and the priority of the ‘district approach’, the ageing and the anticipation on the shrinkage,
investing in (new) housing for highly educated youngsters is currently not a priority. Indirect solutions are
therefore deemed more successful on the short term. By stimulating the circulation/flow on the housing
market and temporary letting progress can be made in anticipating on the housing wishes of youngsters. In
order to realise this investment possibilities must increase, the transformation task should be embraced and
uncertainty around governmental policy should be taken away.
The government has to deliver a customized policy in order to stimulate Parkstad in the transformation task
and banks should offer more credit to developers. Only then the housing market can become interesting again
for highly educated youngsters, since preserving this group is crucial for developing an economically vital
region, in which a combination of a good residential, living and working environment is essential. A lack of
deed and investment (in highly educated youngsters) will result in (more) losses for stake holders in time.
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Recommendations
To conclude the thesis, a few recommendations were drafted. They are partially aimed at implementing the
results in practice and partially at improvements regarding the way the research was conducted and
1 - Solve the mismatch on the housing market mostly through indirect solutions on the short term
Due to a lack of investment power, the shrinkage situation, ageing and the priority of the ‘district approach’
tackling the mismatch between supply and demand on the housing market for first timers through new
construction or transformation is not a priority on the agenda. Hence it would be wise to try and improve the
situation for highly educated youngsters via an improved flow and a (temporary) increase of the rental market.
2 - Take notice of the survey results when creating housing for highly educated youngsters.
Despite the fact that the respondent sample was not ideal (see also recommendation 4), several results were
of such nature that one should reconsider if the current policy concerning the housing demands of highly
educated young first timers is correct and optimal. To find out whether this is also the case and if the results of
the survey can be used as intel for adapting the market, the results will have to be checked (e.g. by repetition).
3 - Increase ‘direct’ research into housing wishes of highly educated youngsters in Parkstad.
Government and private companies mostly carry out their research in a way that can best be described as desk
research. Either they use statistics or the input of current customers/clients. On the other hand potential first
timers on the market are rarely inquired directly about their wishes, like via a survey or focus groups. This
could increase their bond with the region and improve the adaptation of the market to their wishes.
4 - Redo the survey with a better respondent sample.
Because it turned out to be almost impossible to contact highly educated youngsters with a direct demand for
first time home renting/ownership, a lot of students were used as respondents. Next to that there was a slight
overrepresentation of respondents from the direct network of the investigator. This means one must carefully
consider if the results are not unreasonably skewed because of these impurities.
5 - Find a better way to map the stock and supply.
Due to a lack of extended databases and information, e.g. because of privacy reasons, snapshots of the current
situation were used by using jaap.nl and thuisinlimburg.nl. To improve the purity of the results, it is
recommended to try and make use of the extensive databases of housing associations and municipalities to
better map the stock. This can be possible if these organisations redo the survey themselves, since then they
can make sure that the privacy of their data is guaranteed.
6 - Investigate the reasons why highly educated youngsters have left the region over the past few years.
This research mainly focuses on the housing wishes of youngsters who currently reside in and wish to stay in
the Parkstad area. Nevertheless there are also youngsters who want to move away and others who have
moved away in the past. It is often assumed this is because of work or study related issues, but perhaps other
reasons, specific for Parkstad, play a role. Investigation into this topic could decrease migration in the future.
7 - Find out to what level the current housing situation influences the housing wishes of a respondent.
Are topics like origin or current housing situation of respondents of influence on the housing wishes of
youngsters in a certain region and what effect does this have on the housing market? Respondents from urban
municipalities could have a skewed preference for rental dwelling compared to respondents from rural
municipalities, since the percentage of rental dwellings in urban municipalities is higher. Can respondents say
something other than what they actually like and does this result in skewed results?
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Begripsverklaring
Eengezinstype

Allerlei soorten grondgebonden bouw- en woningtypen die doorgaans door één
gezin bewoond worden. Voorbeelden zijn de (half)vrijstaande woning, de
tussengelegen/ rijtjeswoning, de jaren 30 woning of bijvoorbeeld een herenhuis.

Landelijke gemeenten

In het geval van Parkstad de gemeenten Nuth, Onderbanken, Simpelveld en
Voerendaal. (zie ook ‘stedelijke gemeenten’)

Meergezinstype

Allerlei soorten niet-grondgebonden bouw- en woningtypen die doorgaans door
meerdere gezinnen bewoond worden. Voorbeelden zijn een appartementencomplex, duplex-/bovenwoningen, studio’s of bijvoorbeeld lofts.

Polycentrische regio

Een regio die uitgaat van de specifieke krachten van meerdere centra.
Voorbeelden op grote schaal zijn de Randstad en het Rührgebied. In de situatie
van Parkstad moet dit gezien worden als een regio waarin meerdere gemeenten
een belangrijke rol hebben, in plaats van alleen de centrale gemeente Heerlen.

Stedelijke gemeenten

In het geval van Parkstad Brunssum, Heerlen, Kerkrade en Landgraaf. (‘zie ook
landelijke gemeenten’)

Wooneconomie

De in de regio verankerde economie van alles wat met wonen van doen heeft,
zoals het omarmen van de economie van productdiversificatie in het wonen, een
ruim aanbod in diverse woningtypen, de ontwikkeling van woonlandschappen,
versterken van een aantrekkelijke omgeving en promotie van de regio als
woonregio. (naar: De Roo, 2006)

Woonmilieu

Zie woonomgeving.

Woonomgeving

De nabije omgeving van een woning met zowel een fysieke als een sociale factor.
De fysieke woonomgeving omvat onder meer de fysieke staat van de woningen
en overige gebouwen in de buurt, de aanwezigheid en kwaliteit van
voorzieningen en de fysieke staat van de openbare ruimte. Op sociaal vlak zijn de
aspecten sociale status van de buurt, sociale cohesie en de sociale veiligheid van
belang. (naar: Van Dam, 2010)
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1

Inleiding
Probleembeschrijving
Aanleiding

Parkstad is een krimpregio die al sinds 1997 te maken heeft met negatieve migratiecijfers. De absolute
bevolkingsaantallen nemen ook voortdurend af. Door de toename van het aantal 65-plussers zal het
sterftecijfer de komende jaren toenemen, terwijl het dalende geboortecijfer ontgroening teweeg brengt (van
Duin & Poelman, 2010). De prognose van de Parkstadraad houdt er rekening mee dat het aantal inwoners de
komende jaren grofweg zal dalen van 235.000 inwoners nu naar zo’n 200.000 inwoners in 2030 en wellicht
zelfs 170.000 in 2040 (excl. Nuth) (Parkstadraad, 2006; E,til, 2008). Het aantal jongeren van 20-29 jaar zal tot
2035 dalen met zo’n 30 procent van een kleine 26.000 nu tot 18.000 dan (Stadsregio Parkstad, 2011). Het CBS
is iets minder negatief van gedachte en verwacht dat er in 2040 21.900 jongeren zijn in de leeftijd van 20-30
jaar in de acht gemeenten van Parkstad (zie tabel 1). Hoewel dit ‘slechts’ een krimp van 19 procent is, zijn ook
dit stevige cijfers, die een vloeiende ontwikkeling van de woningmarkt niet in de hand werken.
Tabel 1 Bevolkingsprognose 20-30 jarige jongeren Parkstad (CBS, 2012)

(Prognose)jaar
2012
2020
2030
2040

Aantal

Percentage t.o.v. 2012
27.000
26.700
22.300
21.900

100,0%
98,9%
82,6%
81,1%

Zo’n enorme bevolkingsdaling lijdt tot diverse aanverwante problemen waar de regio onder lijdt en wat
passende opties voor hoogopgeleide jongeren niet bevordert. Parkstad kampt namelijk met ‘sociale
problematiek, hoge werkloosheid, een te laag regionaal inkomen en een te langzame groei van startende
ondernemingen’ en blijft hiermee achter ten opzichte van haar omgeving (Stadsregio Parkstad, 2009). Als
gevolg hiervan trekt een deel van de hoogopgeleide jongeren weg naar onder meer stedelijke regio’s als
Maastricht, de stedenband in Noord-Brabant en de Randstad, waardoor Parkstad ook al jaren een negatieve
migratie van jongeren kent (zie tabel 2). Doordat de potentiële beroepsbevolking in Parkstad in vergelijking
met Nederland en de rest van Limburg meer laagopgeleiden kent en minder hoogopgeleiden en de regio door
de krimp relatief gezien meer laag- dan hoogopgeleiden aantrekt (Chlakova, 2009), vallen de negatieve
migratiecijfers voor hoogopgeleiden wellicht nog hoger uit. Juist het vertrek van jongeren en hoger opgeleiden
is funest voor de gezondheid van een krimpregio (Verweij & Van der Lucht, 2011).
Tabel 2 Migratiesaldo 20-30 jarige jongeren in Parkstad (CBS, 2012)

Jaar
2008
2009
2010
2011

Gevestigd

Vertrokken
3566
3549
3460
3746

Saldo
3585
3644
3541
3769

-19
-95
-81
-23

Een deel van de jongeren vertrekt al in een vroege fase, wanneer zij gaan studeren in een stad elders in het
land. Deze uittocht is waarschijnlijk niet te voorkomen, maar met de juiste maatregelen kan er wel voor
worden gezorgd dat er meer jongeren dan nu terugkeren na de studie en dat jongeren die tijdens hun studie in
of in de buurt van de regio wonen erna behouden blijven. Voorwaarden hiervoor zijn met name
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werkgelegenheid en kwalitatief hoogwaardige woonproducten, twee voorwaarden die momenteel niet of
onvoldoende aanwezig zijn (Rosenberg et. al., 2010).
Voor jongeren met een voorkeur voor stedelijke woonmilieus liggen de meeste kansen in Heerlen en Kerkrade,
waar momenteel een beperkte markt ligt voor appartementen. In de meer landelijke gemeenten is
kwantitatief gezien geen realisatie van extra woningen nodig voor starters. Kwalitatief gezien is deze opgave
des te groter. Aanpassing van de voorraad voor starters zou dan gepaard moeten gaan met onttrekking in
1
andere delen van de bestaande voorraad (Stadsregio Parkstad, 2012 ).
De wens van Parkstedelingen om in de eigen regio te blijven wonen is vaak erg hoog, maar door diverse
redenen hebben jongeren vaak geen andere keuze dan te vertrekken. Uit gegevens van de Parkstadmonitor
(Stadsregio Parkstad, 2011) blijkt ook dat slechts 12 procent van de Parkstedelingen uit de eigen buurt wilt
verhuizen. Onderzoek van de Vereniging Eigen Huis uit 2006 toonde soortgelijke gegevens. Uit een enquête
onder 1.011 respondenten in de leeftijd van 20-35 jaar bij een onderzoek naar kansen van starters op de
koopwoningmarkt kwam naar voren dat van de jongeren in Zuid-Nederland liefst 88 procent van plan was in
de huidige regio te blijven wonen. Dit is een stuk hoger dan West-Nederlandse jongeren, waar dit getal op 60
procent ligt. Dat Parkstedelingen een sterkere neiging hebben om terug te keren dan de gemiddelde
Nederlander compenseert momenteel nog enigszins voor het verlies aan talent en hogere inkomens, maar er
zijn nog altijd teveel jongeren die het terugkeren momenteel niet de moeite waard vinden (Smeulders &
Latten, 2009).

Figuur 1 Potentiële beroepsbevolking naar leeftijd in Parkstad Limburg (naar: Chkalova, 2009)

De selectieve migratie van hoogopgeleide jongeren kan resulteren in een laag opgeleide bevolking, zeker
samen met de extra daling van talent en welvaart in de regio door de krimp. Het behoud van kennis en
creativiteit is namelijk van groot belang voor de economische stabiliteit en ontwikkeling van de regio (Das & De
Feijter, 2009). Hiervoor is echter wel kennis en kunde nodig. De potentiële beroepsbevolking van 20-64 jaar
daalt tot en met 2025 met maar liefst 15 procent (zie figuur 1), wat zonder ingrijpen dus tot problemen
omtrent de ontwikkeling van de regio en de rekrutering van werknemers gaat leiden (Chkalova, 2009).
Parkstad kent dus problemen met het behoud van hoogopgeleide jongeren voor de regio. Dit komt enerzijds
door beperkte arbeidsperspectieven, en anderzijds is de afwezigheid van passende woonmogelijkheden hier
debet aan. De Stadsregio Parkstad onderschrijft wel het belang van het behoud van kennis en inkomen in de
regio en dus het behoud en aantrekken van hoogopgeleide jongeren. Het geeft ook aan dat de aanwezige
woonmilieus te eentonig van aard zijn en dat het woningaanbod te eenzijdig is. Dit gebrek aan
onderscheidende opties zou niet interessant zijn voor hoogopgeleide jongeren. Ook de locatie van de opties
zou niet stroken met de vraag. Het ‘ontwikkelen van creatieve en innovatieve woonmilieus en woontypologieën
die de woonconsument aanspreken’ is hierdoor het credo geworden (Parkstadraad, 2006). Tot op heden zijn er
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echter nog maar weinig concrete plannen geweest, aangezien de prioriteit bij andere zaken als de krimp, de
sloopopgave en de huisvesting van senioren lag.
Verwest en van Dam (2010) wijzen in hun rapport ‘Van bestrijden naar begeleiden: demografische krimp in
Nederland’ erop dat het gebrek aan aandacht voor de ruimtelijke mismatch tussen vraag en aanbod opvallend
is, mede doordat diverse aangrenzende gemeenten en regio’s zichzelf als ideale locatie aanprijzen. Hierbij
vergeten ze dat hun buren dat net zo goed doen. Met name voor krimpregio’s zijn dergelijke (te) ambitieuze
strategieën funest. In Parkstad wordt momenteel al diverse jaren gewerkt met een gezamenlijk
overeengekomen herstructureringsopgave. Op die manier wordt een dergelijke valkuil vermeden. Volgens
Verwest en van Dam doen krimpende gemeenten er verstandig aan zich niet enkel te richten op het
aantrekken van nieuwe inwoners of het terughalen van voormalige inwoners, maar dienen zij zich met name
te richten op het aanpassen van de bestaande woningvoorraad en fysieke woonomgeving, om zo een
kwalitatief aantrekkelijk woonmilieu voor met name de huidige bevolking te creëren. Pas wanneer de eigen
bevolking beter behouden wordt voor de regio, zou Parkstad zich moeten richten op het aantrekken van
vertrokken of nieuwe bewoners.
Samenvattend kan gesteld worden dat het behoud van hoogopgeleide jongeren van groot belang is voor de
regio om nu en in de toekomst de kennis en beroepsbevolking op peil te houden. Gezien de
bevolkingsontwikkeling en de perceptie van onder meer het regiobestuur, schijnt er een mismatch te zijn
tussen de vraag en het aanbod op de woningmarkt voor hoogopgeleide jongeren. Dit onderzoek zal zich er dan
ook op richten om de woonwensen van hoogopgeleide jongeren in Parkstad beter in kaart te brengen, zodat
de verantwoordelijke partijen hier beter op kunnen inspelen bij de realisatie van huisvesting voor deze
doelgroep.
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Doelstelling
Aanbevelingen doen die helpen de woningproblematiek voor hoogopgeleide jongeren in Parkstad op te
lossen met als hoger doel dat deze jongeren voor de regio behouden blijven.

Wanneer de woonwensen van de doelgroep beter in kaart worden gebracht, kan hier vervolgens beter op
ingespeeld worden. De vicieuze cirkel waarin hoogopgeleide jongeren wegtrekken en hun potentie voor de
regio verloren gaat, kan dan wellicht worden omgezet in een positieve spiraal waarin deze hoogopgeleide
jongeren blijven, de regio versterken, het leefklimaat verbeteren en vervolgens nog meer kennis en inkomen
aantrekken waar de regio van zal kunnen profiteren.

Probleemstelling
De probleemstelling van het onderzoek luidt daarom als volgt:
Wat zijn de woonwensen van jonge hoogopgeleide starters in Parkstad en met welke (fysieke) ingrepen op
de woningmarkt kunnen zij beter voor de regio behouden blijven?

Het vraagstuk waarop een antwoord wordt gezocht, is de woonwens van hoogopgeleide jongeren in de
startersfase van hun wooncarrière in Parkstad. Het gaat dan met name om de eerste zelfstandige woning(en)
in de eerste jaren na de studie in de beginfase van het arbeidsleven. Welke ingrepen kunnen de situatie voor
deze jonge hoogopgeleide starters verbeteren? Met name deze levensfase is kritiek bij het behoud van deze
groep voor de regio.

Deelvragen
Om uiteindelijk de hoofdvraag te kunnen beantwoorden, worden eerst stapsgewijs de volgende deelvragen
behandeld:
o

Wat zijn de woonwensen van (toekomstige) hoogopgeleide jongeren in Parkstad?
 Wat is momenteel reeds bekend over de woonwensen van hoogopgeleide jongeren
in Parkstad?
 Welke woonwensen van hoogopgeleide jongeren in Parkstad kunnen verder
achterhaald worden?

o

Op welk vlak sluiten het huidige aanbod op de woningmarkt en de toekomstige plannen op
dat vlak niet aan bij deze woonwensen?

o

Welke aanbevelingen en (fysieke) ingrepen kunnen worden voorgesteld om de woningmarkt
in Parkstad beter aan te laten sluiten bij de woonwensen van hoogopgeleide jongeren?
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Onderzoeksopzet
Plan van Aanpak
Om tot de beantwoording van
de probleemstelling te komen,
zullen de stappen uit figuur 2
doorlopen worden. Allereerst is
er aandacht voor de context van
de problematiek, waarbij de
doelgroep en de gedachtegang
‘werken volgt wonen’ besproken
worden. Ook de krimp en de
herstructurering
van
de
woningmarkt
in
Parkstad
worden toegelicht, evenals
enkele
trends
en
ontwikkelingen. Vervolgens zal
gezocht worden in bestaande
literatuur
naar
aanwezige
informatie over de woonwensen
van de doelgroep, waarna deze
kennis uitgebreid zal worden
met een enquête gericht aan de
doelgroep zelf. Alleen door de
doelgroep gericht vragen te
stellen, kan de werkelijke
woonwens van deze groep
nauwkeurig in kaart gebracht
worden. Gevraagd wordt naar
hun woonwensen in Parkstad
voor de beginfase van hun
wooncarrière en naar hun
mening over het huidige
aanbod, de woonomgeving en
zaken als betrokkenheid en
inspraak.
Figuur 2 Plan van aanpak
Vervolgens wordt gekeken naar de huidige situatie op de woningmarkt. Het aanbod, de leegstand,
nieuwbouwplannen en beleid worden vergeleken met de wensen van de doelgroep. Hiermee kan
geconstateerd worden waar de knelpunten voor de hoogopgeleide jongeren liggen in de regio Parkstad.
Vervolgens leidt dit tot bevindingen die ertoe moeten bijdragen vraag en aanbod beter op elkaar af te
stemmen. Deze bevindingen worden vervolgens voorgelegd aan enkele professionals en/of ambtenaren die
verantwoordelijk zijn voor de huisvesting van de doelgroep, om hen te vragen hoe zij hierover denken. Dit kan
dan leiden tot eventuele oplossingen van hun kant die de woonopties voor hoogopgeleide jongeren
verbeteren. Afgesloten wordt met de conclusies en eventuele aanbevelingen omtrent bijvoorbeeld
vervolgonderzoek.
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Relevantie
Het onderzoek is op meerdere vakken relevant. Allereerst verschaft het de nodige kennis inzake de
woonwensen van hoogopgeleide jongeren in de regio voor diverse belanghebbende partijen. Ook zal het een
bijdrage bieden aan de kennis die nodig is bij het aanpassen van de woningvoorraad en woonomgeving voor
een bepaalde doelgroep. Betrokken partijen die verantwoordelijk zijn voor het beleid omtrent (o.a. gemeenten
en corporaties) en de daadwerkelijke transformatie van de woningvoorraad en de woonomgeving (o.a.
corporaties en ontwikkelaars) kunnen uit het onderzoek relevante tips en aanbevelingen halen over hoe zij het
beste het bestaande aanbod kunnen aanpassen aan de daadwerkelijke vraag, afhankelijk van bepaalde
voorwaarden.

Leeswijzer
De opbouw van deze verslaglegging is nagenoeg gelijk aan het plan van aanpak. Na de inleiding, waar dit
onderdeel toe behoort, in hoofdstuk 1 gelezen te hebben, volgt de context van de problematiek in hoofdstuk
2. Hierna wordt specifieker op de onderzoeksvraag ingegaan door een antwoord te zoeken op de eerste
deelvraag. In hoofdstuk 3 wordt namelijk getracht de woonwens van de doelgroep zo goed mogelijk in kaart te
brengen middels het bekijken van bestaande literatuur en hoofdstuk 4 zal in het teken staan van de enquête
onder de doelgroep. In hoofdstuk 5 worden de resultaten van deze analyse vervolgens over de bestaande
situatie en het beleid op de woningmarkt van Parkstad heen gelegd om te zien waar een mismatch optreedt.
Hoofdstuk 6 bevat voorlopige beleidsaanbevelingen die de vraag van de doelgroep en het aanbod op de markt
dichter bij elkaar moet brengen. Vervolgens wordt ook besproken hoe deze voorlopige beleidsaanbevelingen
zijn voorgelegd aan diverse professionals en wat deze reflectie heeft opgeleverd. Ten slotte wordt afgesloten
met de eindconclusie en enkele aanbevelingen in hoofdstuk 7.

.
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Context
Voordat gekeken wordt naar de woonwensen van de doelgroep, zal de context waarin het onderzoek
plaatsvindt besproken worden. De woningmarkt zit momenteel namelijk in een complexe situatie,
waarbij diverse invloeden hun weerslag hebben op de kansen voor hoogopgeleide jongeren op de
woningmarkt. Na een algemeen deel, waarin de gedachtegang ‘werken volgt wonen’ aan bod komt en
de doelgroep nader wordt gespecificeerd, is er aandacht voor de situatie in Parkstad, waarbij krimp,
herstructurering en de leefbaarheid belicht worden. Ook ontwikkelingen op de hypotheekmarkt, de
stagnerende doorstroming en trends als individualisering, de veranderende rol van de woning en de
consument als co-producent komen aan bod.

2.1 Algemeen
In het eerste deel van de contextbeschrijving wordt de doelgroep nader gespecificeerd. Daarna wordt het
uitgangspunt ‘werken volgt wonen’ besproken, een gedachtegang die aangeeft dat er wel degelijk
mogelijkheden zijn voor de regio en hoogopgeleide jongeren daarin.

2.1.1 Inkadering doelgroep
De doelgroep van het onderzoek betreft (toekomstig) hoogopgeleide jongeren in Parkstad. Het gaat hierbij om
jongeren met een opleiding op HBO en WO niveau die zich oriënteren op de woning- en arbeidsmarkt. Deze
jongeren zijn ofwel via hun woonsituatie, ofwel via hun studie direct aan Parkstad verbonden. Jongeren die
zowel niet in Parkstad wonen als studeren, maar wel hun ouderlijk huis in de regio hebben liggen, kunnen ook
als mogelijke doelgroep beschouwd worden indien zij nog geregeld naar het ouderlijk huis komen. Wanneer zij
klaar zijn met de studie, of wellicht al eerder, gaan zij op zoek naar woonruimte. Juist voor deze starters is
momenteel waarschijnlijk weinig passend aanbod, zo bleek uit de inleiding van dit onderzoek.
In één zin gaat het dus om jongeren met een actuele of succesvolle achtergrond op HBO of WO niveau die
middels hun studie/woonsituatie aan Parkstad verbonden zijn en na het afstuderen een woning in Parkstad
zouden kunnen zoeken.

2.1.2 Werken volgt wonen
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) wijst in haar rapport ‘Van bestrijden naar begeleiden’ erop dat het
anticiperen op en het begeleiden van krimp met het verbeteren van het regionale economische beleid en het
woonbeleid zinniger zal zijn dan het bestrijden van krimp door het geforceerd proberen te bevorderen van de
werkgelegenheid (Verwest & Van Dam, 2010). ‘Wonen volgt werken’, de gedachte dat mensen gaan wonen
waar werk is, geldt vaak als simpele vuistregel, maar dit is lang niet het enige uitgangspunt. Men moet dan ook
niet alleen uitgaan van het verbeteren van de werkgelegenheid zodat jongeren naar de regio komen of in de
regio blijven, met als gevolg dat er voor hen gebouwd moet gaan worden. Het creëren van passende
woonmilieus en woontypologieën voor de jongeren die momenteel in de regio wonen, wordt als veel
kansrijker gezien om de kennis- en inkomensvlucht te beperken (Verwest et.al., 2010).
Kwantitatieve groei is voor Parkstad als krimpregio voorlopig geen optie. Kwalitatieve groei moet echter des te
meer worden nagestreefd, bijvoorbeeld dus in de vorm van ‘aantrekkelijkere woonomgevingen en het
versterken van veelbelovende economische sectoren’, aldus Katja Chkalova (2009). Een concept om het
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kwalitatieve woningvraagstuk mee aan te pakken is dat van de ‘wooneconomie’. Wonen wordt in dat geval als
een volwaardige economische functie gezien. Oprins (2006) verstaat onder een wooneconomie dat door te
investeren in een hoge woonkwaliteit bedrijven en hoogopgeleiden kunnen worden aangetrokken die een
bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van de regio. Naast het uitbreiden van het woningbestand
met vernieuwende en aantrekkelijke woonconcepten, woonmilieus en woningtypen kan een gebiedsgerichte
aanpak als aanvulling worden gehanteerd waarin wonen, werken, winkelen en ontspanning worden
gecombineerd. Dergelijke functiemenging bevordert de diversiteit en ruimtelijke kwaliteit (in de zin van
gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde) van het woonmilieu, iets waar Parkstad momenteel nog
onvoldoende op scoort. Het werken gaat in dat geval op termijn het wonen volgen en niet alleen andersom.
De Roo (2006) beschrijft het nog iets specifieker als ‘de in de regio verankerde economie van alles wat met
wonen van doen heeft, zoals het omarmen van de economie van productdiversificatie in het wonen, een ruim
aanbod in diverse woningtypen, de ontwikkeling van woonlandschappen, versterken van een aantrekkelijke
omgeving en promotie van de regio als woonregio. Marketing en planologie ontmoeten elkaar, zoals ook de
bouwondernemer, het landschapsbeheer en het beleid van ecologie, water en lokale leefbaarheid elkaar
zullen moeten vinden’. Wonen is in dit concept dus de belangrijkste vestigingsfactor en pijler voor een goed
vestigingsklimaat voor personen en bedrijven.
Plattelandsgemeenten en dus ook tot op zekere hoogte Parkstad wordt steeds vaker geadviseerd zich op de
woonfunctie te richten. Krimpende gemeenten zouden er verstandig aan doen de wooneconomie te
bevorderen en ruimte te geven aan de mensen en nieuwe woonvormen. Demografische krimp biedt namelijk
legio mogelijkheden voor ‘(werk)landschappen waarin wonen, werken en recreëren elkaar in evenwicht
houden’ (BNA, 2009 en RLG, 2009 in: Verwest et.al., 2010).
Een andere onderzoeker die zich bezig houdt met de aantrekkingskracht van steden, is Richard Florida. Hij
wijst op het belang van creatief talent voor economische groei. Waar klassieke strategieën uitgaan van het
aantrekken van bedrijven, moeten volgens hem juist de getalenteerde (potentiële) werknemers en
ondernemers behouden blijven en aangetrokken worden. De bedrijven volgen dan vanzelf, aangezien deze
worden opgericht door die getalenteerde ondernemers (Florida, 2002 & 2007, in: Bontje, 2009).
Wanneer de bovenstaande theorieën ook in Parkstad zouden gelden, horen daar investeringen in de woon- en
leefomgeving bij. Dat er in Parkstad dus niet geïnvesteerd hoeft te worden in hoogopgeleide jongeren omdat
zij door de vergrijzing, migratie en een gebrek aan werkgelegenheid in aantal zouden dalen, is dus te simpel
gedacht. Er zijn wel degelijk mogelijkheden, maar de juiste randvoorwaarden ontbreken nog. In hoeverre het
‘werken volgt wonen’ voor een regio als Parkstad opgaat, zal moeten blijken, maar in combinatie met een
gedegen economisch beleid dat zich richt op kansrijke sectoren voor de regio kan veel bereikt worden.

2.2 Situatie in Parkstad
Omdat het onderzoek zich richt op de woonwensen van hoogopgeleide jongeren in Parkstad, verdient de regio
en de omstandigheden op de woningmarkt aldaar ook aandacht. Na een korte intro over de Stadsregio komen
de krimp, de herstructurering en de leefbaarheid in Parkstad aan bod.

2.2.1 Stadsregio Parkstad
De Stadsregio Parkstad is een samenwerkingsverband van acht gemeenten in Zuid-Limburg, namelijk de vier
‘stedelijke’ gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade en Landgraaf, en de vier ‘landelijke’ gemeenten Nuth,
Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal. De naam ‘Parkstad’ verwijst naar de karakteristieke, ruimtelijke
ordening van mijnkoloniën die onderling gescheiden zijn door landbouwgebieden of natuur (Stadsregio
Parkstad, 2010). Op 1 januari 2013 woonden er in de regio 249.918 mensen, waarvan het merendeel in
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Heerlen (89.000), Kerkrade (47.000) en Landgraaf (38.000) (Limburgs Dagblad, 2013). Dat kwam mede door
een daling van 0,34% ten opzichte van 1 januari 2012, toen er nog 250.792 inwoners in de regio woonden.
Parkstad Limburg meet ongeveer 15 bij 20 kilometer en grenst in het Noorden en Oosten aan Duitsland en in
het Westen aan de Westelijke Mijnstreek (Sittard/Geleen). Ten Zuiden van de regio ligt het Heuvelland en
binnen 10 kilometer liggen buursteden Maastricht en Aken. Naast het stedelijke gebied kent Parkstad met
name een groen glooiend landschap. Figuur 3 toont de ligging van Parkstad in Zuid-Limburg en figuur 4 een
impressie van het groene karakter.

Figuur 3 Parkstad in Zuid-Limburg (Politiezuidlimburg.nl, 2012) Figuur 4 Impressie regio Parkstad (Dagjeparkstad.nl, 2012)

De woningvoorraad in Parkstad bestond op 1 januari 2011 uit 121.375 zelfstandige wooneenheden, waarvan
59,3 procent een koopwoning betrof. 32,1 Procent behoorde tot de sociale huursector en het overige aandeel
van 8,6 procent bestond uit huurwoningen in de particuliere sector. Heerlen kent het kleinste aandeel in de
koopsector, Onderbanken het grootste. In de sociale huursector is dit juist andersom. Nuth kent met slechts
3,6 procent de kleinste particuliere huursector, Heerlen de grootste met 11,5 procent (Rijksoverheid, 2011).
Voor een uitgebreid overzicht, zie bijlage 1.

2.2.2 Krimp en herstructurering
Zoals in de aanleiding kort werd aangegeven, staat Parkstad al jaren bekend als krimpgebied en kent de regio
sinds 1997 negatieve migratiecijfers. Het CBS (2012) voorspelt dat er in 2040 21.900 jongeren zijn in de leeftijd
van 20-30 jaar in de acht gemeenten van Parkstad, een krimp van 19 procent ten opzichte van nu. De aanpak
van deze krimp vergt de nodige aandacht. Parkstad is één van de eerste regio’s in Nederland die op grote
schaal met krimp te maken krijgt; slechts op enkele plaatsen zit de krimp al in een dergelijke fase als in
Parkstad. Volgens Visser (2010) zijn er vijf fasen die doorlopen worden in een krimpregio:
1. Ontkennen

2. Negeren

3. Tegenhouden

4. Concurreren

5. Accepteren

Parkstad bevindt zich momenteel in de laatste fase en heeft de krimp openlijk geaccepteerd. Middels het
credo ‘krimp als kans’ probeert Parkstad de kansen te zien die ze als regio heeft en zo er het beste van te
maken. Dat is voor Nederlandse begrippen redelijk uniek, want in diverse andere regio’s die ook met krimp te
maken hebben wordt nog volop geconcurreerd of getracht de krimp geforceerd tegen te houden. Zo heeft de
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provincie in Noord-Limburg drie gemeenten moeten aanpakken die veel te ambitieuze bouwplannen hadden
en deze niet op elkaar hadden afgestemd (Habipro, 2009).
De herstructureringsopgave die door gemeenten en corporaties is opgesteld in Parkstad aan het einde van het
vorige decennium heeft als voornaamste doel het terugbrengen van de leegstand op de woningmarkt van 5,2
procent in 2008 naar een frictieleegstand van 2,0 procent in 2020. De planning hierbij is het realiseren van
6.912 nieuwbouwwoningen en het onttrekken van 13.157 woningen aan de woningmarkt. Hierbij wordt
namelijk uitgegaan van de richtlijn dat de verhouding tussen sloop en nieuwbouw twee-op-één dient te zijn
(Spork, 2011). De nieuwbouw is sinds 2008 echter vrijwel stilgevallen, waardoor minder wordt gerealiseerd
dan gepland en dat zorgt ervoor dat er maar weinig kwalitatief goede en gediversifieerde huisvestingsopties
bijkomen. Men verwacht landelijk pas in 2014/2015 de bodem qua nieuwbouw te bereiken (TNO Delft, 2011).
Momenteel wordt bij de herstructureringsopgave ook veel gerekend op de corporaties. Verwacht wordt dat de
particuliere sector namelijk nauwelijks of geen woningen kan onttrekken aan de markt, dus vrijwel alle sloop
zal op het conto van de corporaties komen. Dit brengt een flinke kostenpost met zich mee voor de corporaties
die op het moment niet in de financieel beste tijden verkeren. Subsidies zoals het transformatiefonds kunnen
hierin tot op zekere hoogte soelaas bieden en ook de eventuele komst van de IBA (Internationale Bau
Ausstellung) kan zorgen voor een financiële impuls. Worden de corporaties echter onvoldoende geholpen en
stopt men met de onttrekkingsopgave, dan kan de leegstand oplopen tot 7 procent in 2020 en 19,5 procent in
2040. Deze cijfers gelden echter alleen in de meest negatieve situatie en de verwachting is dat de regio de
leegstand in ieder geval op een acceptabel niveau kan houden (Spork, 2011).
Tabel 3 Leegstand 31-12-2011 naar woningtype en WOZ-waardeklasse (€) (naar: E,til, 2012)

<148.000
Appartement
2^1 kap woning
Hoekwoning
Tussenwoning
Vrijstaande woning
Bedrijf met woning
Woonwagen
Onbekend
Totaal

2.510
133
323
681
19
4
25
62
3.757

148.000184.000
89
298
88
44
32
9
0
1
561

184.000219.000
65
110
18
21
99
5
0
1
319

219.000270.000
10
37
7
10
129
20
0
0
213

270.000370.000
4
3
8
4
148
11
0
0
178

>370.000
2
4
1
0
47
5
0
0
59

Totaal
2.680
585
445
760
474
54
25
64
5.087

Wanneer we naar de woningvoorraadontwikkeling kijken van 2007 t/m 2011 blijkt dat de herstructurering flink
op gang is gekomen. De totale woningleegstand daalde tussen 2007 en 2010 namelijk van 5,2 procent naar 4,0
procent (E,til, 2011). In 2011 is de leegstand door een netto toevoeging van 501 woningen echter weer
toegenomen naar 4,2 procent. Dit kan deels verklaard worden doordat veel woningen die in de jaren ervoor
gesloopt zijn, in 2011 deels vervangen zijn door nieuwbouw in verband met de vervangingsopgave. Kijkend
naar het type woning, blijkt dat aan het einde van 2011 7,6 procent van de appartementen leeg stond en dat
dit daarmee de grootste probleemgroep is. Het betreft hier met name flatgebouwen en ander stapelvormen
zonder lift aan de onderkant van de markt. Qua WOZ-waarde scoren vooral woningen tot 148.000 euro slecht;
73,9 procent van de leegstaande woningen behoort tot deze klasse. Tussen beide groepen zit een stevige
overlap, want appartementen met een WOZ-waarde tot 148.000 euro zijn verantwoordelijk voor liefst 49,3
procent van de totale leegstand op de woningmarkt in Parkstad (zie tabel 3). Het betreft hier voornamelijk
leegstand ten behoeve van de sloopopgave en deze woningen doen in wezen niet mee aan de markt. Bij de
overige woningtypen is de leegstand dan ook niet zo hoog. Deze varieert bij hoek-, tussen- en (half)vrijstaande
woningen namelijk tussen de 2,3 en 3,0 procent, wat een acceptabele frictieleegstand genoemd kan worden.
In de meeste goed functionerende woongebieden is er dus momenteel geen groot voorraadoverschot.
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Figuur 5 Leegstandpercentage per gemeente 2008-2011 (E,til, 2012)

Als we naar de gemeenten apart kijken, scoort met name Kerkrade slecht met een leegstandspercentage van
6,2 procent en Voerendaal goed met 2,4 procent aan het einde van 2011. (zie figuur 5) Heerlen, Brunssum,
Nuth, Voerendaal en Onderbanken konden van 2008 t/m 2011 goede cijfers overleggen met een gemiddelde
daling van de leegstand met 27,6 procent. Landgraaf scoort ook aardig met een daling van 13,5 procent.
Simpelveld (daling van 2,2 procent) en Kerkrade (zelfs een stijging van 5,1 procent) scoren stukken minder,
waardoor zij mede de gemeenten blijven met de hoogste procentuele leegstand (E,til, 2012).
Onderzoek van van Iersel et. al. (2011) toont ook duidelijk aan waar de problemen liggen in de markt. Eén van
de bevindingen van hun onderzoek naar de woningmarkten in krimpgebieden is namelijk dat sinds het jaar
2000 de prijsontwikkeling van koopwoningen in deze regio’s redelijk stabiel is. De transactieprijzen volgen ook
in grote lijnen de landelijke trend (inclusief effecten van de kredietcrisis). De woningen die namelijk nog
worden verkocht staan op betere locaties en gaan dan toch nog voor een normale prijs weg. De problemen
bevinden zich met name aan de onderkant van de markt, zoals ook uit de Leegstandsmonitor van Parkstad
bleek. Daar ontstaat namelijk structurele leegstand doordat woningen onverkoopbaar of onverhuurbaar
worden. Deze woningen doen eigenlijk niet meer serieus mee op de woningmarkt en hebben dus ook vrijwel
geen effect op de gemiddelde transactieprijzen. Met name dit type woningen aan de onderkant van de markt
zorgt voor de problemen in de leefomgeving en leefbaarheid.

2.2.3 Leefbaarheid
Leegstand kan samengaan met een vermindering van de leefbaarheid en dat heeft gevolgen voor de
prijsvorming, niet alleen voor de leegstaande woningen, maar ook voor de omgeving van deze woningen. Het
blijven aanpakken van de leegstand moet dan ook, mede door de toenemende krimp en daling van het aantal
huishoudens op de lange termijn, ondanks de hoge kosten door blijven gaan. Doordat er momenteel goed
wordt gewerkt aan het beperken van de leegstandscijfers is het vooralsnog niet slecht gesteld met de
leefbaarheid in Parkstad. In het overgrote deel van de regio is het gewoon prettig wonen, alleen in en rond de
gebieden waar de woningen aan de onderkant van de markt zich bevinden liggen diverse problemen (op de
loer). Wel is gebleken dat de leefbaarheid zich in krimpkernen minder gunstig heeft ontwikkeld dan in kernen
die zijn gegroeid tussen 1998 en 2008 (Van Iersel et.al., 2011). Desalniettemin is de leefbaarheid in alle typen
kernen in deze periode procentueel toegenomen (zie figuur 6 op de volgende pagina).
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Toch dient de leefbaarheid constant in de
gaten gehouden worden. In geval van krimp
en selectieve migratie van bepaalde
bevolkingsgroepen,
bijvoorbeeld
hoogopgeleiden, stijgt de kans op een
dalende leefbaarheid en toenemende
verloedering. Dit komt met name doordat
het sociale aspect van de woonomgeving,
namelijk de sociale cohesie, sociale controle
en sociale veiligheid in het gedrang kunnen
komen. Ook het fysieke aspect wordt van
invloed, aangezien met een afnemende
bevolking het draagvlak voor private en
publieke voorzieningen afneemt. Wanneer
het voorzieningenniveau ondermaats wordt,
daalt vanzelf de aantrekkelijkheid en
aantrekkingskracht van een dergelijke buurt.
In het buitenland zijn bewijzen gevonden Figuur 6 Ontwikkeling waardering leefbaarheid 1998-2008 Parkstad
voor een bepaalde ‘krimpspiraal’: bewoners naar type kern (Van Iersel et.al., 2011)
trekken uit onvrede weg, het voorzieningenniveau neemt af, de leefbaarheid daalt op diverse vlakken en
dientengevolge trekken nog meer bewoners weg. De leefbaarheidsproblemen breiden zich vervolgens als een
vlek uit over de regio (Van Iersel et.al., 2011). Het is dus nu de beurt aan Parkstad om ervoor te zorgen dat
dergelijke problemen niet massaal gaan optreden in de eigen regio door tijdig en juist te blijven ingrijpen. De
mentaliteit is gelukkig wel definitief omgeslagen naar een denkbeeld waarin krimpbestrijding het credo is.

2.2.4 Conclusies situatie in Parkstad
Parkstad heeft te maken met krimp en heeft dit momenteel openlijk geaccepteerd. Zij zoekt dan ook
oplossingen om de migratie en leefbaarheidsproblemen de baas te blijven door in te grijpen op de
woningmarkt. Doel hierbij is het terugbrengen van de leegstand van 5,2 procent naar een frictieleegstand van
2,0 procent in 2020. Bij de transformatie van de voorraad worden momenteel voornamelijk appartementen
aan de onderkant van de markt gesloopt en vervangen door woningen in duurdere klassen die ook qua
kenmerken en uitstraling passen bij de woonwensen van de huidige tijd. De leegstand wordt dan ook
voornamelijk veroorzaakt door woningen die onderdeel uitmaken van de herstructureringsopgave en dan met
name in Kerkrade en Landgraaf. Doordat er momenteel al aan de transformatieopgave wordt gewerkt, is het
niet slecht gesteld met de leefbaarheid. Toch dient de leefbaarheid in de gaten gehouden te blijven worden,
aangezien zij afhankelijk is van zaken als krimp en selectieve migratie. Een krimpspiraal met wegtrekkende
bewoners, een dalend voorzieningenniveau, dalende leefbaarheid en nog meer wegtrekkende bewoners kan
zich dan tentoon spreiden, met de negatieve gevolgen van dien.
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2.3 Trends en ontwikkelingen
Naast de lokale omstandigheden in Parkstad, zijn er ook diverse trends en ontwikkelingen op de woningmarkt
die zich naast in Parkstad ook op grotere schaal manifesteren. Ontwikkelingen op de hypotheekmarkt, de
stagnerende doorstroming en trends als individualisering, de veranderende rol van de woning en de
consument als co-producent komen aan bod.

2.3.1 Individualisering
Nederland kende op 1 januari 2012 ruim 7,5 miljoen huishoudens, waarvan ruim 2,7 miljoen
eenpersoonshuishoudens waren. Dit is een aandeel van 36,5 procent, ongeveer hetzelfde als in Parkstad, waar
44 duizend van de 119 duizend huishoudens eenpersoonshuishoudens betroffen. Tot 2040 verwacht het CBS
dat het aandeel eenpersoonshuishoudens zowel in Nederland als in Parkstad procentueel en absoluut zal
stijgen tot een aandeel van respectievelijk 42,7 en 42,2 procent (zie tabel 4). Het aandeel van de
huishoudensgroep paren is momenteel het grootste in Parkstad met een aandeel van 55,4 procent, maar dit
zal gaandeweg afnemen richting de 50,9 procent in 2040. De eenoudergezinnen dalen van 7,1 naar 6,5 procent
en het aandeel van overige huishoudens blijft gelijk rond de 0,7 procent.
Tabel 4 Huishoudensprognose Nederland en Parkstad 2012-2040 (CBS Statline, 2012)

Huishoudens

Totaal
eenpersoons abs.
eenpersoons proc.

Nederland
2012
2030
7.509.300 8.356.100
2.742.700 3.400.500
36,5%
40,7%

2040
8.477.200
3.623.600
42,7%

Parkstad
2012
119.200
44.000
36,9%

2030
122.200
48.200
39,4%

2040
121.300
51.200
42,2%

De provincie Limburg en onderzoeksbureau E,til voorzien in tegenstelling tot de cijfers van het CBS wel een
daling in het aantal huishoudens tot 2040 van de 119.000 nu naar 104.000 in 2040 (E,til & Provincie Limburg,
2012). Het aandeel eenpersoonshuishoudens neemt hierin toe van 36,1 naar 44,8 procent, waarbij de
eenpersoonshuishoudens ook als enige groep absoluut in aantal toeneemt. Nu wordt in Parkstad een flink deel
van de toename van dit type huishoudens veroorzaakt door de vergrijzing en het langer op zichzelf wonen van
weduwen, een ander deel wordt verklaard door veranderingen in de leefwijze van jongeren. Jongeren blijven
langer alleen, relaties zijn vaker flexibel en korter. Een stijging in het aantal benodigde woningen voor
eenpersoonshuishoudens onder jongeren lijkt de komende decennia dan ook waarschijnlijk.

2.3.2 Van consument naar co-producent
Een deel van de huidige mismatch op de woningmarkt is toe te wijzen aan het bouwen zonder daar de
eindgebruiker, de consument, bij te betrekken. Zeker in de huidige tijd, waarin de consument steeds minder in
te delen valt in vastgestelde consumentengroepen en waarin de woning steeds meer als statusobject wordt
gezien, is het luisteren naar de consument cruciaal.
Potentiële bewoners, in dit geval de hoogopgeleide jongeren, dienen in een eerder stadium betrokken te
worden bij ontwikkeling van de woning en de wijk. Gemeenten, ontwikkelaars en andere belanghebbende
partijen zullen in de initiatief- en conceptfase al inzicht moeten verkrijgen in de specifieke woonwensen van
toekomstige kopers/huurders. Bij het bouwen dient niet langer de woning centraal te staan, maar de klant en
zijn wensen. Dit zou kunnen via diverse vormen van particulier opdrachtgeverschap, waarbij de klant direct
veel inspraak krijgt in het ontwerp van de woning. Ook kan er in groepsverband bijvoorbeeld een volledig pand
worden getransformeerd naar eigen invulling. Dit zijn vrij directe en ingrijpende initiatieven om de gewenste
voorkeuren in de woning doorgevoerd te krijgen.
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2.3.3 Veranderende rol van de woning
(Jonge) kenniswerkers vormen een betrekkelijk veeleisende doelgroep die mede afhankelijk van imago en
uitstraling hun woning/woonlocatie kiezen. In de veranderende economie, waarin flexwerken en dan ook
thuiswerken een grotere rol krijgen, dient hier bij het ontwerp van de woning rekening mee gehouden te
worden (Hermans & De Roo, 2006). De woonconsument gebruikt zijn woning namelijk steeds vaker om zijn
identiteit uit te dragen en zich te onderscheiden (Smeets, 2010). Het onderscheiden van duidelijk afgebakende
consumentengroepen met gelijke woonvoorkeuren wordt daarom steeds lastiger. Daar bovenop komt het
gegeven dat tegenwoordig ook een groter aandeel van de vrije tijd in het eigen huis wordt doorgebracht
(NBTC-NIPO, 2011).
Bij jongere huishoudens valt ook op dat er een verschuiving optreedt van de woningvraag van koop naar huur
en van een eengezinswoning naar meergezinswoningen (GfK 4 Government, 2011). Allereerst is de onzekere
economische situatie daar debet aan. Door de flexibelere arbeidsmarkt, waarin vaste contracten schaarser
worden en mensen sneller van baan wisselen, is enige buigzaamheid in de woonsituatie gewenst. Het
verkrijgen van een hypotheek is stukken lastiger dan een aantal jaar geleden, waardoor huren als optie meer
voor de hand komt te liggen. Ook de hiervoor besproken individualisering en verkorte houdbaarheid van
relaties dragen bij aan de toegenomen voorkeur voor de huurwoning. Ook de Nederlandse Woonbond, de
belangenvereniging voor huurders en woningzoekenden, bevestigt deze verschuiving in voorkeuren in het
Vastgoedmarkt nieuws van 4 januari 2013.

2.3.4 Stijgende populariteit huren
Zoals hiervoor is besproken, verschuift de voorkeur van jonge starters, maar ook van andere doelgroepen,
momenteel in de richting van de huurmarkt. Flexibelere contracten en kortere relaties dragen hier aan bij,
evenals onzekerheid op de koopmarkt. Daarnaast houden jongeren ook graag de opties wat langer open en
weten ze minder snel wat ze willen.
Een stijging van het aantal huishoudens dat op zoek gaat naar een huurwoning valt dan ook te verwachten in
de komende jaren. Problematisch hierbij is echter wel dat de vrije huursector, oftewel de huursector boven de
liberalisatiegrens van 681,02 euro, in Nederland niet aan de marktvraag voldoet. De sector is momenteel veel
te klein om de vraag en de daaraan gerelateerde doorstroming uit bijvoorbeeld de sociale huursector te
kunnen faciliteren, aldus Johan Conijn, buitengewoon hoogleraar woningmarkt aan de Universiteit van
Amsterdam (2011). Ook in Parkstad zien we een dergelijke situatie: uit het factsheetboek Parkstad Limburg
2011 blijkt namelijk dat in Parkstad ongeveer 9,8 procent van de voorraad bestaat uit particuliere
huurwoningen. Exacte gegevens over huurprijzen ontbreken voornamelijk, maar er wordt vanuit gegaan dat
het aantal huurwoningen met een huur boven de huurtoeslaggrens slechts een klein aandeel daarin heeft (E,til
& Provincie Limburg, 2012).
Indien de vraag naar meer huurwoningen blijft toenemen en er geen nieuw aanbod in deze sector op de markt
komt, zal dit de nodige problemen met de doorstroming vanuit de sociale huursector teweeg brengen. Dit zal
nadelige gevolgen hebben voor de instroomkansen van jonge hoogopgeleide starters. Conijn (2011) toonde de
mismatch tussen vraag en aanbod aan. Voor 850.000 huurders in Nederland met een inkomen boven de
33.000 euro waren destijds slechts 210.000 huurwoningen boven de 652 euro (toenmalige huurtoeslaggrens)
beschikbaar. Dit resulteerde in een grote groep scheefwoners die te goedkoop huurden bij voornamelijk
woningcorporaties, waardoor er aan de onderkant van de markt minder woningen vrij kwamen voor starters.
De stijgende vraag naar woningen in het middensegment (681-850 euro huur) zal zich om dezelfde redenen
ook in Parkstad de komende jaren kunnen manifesteren. Met name voor huishoudens die net boven de
inkomensgrens van de sociale huursector zitten (34.229 euro) en niet terecht kunnen in een passende
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koopwoning (problemen met hypotheek), is dit middensegment een welkome uitkomst wanneer men groter
wilt gaan wonen.

2.3.5 Hypotheekmarkt en doorstroming
Hoewel de voorkeur van startende jongeren momenteel meer in het voordeel van de huursector aan het
verschuiven is, zijn er natuurlijk nog altijd jongeren die een woning willen kopen. Door de crisis zijn de
problemen op de hypotheekmarkt aan het licht gekomen en hierdoor is duidelijk geworden dat de
mogelijkheden voor starters op de koopwoningmarkt gekrompen zijn.
Een van de belangrijkste factoren voor het verkrijgen van een hypotheek is nog altijd het hebben van een vast
dienstverband. Het aantal mensen dat echter in 2011 een vast contract heeft gekregen, is met maar liefst 97
procent gedaald ten opzichte van een jaar daarvoor(2.000 t.o.v. 83.000). Ook freelancers en ondernemers –
groepen die steeds groter worden – krijgen maar zelden een hypotheek. Het aantal langer lopende tijdelijke
contracten is daarentegen in 2011 wel gestegen met 62%, maar het UWV concludeert eveneens dat de kansen
voor hoogopgeleiden op een vaste baan historisch laag zijn (NOS, 2012). De arbeidsmarkt verandert en dit
moeten ook banken zich realiseren. Het tijdelijke contract zal zijn positie blijven houden op de arbeidsmarkt, in
ieder geval voorlopig en het verdient dan ook meer aandacht om te kijken naar het daadwerkelijke
arbeidsperspectief van een mogelijke klant dan het pure gegeven of deze persoon wel of niet een vast contract
heeft.
Wellicht de grootste drijvende kracht achter de hypotheekproblemen is de explosieve groei van de nationale
hypotheekschuld. Nederland staat wereldwijd bovenaan wat betreft hypotheekschuld met maar liefst 106
procent van het bruto binnenlands product (Swap.nl, 2012). In 2010 wisselden 126.000 woningen van
eigenaar, het laagste aantal in bijna twintig jaar. Hierdoor stonden in kwartaal 1 van 2011 liefst 192.000
woningen te koop, het hoogste aantal ooit. In 2012 werden slechts 117.000 woningen verkocht in Nederland.
Lang zag het er naar uit dat dit cijfer nog lager zou gaan uitvallen, maar 17.000 verkopen in december in
verband met de afschaffing van de aflossingsvrije hypotheek boden enig soelaas (CBS, 2012). De verwachting is
wel dat dit negatieve gevolgen heeft voor de cijfers van 2013.
De huizenmarkt zit momenteel vast en starters ondervinden hier door diverse nieuwe regels de problemen
van. Banken zijn mede door stijgende rente als gevolg van inflatie en monetair beleid stukken voorzichtiger
geworden. Door strengere kapitaaleisen als Basel III (pakket van maatregelen en regelgeving dat moet zorgen
voor een stabielere bankensector die beter in staat is om verliezen op te vangen) geven banken veel minder
hypotheken uit. Wanneer dit wel gebeurt, is het onder veel strengere voorwaarden. Naast dat een hypotheek
moeilijker te krijgen is, daalt ook het bedrag dat geleend kan worden. Jaarlijks bepaalt de NIBUD de normen
voor een NHG(Nationale Hypotheek Garantie)-lening op basis van de koopkrachtcijfers. Door de geplande
bezuinigingen blijft er nog minder over en zal de toegestane lening nog meer krimpen (Van Veen, 2012). Dat
juist de starters het lastig krijgen, heeft grote gevolgen voor de woningmarkt. Makelaarsverenigingen NVM en
VBO gaven al aan dat de aankoop van een woning door een starter leidt tot meer dan drie andere
woningaankopen in duurdere segmenten. Het beperken van de aankoopmogelijkheden voor starters zorgt
ervoor dat het totaal aantal woningverkopen op jaarbasis met ongeveer 25.000 daalt (Wegwijs.nl, 2011).
Zonder kopende starters wordt de doorstroming dus beperkt, wat nu ook waar te nemen valt. Ook voor
hoogopgeleide jongeren in Parkstad blijven de kansen daardoor beperkt.
Een ander aspect van de woningmarkt dat van belang is voor de doorstroming, is het realiseren van
nieuwbouw. Doordat de markt stil ligt en het aantal verkopen blijft dalen, blijft ook de nieuwbouw uit.
Nieuwbouw is echter cruciaal voor het aantrekken van de verkoop in alle lagen van de woningmarkt. In 2007
was 15 procent van alle verkochte woningen nog een nieuwbouwwoning, in 2012 was dat nog slechts 8
procent (De Groot, 2012). Waar in 2009 nog 83.000 woningen werden gerealiseerd, wordt geschat dat er in
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2012 niet meer dan 51.000 woningen zijn gerealiseerd. De bouwers op de markt handelen momenteel door
alle problemen erg behoedzaam. Huishoudens bereiden zich voor op de toekomst en houden de hand op de
knip, de werkloosheid stijgt, de woningprijzen dalen, banken doen voorzichtiger; allemaal redenen waardoor
er minder vergunningen worden afgegeven (TNO Delft, 2011).

2.3.6 Conclusies trends en ontwikkelingen
Het aandeel eenpersoonshuishoudens zal in Parkstad tot 2040 toenemen van 37 naar 42 procent. Dit komt
deels door de vergrijzing en langer alleen wonende weduwen, maar ook voor een deel doordat jongeren
minder snel een relatie aangaan. Daarnaast wordt de consument steeds mondiger en gaat hij/zij meer
optreden als co-producent in het proces van de woningontwikkeling. Dit komt deels doordat de woning meer
als statussymbool gezien wordt en doordat de woning aan meer voorwaarden dient te voldoen, zoals
bijvoorbeeld de geschiktheid voor thuiswerken. De populariteit van de huursector stijgt ook. Enerzijds komt dit
doordat meer personen een flexibel arbeidscontract hebben, relaties korter duren en men sowieso minder
goed weet wat men wil. Anderzijds is het steeds lastiger om een hypotheek te krijgen als gevolg van de crisis
en de doorstroming is daardoor ook teruggevallen. Dat zijn trends waarmee rekening gehouden dient te
worden bij het creëren van oplossingen voor starters.

2.4 Beleid
Om te kijken hoe men in Parkstad denkt over de woningmarkt en hoe men de rol van jonge hoogopgeleide
starters daarin ziet, wordt het beleid besproken. Zo wordt eerst gekeken naar het beleid van de Stadsregio
Parkstad, gevolgd door een korte beschouwing van het kwalitatieve beleid van de gemeente Voerendaal. Het
beleid en de mogelijkheden van de corporaties komen aan bod en als laatste een adviesrapport van de Stec
Groep.

2.4.1 Stadsregio
Naar een duurzame vitale regio: regioprogramma Parkstad
Op 12 juli 2010 is door de Stadsregio Parkstad het ontwikkelingsprogramma ‘Naar een duurzame vitale regio’
gepresenteerd. Hierin wordt onder meer de volgende visie uitgesproken voor 2040: ‘Jongeren vinden Parkstad
Limburg een aantrekkelijke regio om te leren, wonen en te werken. Parkstad heeft de economische betekenis
en innovatiekracht van cultuur goed benut.’ Uit die visie lijkt de regio het belang van het behoud van de
jongeren voor de regio te onderstrepen en lijkt ze aan te geven hierin te willen investeren. De Stadsregio geeft
verder aan dat de dreiging van selectief wegtrekken van hoger opgeleide jongeren vraagt om gerichte en
positieve aandacht, waarbij de regio zich dient af te vragen of er voldoende aantrekkelijke sociale en
economische ontplooiingskansen zijn voor deze jongeren (Stadsregio Parkstad, 2010).
Op de woningmarkt wijst de Stadsregio voornamelijk op het belang van een georganiseerde aanpak van de
bevolkings- en huishoudensdaling. Het is daarbij noodzakelijk om te zorgen dat bepaalde segmenten van de
markt niet afglijden naar een situatie van fall-out: ‘woningen, wijken en mensen die niet meer meedoen in het
spel van vraag, aanbod en ontwikkeling’. Dit is ook de voornaamste conclusie uit de Maatschappelijke Kosten
en Baten Analyse Herstructureringsaanpak Parkstad Limburg, opgesteld in april 2010 door RIGO en EIB (F.
Rosenberg et.al., 2010).
De auteurs van dat rapport stellen namelijk dat de woningvraag in Parkstad asymmetrisch is en dat daling
vooral aan de onderkant van de markt neerslaat. Doordat deze woningen vaak in grote getallen geclusterd zijn
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in bepaalde wijken, ontstaat er hier een neerwaartse druk op de prijzen en stijgt de leegstand. Om te
voorkomen dat deze wijken verpauperen en niet meer meedoen aan de markt, wordt er momenteel flink
geïnvesteerd in de zogenoemde ‘wijkaanpak’. Grootschalige herontwikkelingen in de wijken Brunssum
Centrum-Noord, Kerkrade-West, Landgraaf-Nieuwenhagen, Hoensbroek en Vrieheide-Passart krijgen daarom
momenteel veel aandacht. Ondanks dat de voorraad in deze wijken flink uitgedund dient te worden, geeft de
MKBA ook aan dat er in bepaalde andere wijken nog genoeg potentie is voor groei en uitbreiding van de
voorraad. Dit zal dan wel elders in de regio gecompenseerd dienen te worden met sloop. Buiten het feit dat de
regio veel aandacht aan deze wijkaanpak schenkt, dient de toenemende vergrijzing zich de komende jaren ook
aan als grote uitdaging. De vraag is dan hoeveel tijd, aandacht en financiële middelen er over blijven om de
problematiek rond de jongerenhuisvesting aan te pakken.

Regionale woonstrategie 2012-2020
Aan de hand van dit regioprogramma is afgelopen jaar een vernieuwde strategie omtrent de woningmarkt
opgesteld door de stadregio Parkstad in de vorm van de ‘Regionale woonstrategie 2012-2020’ (Stadsregio
1
Parkstad, 2012 ). Bij het opstellen van de woonstrategie heeft de Stadsregio geconstateerd dat de
frictieleegstand op de huurmarkt sterk is teruggedrongen en dat er een toenemend aantal koopwoningen in
de regio leeg staat en te koop wordt aangeboden. Dit komt deels door de crisis, maar door de krimp en de
vergrijzing waarbij veel senioren hun grondgebonden koopwoning willen inruilen voor een geschiktere woning,
zal deze leegstand in de toekomst structureler worden.
Daarnaast kan verwacht worden dat de hypotheekmarkt zoals we die de afgelopen decennia in ons land
kenden, niet als zodanig zal terugkeren. De vermogensopbouw die men kende door het kopen van een woning
en daarmee het grootste voordeel van kopen boven huren, is grotendeels verleden tijd. Dit alles lijkt erop te
wijzen dat er de komende jaren met name een overschot op de koopmarkt en een tekort op de huurmarkt zal
ontstaan. Het feit dat de nieuwbouwprojecten in de private markt van de laatste jaren met name
koopwoningen aan de voorraad hebben toegevoegd, is daarom op zijn minst opmerkelijk te noemen.
Doordat Parkstad een krimpmarkt is, vormt het beschikbare (ruime) aanbod volgens de Stadsregio voor
starters in beginsel geen probleem. Zoals gezegd in paragraaf 2.2.2 treedt de leegstand met name op aan de
goedkope (sociale) onderkant van de markt in minder populaire wijken. Het beter onderhouden aanbod zal in
de private sector met name bestaan uit (grondgebonden) koopwoningen. Daarnaast meldt het rapport een
sterke interesse onder jongeren voor een aantrekkelijk stedelijk woonmilieu en dat zij hiervoor met name in
Heerlen en Kerkrade terecht kunnen voor een groot aanbod. Ook in de regionale woonvisie op hoofdlijnen
2006-2010 (Parkstadraad, 2006) werd reeds gewezen op het creëren van ‘hoogstedelijk dynamisch wonen’ als
aantrekkelijk woonmilieu om jongeren en starters vast te houden.
Door een gebrek aan waardeontwikkeling en strengere voorwaarden bij de hypotheekverstrekking voorziet de
Stadsregio wel een daling in het aantal doorstromers met een middeninkomen van een sociale huurwoning
naar een koopwoning. Dit leidt vervolgens tot een grotere vraag naar (middeldure) huur. Zij verwacht hierbij
wel dat wanneer de economie weer aantrekt de oriëntatie op koop weer sterker zal worden. De vraag is wel of
de toegenomen vraag naar flexibiliteit, door zaken als kortere arbeidscontracten en kortere relaties, ook
afzwakt wanneer de economie groeit. Alleen dan zal de toegenomen vraag naar huurwoningen ook weer
daadwerkelijk afnemen. Het voordeel van de keuze voor een koopwoning als investering in een object dat flink
in waarde toeneemt is namelijk deels verleden tijd.
Voorts zijn samen met bureau RIGO per wijk gebiedsprofielen opgesteld met de belangrijkste uitgangspunten
per wijk. Wederom werd het belang van Parkstad Centrum aangeduid als aantrekkelijk leefgebied voor
jongeren vanaf 23 jaar. De ‘wijken’ Ubach over Worms en Voerendaal hadden als enige een duidelijke
vermelding van de wens om jongeren te behouden, met in UOW als toevoeging ‘die hechten aan familie’.
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2.4.2 Gemeenten
Door de regionale samenwerking van de acht gemeenten in Parkstad middels het samenwerkingsverband
Stadsregio Parkstad, volgen de gemeenten in hun woningmarktbeleid voornamelijk het beleid dat vanuit de
regio voor de gemeente is opgesteld in afstemming met het beleid voor de andere gemeenten. De gemeente
Voerendaal heeft halverwege 2012 in samenwerking met de lokale woningstichting en de Stadsregio een
meerjaren volkshuisvestingsplan opgesteld, genaamd ‘Samen bouwen aan wonen in Voerendaal in 2020’.
Zo geeft de gemeente zelf als zwak punt aan dat de woningvoorraad door de hoge prijzen minder toegankelijk
is voor starters met lage inkomens. De gemeente Voerendaal erkent zelf namelijk ook dat het aanbod aan
particuliere huur en levensloopbestendige gestapelde en grondgebonden woningen momenteel tekort schiet.
Een positief punt uit het plan is de beschrijving van diverse bijeenkomsten en klankbordgroepen die hebben
bijgedragen aan het opstellen van het volkshuisvestingsplan. Hierin werd onder meer de suggestie gedaan om
flexibele woningen te realiseren die zowel geschikt zijn voor en passen bij de woonwensen van zowel senioren
als starters.

2.4.3 Woningcorporaties
De ene woningcorporatie schenkt meer aandacht aan starters/jongeren dan de andere, maar allen hebben ze
te maken met bepaalde regelgeving. Zo geldt tegenwoordig de 90 procent regeling voor corporaties. Om
oneerlijke concurrentie op de woningmarkt tegen te gaan, zijn corporaties verplicht 90 procent van de
vrijkomende woningen toe te wijzen aan huishoudens met een inkomen onder de € 34.229 (prijspeil 2013).
Alleen onder die voorwaarden mogen corporaties staatssteun ontvangen volgens de Europese Commissie. De
overige 10 procent kan gebruikt worden om specifieke doelgroepen te huisvesten en het deel wat overblijft
kan worden aangeboden aan huishoudens met een hoger inkomen.
Het gemiddelde startsalaris van een HBO’er bedroeg in 2010 € 2.122 bruto per maand en dat van een WO’er €
2.632 bruto per maand (Elsevier/SEO, 2010). Op jaarbasis komt dit neer op respectievelijk € 25.464 en €
31.584. Voor huishoudens met een enkel inkomen ligt een sociale huurwoning dan nog binnen bereik;
tweeverdieners verdienen al snel meer dan de maximaal toelaatbare € 34.229. Zij zijn in dat geval veroordeeld
tot de paar procent die een corporatie mag aanbieden aan inkomens boven die grens, of de particuliere
huurmarkt. Zoals we bij de analyse van de voorraad en het aanbod al zagen, is het vinden van woonruimte op
de particuliere huurmarkt met name in de landelijke gemeenten een zware opgave. Met een inkomen van €
35.000 bruto komt een starter in aanmerking voor een hypotheek van slechts € 164.000, wat ook weinig keuze
op de koopmarkt oplevert (De Hypotheker, 2013). De beschikbaarheid van huurwoningen bij
woningcorporaties is daarom erg belangrijk. De woningstichting Voerendaal geeft in haar ‘Businessplan 20112014’ (2011) aan dat zij deze groep mensen die tussen wal en schip dreigt te vallen graag wilt helpen, maar dat
zij door de regelgeving gebonden is. Als alternatief gaan corporaties steeds vaker in gesprek met commerciële
ontwikkelaars om hen over te halen deze groep mensen aan huisvesting te helpen.
Een andere corporatie die zich duidelijk uitspreekt over het belang van het behoud van jongeren en hen
daarbij wilt helpen is Woonpunt. Naast een Starters Renteregeling, gaf deze corporatie in het strategische plan
dat geldt van 2009-2013 aan startende jonge ondernemers te willen helpen met huisvesting. De Hestia groep
was ook een corporatie die het belang van huisvesting voor jongeren en het behoud van deze doelgroep
benadrukte. Zij gaf in het jaarverslag van 2011 aan met name voor jongeren en starters voldoende goedkope
en betaalbare woningen beschikbaar te willen hebben (Hestia groep, 2012). Inmiddels is deze corporatie
gefuseerd met Land van Rode en Woningstichting Ubach over Worms tot de nieuwe corporatie HEEMwonen
(sinds 01-01-2013), welke nu het grootste marktaandeel heeft in de regio Parkstad. Deze nieuwe corporatie
heeft nog geen uitgebreid beleidsplan gepresenteerd en daarom is ook niet duidelijk hoe deze nieuwe
organisatie denkt over de huisvesting van jonge (hoogopgeleide) starters.
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Andere corporaties die actief zijn in de regio Parkstad, namelijk Wonen Zuid, Wonen Limburg en de
Woningstichting Simpelveld geven in hun beleidsstukken nauwelijks tot niet aan hoe zij aankijken tegen de
huisvesting van starters/jongeren. Weller houdt het beleid intern en publiceert hier niet over.

2.4.4 Adviesrapport Stec Groep
Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen en de verwachte uitdagingen in de komende decennia, heeft
de Stadsregio Parkstad advies ingewonnen bij de Stec Groep. De Stec Groep presenteerde daartoe in 2012 het
rapport ‘Martkansen in Parkstad en de woongebieden: kiezen voor een woningvoorraad met toekomst’ (Stec
Groep, 2012). Verwijzingen die de toepassing van de adviezen uit dit rapport aangeven zijn in diverse
beleidsstukken van gemeenten terug te vinden.
Huidige bewoners moeten volgens de Stec Groep een aantrekkelijk perspectief geboden worden en
afstudeerders dienen bijvoorbeeld zo goed mogelijk gefaciliteerd te worden. Kijkend naar de woningmarkt
raadt het adviesbureau aan sterk onderscheidende woonconcepten en woonmilieus te ontwikkelen en daarbij
aan te sluiten bij de woonwensen van (toekomstige) bewoners. Specifieker gezien doelt zij daarmee op de
aanpassingen zoals vermeld in tabel 5:
Tabel 5 Gewenste ontwikkelingsrichting woningvoorraad in Parkstad 2020 (Stec Groep, 2012)

Aantrekkelijk om te behouden
- levensloopbestendige, luxe
appartementen en penthouses;
- mijnwerkerskoloniën;
- mooie stadswoningen in de
centra van de gemeenten;
- grondgebonden woningen op
ruime kavels;
- ruime rij en 2^1-kap woningen
van eind jaren zeventig met
ruime stedenbouwkundige
opzet;
- vrije kavels voor eigen bouw.

Aantrekkelijk om uit te breiden
- ruimte levensloopbestendige
appartementen met lift;
- grondgebonden stadswoningen
met stadstuinen in steden (ook
aantrekkelijk voor uw
grondexploitatie);
- moderne seniorenbungalows en
patiowoningen op bescheiden
kavels;
- uitbreiden collectief particulier
opdrachtgeverschap;
- vrije sector huur;
- hoogstedelijk wonen in Heerlen;
- woonconcepten met een
duidelijke smoel en identiteit.

Aantrekkelijk om te verminderen
- kleine en goedkope
appartementen zonder lift uit de
jaren vijftig en zestig;
- kleine en goedkope
appartementen voor jongeren;
- kleine rijtjes en 2^1-kap woningen
in de koop en huur uit de jaren
vijftig en zestig;
- groenstedelijke woonmilieus die
geen stedelijke maar ook geen
dorpse of landelijke uitstraling
hebben.

Daarnaast omvat het rapport de visie dat er meer op woonconcepten met ‘een duidelijke smoel en identiteit’
ingezet moet gaan worden. Het groenstedelijke woonmilieu past hier niet bij en dergelijke wijken dienen of
stedelijker of dorpser te worden. Ook wijst de Stec Groep op de toenemende individualisering. Individuen
krijgen meer behoefte aan flexibiliteit en een veranderend levenspatroon. Tegelijkertijd krijgen mensen meer
behoefte aan ruimte, bijvoorbeeld door het thuiswerken, en wordt de locatie van de woning steeds
belangrijker. Er zal meer vraag komen naar producten op maat. Ook wordt nogmaals gewezen op de stijgende
populariteit van huren door de toenemende flexibiliteit op de arbeidsmarkt. De Stec Groep voegt daaraan toe
dat bezit voor jongeren überhaupt veel minder een issue is dan bij oudere generaties.
Het creëren van passende huurmogelijkheden voor jonge hoogopgeleide starters lijkt daarom welkom. Vaak
wordt echter erop gewezen dat het aantal jongeren in de regio daalt en dat daarom geen extra huisvesting
voor hen gerealiseerd hoeft te worden. Kijkend naar de prognose die de Stec Groep heeft gemaakt met
gegevens van E,til, blijkt echter dat alle doelgroepen onder de 55 jaar tot 2040 procentueel gezien ongeveer
evenveel afnemen in aantal (ongeveer -30 procent, zie tabel 6). In dat licht zou er ook gestopt moeten worden
met het realiseren van alle gezinswoningen en woningen voor stellen tussen de 35 en 55 jaar. Dat is echter
niet aan de orde. Bovendien wijzen diverse rapporten op het belang van het behoud van hoogopgeleide
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starters in de regio gezien de druk op de arbeidsparticipatie in de nabije toekomst. Het aantal huishoudens van
personen boven de 75 jaar stijgt tot 2040 met maar liefst 73 procent, dus dat voor deze doelgroep het nodige
gedaan dient te worden staat buiten kijf.
Tabel 6 Ontwikkeling van huishoudens in Parkstad tot 2020 en 2040 (naar: Stec Groep, 2012 naar: Progneff E,til, 2010)
Doelgroepen
Aantal nu
Prognose
Verschil
Prognose
Verschil
2020
2020 en nu
2040
2040 en nu
Alleenstaanden t/m 24 jaar
2650
2175
-18%
1700
-36%
Alleenstaanden 25 t/m 34 jaar

5900

5750

-3%

3925

-33%

Stellen t/m 34 jaar

5350

5175

-3%

3500

-35%

Gezinnen

31775

28800

-9%

23050

-27%

Alleenstaanden en stellen 35 t/m 54 jaar

21775

18125

-17%

14200

-35%

Alleenstaanden en stellen 55 t/m 74 jaar

36175

39825

10%

29925

-17%

Alleenstaanden en stellen 75+

15400

17700

15%

26575

73%

Totaal

118975

117575

-1%

102875

-14%

Daarnaast vat de Stec Groep de woonvoorkeuren van doelgroepen naar segmenten samen. Voor de voor dit
onderzoek relevante doelgroepen, staan de resultaten daarvan als volgt in tabel 7:
Tabel 7 Woningvoorkeuren van doelgroepen naar segmenten (naar: Stec Groep, 2012)

Doelgroep

Woningtype

Alleenstaanden
t/m 24 jaar

50-70%
appartement

Alleenstaanden
25 t/m 34 jaar

50-60%
grondgebonden
woningen
70-80%
grondgebonden
woningen

Stellen t/m 34
jaar

Woninggrootte
70-80%
2
<80 m

Huur/
koop
70-80%
huur

50-60%
2
<80 m

50-70%
huur

60-70%
80-120
2
m

40-50%
huur

Prijsklasse

Woonmilieu

Accent op huur tot
€500 en koop tot
€175.000
Accent op huur tot
€650 en koop tot
€200.000
Accent op huur tot
€650 en koop tot
€200.000

Sterke voorkeur voor
centrumstedelijk wonen
en randen centrum
Sterke voorkeur voor
centrumstedelijk wonen
en randen centrum
Sterke voorkeur voor
centrumstedelijk wonen
en randen centrum

Kijkend naar de ontwikkeling in woningtypen, stelt de Stec Groep dat er tot 2020 een tekort is aan
appartementen en vrijstaande woningen. Het aandeel appartementen dient namelijk toe te nemen van 30
naar 31-37 procent en het aandeel vrijstaande woningen van 13 naar 14-18 procent. Daar tegenover staat de
voorgestelde afname van hoek- en tussenwoningen van 37 naar 29-34 procent en 2^1-kap woningen van 21
naar 17-20 procent. Daarnaast is de Stec Groep van mening dat het aandeel huurwoningen in de regio tot
2020 dient toe te nemen van 42 naar 45-50 procent.

2.4.5 Conclusies beleid
Uit het beleid van de Stadsregio Parkstad lijkt naar voren te komen dat ze het belang van het behoud van
hoogopgeleide jongeren belangrijk acht. Ze wijst er ook op dat door de (aankomende) krimp en de vergrijzing
en er in beginsel geen huisvestingsprobleem voor starters zal zijn. Verder wordt voornamelijk gewezen op de
interesse van jongeren voor een aantrekkelijk stedelijk woonmilieu.
Een aantal woningcorporaties onderschrijft ook het belang van het behoud van de jongeren, al zijn zij door
regelgeving deels gebonden. Een tweepersoonshuishouden met minstens één hoger opgeleid persoon of een
universitair opgeleide alleenstaande verdient al vrij snel meer dan de toegestane € 34.229 om binnen de 90
procent toewijzingsgrens van de woningcorporaties te vallen. Commercieel ontwikkelen door corporaties is
danig ingeperkt de afgelopen jaren, dat corporaties daarin weinig meer kunnen betekenen voor personen die
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tussen wal en schip dreigen te vallen (salaris net boven de inkomensgrens van € 34.229). Grotere
ontwikkelaars lijken momenteel nog niet al te geïnteresseerd om in deze markt te stappen.
Om deze kwesties het hoofd te bieden, heeft de Stadsregio Parkstad de Stec Groep gevraagd een
adviesrapport op te stellen. Hierin komen de diverse knelpunten van de komende decennia op de
woningmarkt in de regio aan bod en mogelijke oplossingen. De Stec Groep wijst hierin op trends als de
toenemende individualisering, veranderende leefpatronen, de wens naar meer ruimte, het toenemende
belang van de locatie van de woning en de stijgende populariteit van huren. Dit zijn trends die grotendeels
aansluiten bij de veranderende markt voor jonge hoogopgeleide starters. Bovendien is bezit voor jongeren
tegenwoordig veel minder een issue dan bij oudere generaties. Dit zijn grotendeels trends die aangeven dat er
uitgebreid zal moeten worden op de huurmarkt.
De Stec Groep stelt ook dat tot 2020 de huurmarkt in aandeel moet stijgen van 42 naar 45-50 procent. Ook het
advies om meer dure huur tot de huurtoeslaggrens te realiseren is positief voor de doelgroep. Daarnaast blijkt
ook uit het rapport van de Stec Groep dat alle doelgroepen tot 55 jaar tot 2040 procentueel gezien even hard
krimpen. De tendens dat er voor jongeren niet gebouwd hoeft te worden omdat deze in aantal krimpen en er
wel gezinswoningen worden gebouwd, is daarom wellicht krom. Toch wijst ook de Stec Groep op de ‘sterke
voorkeur’ van jongeren tot 34 jaar voor het centrumstedelijk wonen. Ze stelt ook voor dat de woonmilieus
meer ‘smoel en identiteit’ dienen te krijgen en dat het groenstedelijke woonmilieu daarom in grootte dient te
af te nemen.
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3

Woonwensen literatuur
Over de woonwensen van (toekomstige) hoogopgeleide jongeren in Parkstad bestaat momenteel
weinig literatuur. Specifieke literatuur omtrent de doelgroep is daarom ook niet gevonden. Er is
echter wel gekeken naar onderzoeken die qua doelgroep enigszins overeen komen, bijvoorbeeld door
naar (hoogopgeleide) jongeren op een grotere schaal te kijken of naar Parkstedelingen met een
andere leeftijd/opleiding. Het behandelen van deze literatuur levert daarom met name
uitgangspunten op die meegenomen worden bij de rest van het onderzoek. In dit deel van het verslag
wordt daarom aandacht besteed aan deel a van de eerste deelvraag: ‘Wat is momenteel reeds bekend
over de woonwensen van hoogopgeleide jongeren in Parkstad?’ Allereerst worden de diverse
literatuurbronnen afzonderlijk besproken, waarna aan het einde een opsomming volgt van de
belangrijkste bevindingen.

3.1 Woonwensenonderzoek Parkstad 2009
Tussen april 2008 en april 2009 werd namens de Stadsregio Parkstad door Woonplein Limburg een
woonwensenonderzoek uitgevoerd onder (potentiële) Parkstedelingen (Woonplein Limburg, 2009).
Uiteindelijk bleek driekwart van de respondenten momenteel in Parkstad te wonen. Onder de 1080 ingevulde
enquêtes waren er 107 van personen die als starter op de woningmarkt aangemerkt konden worden. Dit
betreft personen die nog niet over een zelfstandige woonruimte beschikken, waarbij een studentenkamer niet
als dusdanig wordt gezien. Hoewel er bij deze respondenten geen onderscheid gemaakt kan worden naar
opleidingsniveau, zijn zij dus wel starter op de woningmarkt. Daarnaast was 61,2 procent van deze
respondenten ten tijde van het invullen van de enquête tussen de 18 en de 29 jaar oud. Een leeftijdsgroep
waarin men in de regel afstudeert en zich oriënteert op de arbeids- en woningmarkt. Hoewel de respons dus
ook deels van personen van oudere leeftijden en lagere opleidingsniveaus afkomstig is, geeft de responsdata
van bepaalde variabelen wel een idee over de woonwensen van startende hoogopgeleide jongeren.
Wat bijvoorbeeld opvalt, is dat maar liefst 78 procent van de starters een huurwoning boven een koopwoning
prefereert. Lagere lasten, waarschijnlijk vanwege de grotere mogelijkheid op kleinere woonruimtes, en minder
financiële risico’s zijn hierbij de voornaamste redenen. Qua voorkeur voor een bepaald bouwtype scoort het
appartement met lift met 58 procent het beste, op de voet gevolgd door de halfvrijstaande/geschakelde
woning en de rijtjes/tussenwoning met respectievelijk 53 en 51 procent. De appartementen zonder lift worden
door 42 procent van de startende respondenten als optie gezien, al ligt dit getal bij de jongere respondenten
wel hoger dan bij ‘oudere’ starters. Onder alle 1080 respondenten scoort het appartement zonder lift slechts
11 procent, wat aangeeft dat jongeren waarschijnlijk veel minder waarde hechten aan een lift. De behoefte is
er niet direct en bovendien komt de aanwezigheid van een lift onder meer terug in een hogere (huur)prijs. Een
duidelijke voorkeur voor een bepaald type is echter niet waar te nemen. Zelfs de vrijstaande woning wordt
door 37 procent als optie gezien, wat niet bepaald relevant geacht wordt aangezien dit type woning met een
startersinkomen normaliter moeilijk te realiseren is.
Kijkend naar de voorkeur voor bepaalde woningtypen is er wel een duidelijk verschil merkbaar met de totale
respons van het onderzoek (zie figuur 7). Met name het wonen boven winkels (27 om 14 procent), de studio
(15 om 3 procent) en de drive-in woning (16 om 12 procent) scoren beter bij starters dan bij alle respondenten
totaal. Qua oppervlakte valt op dat 53 procent van de starters 80-120 vierkante meter prefereert en slechts 15
procent met minder dan 80 vierkante meter genoegen neemt. De vraag is of deze respons realistisch is,
aangezien tegelijkertijd slechts 15 procent aangeeft meer dan 530 euro huur te willen betalen.
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Figuur 7 Voorkeur voor bepaald woningtype, totale respons en starters (naar: Woonplein Limburg, 2009)

Qua voorkeursgemeente vallen ook een aantal zaken op. Aangezien er aan het onderzoek ook respondenten
hebben meegewerkt die buiten Parkstad wonen, zijn in tabel 8 de resultaten gefilterd en procentueel tegen
elkaar uitgezet voor enkel de Parkstad-gemeenten. Daarnaast is in de laatste kolom de woningvoorraad per
gemeente t.o.v. Parkstad uitgezet. Hiermee kunnen de voorkeuren voor gemeenten vergeleken worden met
de huidige voorraad en de afkomst van de respondenten (zie de dikgedrukte kolommen).
Tabel 8 Voorkeursgemeente en huidige gemeente starters en bestaande voorraad (naar: Woonplein Limburg, 2009)
Gemeente
VoorkeursVoorkeursHuidige
Huidige
Woningvoorraad
gemeente
gemeente
gemeente
gemeente
t.o.v.
Parkstad
(alleen Parkstad)
(alleen Parkstad)
totaal

Heerlen
Landgraaf
Kerkrade
Brunssum
Voerendaal
Simpelveld
Nuth
Onderbanken
Overig

22,3%
12,8%
11,9%
12,5%
4,3%
2,6%
4,9%
2,9%
25,8%

30,1%
17,3%
16,0%
16,8%
5,8%
3,5%
6,6%
3,9%
-

32,0%
11,3%
14,4%
11,3%
2,1%
2,1%
0,0%
2,1%
24,7%

42,5%
15,0%
19,1%
15,0%
2,8%
2,8%
0,0%
2,8%
-

37,0%
14,7%
19,3%
12,5%
4,5%
4,1%
5,7%
2,9%
-

Zo valt op dat het aandeel respondenten uit Heerlen (42,5 procent onder de Parkstedelingen) en de
woningvoorraad in die gemeente (37,0 procent) beiden hoger zijn dan het aandeel starters dat Heerlen als
voorkeursgemeente heeft opgegeven (30,1 procent). Dit zou betekenen dat 100 potentiële starters in die
gemeente slechts 71 daadwerkelijke starters met een woonwens binnen de gemeentegrenzen oplevert
(30,1/42,5). Landgraaf scoort daarentegen qua woonvoorkeur hoger dan zowel het aantal respondenten uit
die gemeente als de woningvoorraad. Kerkrade scoort net als Heerlen negatief, al kan deze gemeente op 84
starters met een voorkeur voor die gemeente rekenen. Ook Brunssum doet het net als Landgraaf positief.
Landgraaf en Brunssum kunnen voor 100 potentiële starters op de voorkeur van respectievelijk 115 en 112
starters rekenen. Voerendaal scoort op dit gebied veruit het beste met 207, gevolgd door Onderbanken met
139 en Simpelveld met 125. Bij zowel Voerendaal als Onderbanken is het aandeel van de voorkeur ook hoger
dan het aandeel van de bestaande woningvoorraad. In Simpelveld is de voorkeur iets kleiner dan de voorraad,
maar in deze gemeente doet de koopsector onder starters het wel heel goed. Nuth heeft een licht hoger
voorkeursaandeel dan de huidige voorraad, maar over de respondenten kan geen uitspraak gedaan worden.
Het aandeel respondenten uit Nuth staat in de data namelijk op 0,0 procent, al dan niet door een fout in de
data. De vier landelijke gemeenten doen het onder starters relatief beter dan de vier stedelijke gemeenten.
Absoluut gezien is er een grotere voorkeur voor de vier stedelijke gemeenten (80,2 procent t.o.v. 19,8 voor de
landelijke gemeenten), maar de relatieve voorkeur voor landelijke gemeenten is wel opvallend.
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Ook op wijkniveau worden enkele voorkeuren zichtbaar. Bij starters staat Bekkerveld, relatief gezien een vrij
kleine buurt, op plek 3 als meest genoemde buurt, in vergelijking met plek 10 bij alle respondenten. Ook
Landgraaf (2 t.o.v. 12), MSP (5 t.o.v. 20), Heerlen Centrum (3 t.o.v. 7), Kerkrade (6 t.o.v. 9) en Voerendaal (11
t.o.v. 14) scoren onder starters bovenin de voorkeurslijsten beter dan bij de totale respons van het onderzoek.
Deze cijfers dienen echter wel kritisch bekeken te worden, want in hoeverre Heerlen-Centrum onderdeel
uitmaakt van Heerlen en Kerkrade en Landgraaf wijken genoemd kunnen worden is maar de vraag.
Vertekenende overlap is dus mogelijk.
Ten aanzien van de ligging worden zowel bij starters als de totale respons ‘geen overlast’ en ‘veiligheid’ als
belangrijkste aspect gekozen. Hierna kiezen starters voor winkelvoorzieningen, ontsluitingswegen en het
openbare vervoer. De nabijheid van het centrum staat pas op plek 7 van de 11 criteria qua importantie. De
nabijheid van werk wordt onder starters het belangrijkste gevonden onder diverse aspecten van nabijheid,
gevolgd door medische voorzieningen, familie, school, recreatie en uitgaan. De percentages van deze aspecten
lopen van 19,9 procent (werk) tot 10,8 procent (uitgaan) op plek 6 van de 8 aspecten. Duidelijke voorkeuren
zijn er dus niet. Wat wel opvalt is dat starters de nabijheid van werk belangrijker achten dan alle respondenten
in totaal (plek 1 t.o.v. plek 4), waar alle respondenten recreatie belangrijker acht dan starters (plek 5 voor
starters t.o.v. plek 2 totaal).
Qua aspecten van de woning (onderhoud, bouwkundige staat, isolatie, privacy, etc.) verschillen de voorkeuren
van starters weinig met die van alle respondenten. Ook de verhuisredenen om aspecten die te maken hebben
met de kwaliteit van de woonomgeving verschillen voor starters weinig ten opzichte van de totale respons.
Belangrijkste redenen om te verhuizen voor starters zijn samenwonen/huwelijk (23,3 procent), gevolgd door
uit huis gaan (18,5 procent), een nieuwe werksituatie (12,3 procent) en redenen op financieel vlak (ook 12,3
procent).
Enkele nuanceringen die bij de hierboven beschreven resultaten gemaakt dienen te worden, zijn zoals eerder
gezegd het gebrek aan filtering op opleidingsniveau en leeftijd. Daarnaast bleek 64,4 procent van de
respondenten die tot de groep starters gerekend kon worden van het vrouwelijke geslacht, wat een
oververtegenwoordiging van deze groep aantoont. Ook dient vermeld te worden dat maar liefst 79,4 procent
van de respondenten die tot de starters gerekend werden binnen nu en 6 maanden wilden verhuizen. De
respons is dus afkomstig van actief zoekenden op de markt.
Een ander deel van de respondenten kan beschouwd worden als ’koopstarter’, in dit onderzoek 104
respondenten. Dit zijn respondenten met een eigen woonruimte in de huursector die actief op zoek zijn naar
een koopwoning. Slechts 24 respondenten van deze groep was echter in de leeftijd van 18 t/m 29 jaar. De
resultaten dienen dus met enige nuance bekeken te worden. 87 procent van deze groep geeft aan een
grondgebonden woning te prefereren. Wat verder opvalt is dat 77 procent van deze respondenten uit
stedelijke gemeenten komt, maar slechts 49 procent in die gebieden naar een koopwoning zoekt. Uit de
landelijke gemeenten komt 9 procent van de respondenten, maar 16 procent van de groep geeft aan daar naar
een woning te zoeken. Net als bij de starters op de totale woningmarkt, is er ook bij de starters op de
koopwoningmarkt een relatief gezien hogere populariteit richting de landelijke gemeenten waar te nemen.
Beweegredenen zijn ook hier met name ‘geen overlast’ en ‘veiligheid’. Als voorzieningen worden met name
familie en recreatieve mogelijkheden genoemd (Woonplein Limburg, 2009).

3.2 WoON 2009
Om de drie jaar voert de Rijksoverheid onderzoek uit op de nationale woningmarkt, waarbij ze vragen stelt
omtrent de woonkwaliteit en de woonbehoefte. De meest recente resultaten van dit onderzoek, het
WoonOnderzoek Nederland (WoON), stammen uit 2009 (Ministerie van VROM, 2009). Door de respondenten
te filteren, blijft een selecte groep over. Zo is er gefilterd op woonplaats, opleidingsniveau en leeftijd. Alleen
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respondenten die een postcode in Parkstad opgaven, een HBO of WO opleiding volgden of hadden afgerond
en die maximaal 29 jaar waren, bleven over bij de beschouwing voor deze thesis. Voor de maximumleeftijd van
29 jaar wordt gekozen, omdat aangenomen wordt dat daarboven de kans te groot is dat een respondent te
lang geleden is afgestudeerd, waarschijnlijk al teveel heeft gewerkt en daardoor niet meer de woonwens van
een starter heeft. Uit beschrijvende analyse van de data bleek ook dat bij de respondenten vanaf 26/27 jaar
het eigen woning bezit en de huishoudensgrootte dusdanig toenamen dat de respondenten teveel van de
doelgroep gingen afwijken. Een ruimere filter zou daarom wel meer respons opleveren, maar de resultaten
niet beter maken gezien de doelgroep die onderzocht wordt. Na deze filter te hebben toegepast bleven er van
de ongeveer 40.000 respondenten uiteindelijk 40 over.
Hoewel deze groep vrij klein is, zou het analyseren van de respons wel de nodige aanknopingspunten kunnen
bieden voor de vervolgstappen van het eigen onderzoek. Na analyse van de data bleek dat bij veel
(interessante) vragen vaak een groot deel van de respondenten geen antwoord had gegeven. Dat leverde in
bepaalde gevallen meer dan 20 missing values op in SPSS, wat de respons dusdanig klein maakte dat er weinig
mee gedaan kon worden. Hoewel dus weinig kwantitatieve waarde gehecht kan worden aan de bevindingen,
worden toch enkele opvallendheden besproken.
Van de 15 respondenten die antwoord gaven op de vraag hoeveel personen het huidhouden zou bevatten na
de verhuizing, antwoordden 10 van de 15 dat het een eenpersoonshuishouden betrof. De overige 5
antwoordden met ‘twee personen’. Een ander resultaat dat ondanks de beperkte respons opvallend genoemd
kan worden, is dat 18 van de 19 respondenten aangaven geen specifieke voorkeur te hebben voor nieuwbouw.
Bij de woningkeuze lag bij 12 van de 19 respondenten de prioriteit bij de woning, gevolgd door 4 personen die
de locatie het belangrijkste vonden en 2 respondenten die met name naar de prijs keken bij de woningkeuze.
Eén respondenten gaf aan naar een ander criterium te kijken.
Wat betreft het sociale milieu in de omgeving zijn ook vrij duidelijke resultaten te vinden. 17 Van de 28
respondenten op deze vraag vinden contact met de directe buren (zeer) belangrijk en 18 van de 28 zijn deze
mening toegedaan als het gaat om de buurtbewoners. Qua bevolkingssamenstelling zijn er weinig eisen; 19
van de 28 respondenten vond de bevolkingssamenstelling van de buurt onbelangrijk.
Al met al geven de resultaten een idee in welke richting gedacht moet worden, maar door de specificiteit van
de doelgroep en de daarmee samenhangende beperkte respons kan er weinig kwantitatieve waarde gehecht
worden aan de bevindingen.

3.3 Verhuisgeneigdheid en tevredenheid
De Jongerenmonitor Parkstad 2012, uitgevoerd door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente
Heerlen, geeft enkele inzichten in de beleving door jongeren van hun buurt en omgeving en hun gedrag
(Gemeente Heerlen, 2012). Het onderzoek werd in februari 2012 door ongeveer 3.700 jongeren in de leeftijd
van 12 t/m 26 jaar, die via een aselecte steekproef waren benaderd, ingevuld. Wat naar voren kwam, is dat in
alle stadsdelen van de regio bepaalde voorzieningen door minimaal vrijwel de helft van de jongeren gemist
worden, met percentages variërend van 48 procent in Voerendaal tot 65 procent in Nieuwenhagen en
Schaesberg. Jongeren in Heerlen waarderen de jongerenvoorzieningen op het gebied van vrijetijdsbesteding in
hun gemeente het hoogste, wat resulteert in de hoogste rapportcijfer van de acht gemeenten met een
gemiddelde der stadsdelen van een 6,0.
Wat jongeren hierbij met name stoort is een gebrek aan inspraak. Liefst 70 procent heeft het gevoel dat ze niet
betrokken worden bij beslissingen door hun gemeente en 74 procent is daarom ook van mening dat de
gemeente meer in overleg moet treden met hen over met name de voorzieningen.
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Het onderzoek vroeg de respondenten ook naar mogelijke verhuisredenen. 36 procent gaf hierbij aan in de
eigen woonplaats te willen blijven wonen in de toekomst, waar 19 procent dit niet wilde. Het overige deel, 45
procent, gaf als antwoord ‘weet niet’ of ‘misschien’ en is daarom nog niet duidelijk in de voorkeur. Dit is door
de jonge leeftijd van de respondenten, sommigen waren zoals gezegd pas 12, niet verwonderlijk. Ten slotte is
slechts 51 procent van de jongeren die verwacht zeker geen baan in de provincie Limburg te krijgen, bereid te
verhuizen. Ongeveer de helft van de jongeren wenst dus niet te verhuizen, ook al krijgen ze
hoogstwaarschijnlijk geen baan. Hieruit blijkt dat men toch graag in de eigen regio blijft. Van de jongeren die
echter wel verwachten in de provincie een baan te vinden, is vervolgens ook maar 25 procent bereid te
verhuizen. Indien men in Limburg dus een baan denkt te kunnen krijgen, is slechts 1 op de 4 jongeren
eventueel bereid te verhuizen naar een locatie buiten de provincie (Gemeente Heerlen, 2012).
De Parkstadmonitor (Stadsregio Parkstad, 2011), een digitale bron van statistische informatie die is
samengesteld uit resultaten van diverse onderzoeken, geeft ook de nodige informatie omtrent verhuiswensen
en tevredenheid met de buurt. Uit burgeronderzoek uit 2011 onder burgers van alle leeftijden blijkt dat 60
procent van de respondenten graag in zijn of haar buurt in Parkstad wilt blijven wonen. Voerendaal scoort op
dit aspect met 79 procent het beste, Heerlerheide met 49 procent het slechtste. De wil om te verhuizen uit de
buurt geeft eenzelfde beeld weer. Slechts 5 procent van de inwoners van Voerendaal wilt verhuizen t.o.v. 17
procent in Heerlerheide, wat daarmee wederom het slechtst scorende stadsdeel was. Dat het prettig was om
in de eigen buurt te wonen, vond 86 procent van de respondenten. Voerendaal scoorde met 96 procent ook
hier het beste en Heerlerheide deelde de laatste plek in dit geval met Hoensbroek met 79 procent. Voerendaal
en Nuth kregen als rapportcijfer voor de kwaliteit van de buurt en leefomgeving een 7,6 en scoorden hiermee
het beste, terwijl Landgraaf-Nieuwenhagen slechts op een 5,9 uitkwam. Dit was opmerkelijk, aangezien dit
stadsdeel in 2007 nog een 7,2 scoorde. Het gemiddelde in 2011 voor Parkstad kwam uit op een 7,1.

3.4 Opleidingsrichting en woonmilieu
Een onderzoek naar woonmilieuwensen onder jonge kenniswerkers in de regio Groningen-Assen (Sennema,
2009) leverde ook verschillende respons op. Hieruit bleek namelijk dat er een relatie was tussen de
opleidingsrichting en de voorkeur voor een bepaald woonmilieu. Zo blijkt dat alfa’s (bijv. filosofen,
geschiedkundigen, taalkundigen) en gamma’s (bijv. economen, geografen, juristen, psychologen, sociologen)
vaker in centrumstedelijke milieus willen wonen dan beta’s (biologen, natuur-, schei- en wiskundigen), die op
hun beurt meer voorkeur geven aan een landelijke omgeving of een dorp dan de alfa’s en gamma’s. Zo kan
met 95% zekerheid gesteld worden dat beta’s respectievelijk een 40 procent en 32 procent lagere kans hebben
om voor een centrumstedelijk woonmilieu (rood) te kiezen dan gamma’s en alfa’s. Voor dorpse woonmilieus
(oranje) geldt dat beta’s een 42 procent grotere kans hebben om daarvoor te kiezen dan gamma’s (figuur 8).

Figuur 8 Meest aansprekende woonmilieus jonge kenniswerkers regio Groningen-Assen (Sennema, 2009)
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3.6 Conclusies
Na het bekijken van de hiervoor beschreven literatuur worden hier de belangrijkste bevindingen samengevat.
Opmerkelijke resultaten zullen meegenomen worden naar de enquête om zo inzicht te krijgen in hoe de
doelgroep in Parkstad over bepaalde belangrijke aspecten rondom de woning en de woonomgeving denkt.
Bevindingen ‘Woonwensen onderzoek Parkstad 2009’
78% van de starters heeft een voorkeur voor een huurwoning.
Qua bouwtype (meergezins/eengezins) is geen duidelijke voorkeur waar te nemen. Een lift in een
appartement is voor (jonge) starters stukken minder belangrijk dan voor oudere doelgroepen.
Kijkend naar het woningtype, vallen met name het ‘wonen boven winkels’, de drive-in woning en een
studio bij starters meer in de smaak dan bij alle respondenten van dit onderzoek.
2
Hoewel de meerderheid een voorkeur uit voor een woning van 80-120 m , is slechts 85 procent
bereid meer dan 530 euro huur te betalen per maand. Het is dus belangrijk om in de enquête te
benadrukken dat (financieel) realistische wensen opgegeven moeten worden.
De landelijke gemeenten (Nuth, Onderbanken, Simpelveld & Voerendaal) worden vaker genoemd als
gewenste woongemeente ten opzichte van het aantal respondenten dat uit die gemeenten komt. De
stedelijke gemeenten Brunssum en Landgraaf scoren ook positief, al is het iets minder sterk en
Heerlen en Kerkrade scoren qua gewenste locatie negatief onder starters.
Enkele wijken die het onder starters beter doen dan bij alle respondenten, zijn Bekkerveld, MSP,
Heerlen-Centrum en bepaalde delen van Landgraaf en Voerendaal.
Starters op de koopmarkt gaven de voorkeur aan een grondgebonden woning, waarbij zij nog een
grotere voorkeur hadden voor de landelijke gemeenten dan de starters op de huurmarkt.
Bevindingen ‘WoON 2009’
WoON leverde weinig kwantitatieve informatie op, maar wel enkele opvallendheden.
Bij de woningkeuze lijkt de hoogste prioriteit te liggen bij de woning zelf, op gepaste afstand gevolgd
door locatie en de prijs.
Contact met de buren lijkt (zeer) belangrijk gevonden te worden, terwijl er geen voorkeur lijkt voor
bepaalde bevolkingsgroepen als buren.
Bevindingen ‘Jongerenmonitor 2012’
Jongeren zijn van mening dat ze te weinig inspraak hebben in beslissingen die hen direct aangaan.
Meer inspraak in woonwensen kan wellicht ook zo ervaren worden.
Jongeren tonen weinig intentie om te verhuizen uit de regio. Zelfs wanneer er geen werk gevonden
wordt, wilt de helft nog niet weg uit de regio.
Bevindingen ‘Parkstadmonitor’
Zestig procent van de inwoners gaf aan graag in de eigen wijk te willen blijven wonen. Dat komt deels
doordat 86 procent van mening was dat het prettig wonen is in de eigen wijk.
Bevindingen ‘Onderzoek naar kenniswerkers in Groningen’
Het onderzoek van Sennema uit 2009 toonde aan dat de woonwens van starters afhankelijk is van de
studierichting. Zo bleken bèta’s een grotere voorkeur te hebben voor landelijke woonmilieus en alfa’s
en gamma’s voor stedelijke milieus. Wellicht is een dergelijk verschil in voorkeuren ook op
woninggebied van toepassing.
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4

Woonwensen enquête
Hoewel de literatuurstudie reeds enkele interessante bevindingen aan het licht bracht wat betreft de
woonwensen van (startende) hoogopgeleide jongeren, is de opgedane kennis onvoldoende om de
woonwens goed in kaart te kunnen brengen. Het uitvoeren van een enquête onder de doelgroep om
hier een beter beeld over te krijgen, is daarom nodig. In dit hoofdstuk worden de uitgevoerde
enquête en de daaruit voortgekomen resultaten dan ook uitvoerig besproken. Het doel is het
beantwoorden van het tweede deel van de eerste deelvraag, namelijk: ‘Welke woonwensen van
hoogopgeleide jongeren in Parkstad kunnen verder achterhaald worden?’

4.1 Onderzoeksopzet
4.1.1 Onderzoekseenheid
Om de woonwensen van de (toekomstige) hoogopgeleide jongeren in Parkstad te achterhalen, wordt een
enquête uitgezet met jongeren met een diploma/studie op HBO/WO niveau en een binding met Parkstad als
onderzoekseenheid.

4.1.2 Enquêtevragen (Onderzoeksvariabelen)
De opgestelde enquête, welke te vinden is in bijlage 2, bestaat in totaal uit 38 vragen, waarbij het merendeel
gesloten vragen betreft en een klein deel open vragen. Gesloten vragen kunnen eenvoudiger beantwoord
worden en zijn daarom het beste te analyseren en vergelijken. Deze vragen zullen worden verwerkt tot
variabelen die in SPSS geanalyseerd kunnen worden. In de context en de literatuurstudie zijn reeds enkele
trends besproken, die zich momenteel op de markt voordoen. Deze trends zijn verwerkt tot vragen, welke aan
de respondenten worden voorgelegd. Zodoende kan worden bepaald hoezeer de trends van invloed zijn op de
doelgroep van dit onderzoek of hoe zij over deze zaken denken. Andere vragen zijn (deels) ontleend aan
eerdere onderzoeken naar woonwensen, waaronder de onderzoeken besproken in de literatuurstudie. In die
gevallen leverden de bewuste vragen dusdanig opmerkelijke resultaten op, dat het om diverse redenen
interessant is om deze ook aan de doelgroep van dit onderzoek voor te leggen.
Zo zijn voor de opgestelde vragen de volgende bronnen gebruikt:
Gemeente Heerlen (2012), Jongerenmonitor Parkstad Limburg.
Ministerie van VROM (2009), WoonOnderzoek Nederland (WoON) 2009.
Sennema (2009), Kennis van wonen; Woonwensen van kenniswerkers in de regio Groningen-Assen.
Vereniging Eigen Huis (2006), Onderzoek naar de woonwensen van starters op de koopwoningmarkt.
Woonplein Limburg (2009), Woonwensenonderzoek Parkstad 2009.
De bewuste enquêtevragen worden nu per onderdeel van de enquête besproken. Dit zijn achtereenvolgens de
woonwens omtrent de woning, de woonwens omtrent de woonomgeving, diverse stellingen omtrent met
name het huidige aanbod voor de doelgroep, de huidige woonsituatie van de respondent en ten slotte
benodigde persoonlijke informatie. Met name om de goodwill van de respondent te behouden, is ervoor
gekozen de vragen omtrent de woonwensen als eerste te stellen en daarna pas de minder spannende vragen
waarin de respondent geen keuze mag maken, maar simpelweg bestaande informatie dient in te vullen. De
bijbehorende operationalisatie is te vinden in bijlage 3.
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Woonwensen woning
Het eerste onderdeel gaat over de woning en wat de wensen van de doelgroep hieromtrent zijn. De meeste
vragen zijn vrij standaard en gaan over bepaalde aspecten omtrent afmetingen, aantallen en oppervlaktes.
Allereerst wordt gevraagd of men op zoek gaat naar woning voor de korte termijn of de lange termijn. Zo kan
een starter ervoor kiezen om een echte starterswoning te zoeken, waarin hij/zij waarschijnlijk slechts een paar
jaar zal wonen alvorens door te stromen. Een ander zoekt wellicht, al dan niet met een partner, direct naar
een woning voor de lange termijn. Personen met zulke intenties kunnen soms decennia lang in dezelfde
woning verblijven en hebben daardoor bij het invullen van de enquête waarschijnlijk hogere eisen. Dit hangt
ook deels samen met de volgende vraag, namelijk of de respondent een huur- of een koopwoning wenst. Dit
kan namelijk verschillende verwachtingen met zich mee brengen en daarom ook een andere woonwens.
Respondenten die op zoek gaan naar een woning voor de korte termijn en flexibiliteit wensen, kiezen
waarschijnlijk eerder voor huur, terwijl respondenten met een lange termijn wens waarschijnlijk vaker voor
koop zullen kiezen. De antwoorden van respondenten met de voorkeur voor koop en de lange termijn dienen
dus kritisch bekeken te worden ten opzichte van die van respondenten met een voorkeur voor huur en de
korte termijn.
Vervolgens wordt gevraagd in welke prijsklassen deze personen denken hun woning te gaan zoeken, of anders
gezegd, hoeveel ze bereid zijn te betalen. De gekozen grenzen van de keuzemogelijkheden zijn deels
gebaseerd op grenswaarden die worden aangenomen in de sociale huursector en voor de koopprijzen is als
referentie gekeken naar de klassen die gebruikt worden in de Woonmonitor Limburg 2011 van de Stadsregio
Parkstad (E,til, 2012). Zo kan de vraag later eenvoudiger met het aanbod en de leegstand vergeleken worden.
Wellicht de meest fundamentele aspecten van de woning, het bouwtype en het woningtype, worden hierna
geënquêteerd. Bij de bouwtypen worden een aantal standaard meergezins- en eengezins bouwtypen
voorgesteld (appartement met of zonder lift, bovenwoning/duplex, tussengelegen/rijtjeswoning,
halfvrijstaand/geschakeld, vrijstaand, of eventueel anders) en bij de woningtypen is het rijtje iets uitgebreider.
Uit het Woonwensenonderzoek van Parkstad uit 2009 kwam naar voren dat starters een grotere voorkeur
hadden dan andere groepen voor onder meer studio’s en wonen boven winkels. Deze opties staan er nu
daarom ook weer bij, aangevuld met enkele andere, wellicht minder populaire, keuzemogelijkheden. Zo kan
bezien worden of de doelgroep van dit onderzoek een soortgelijke voorkeur heeft als in het onderzoek uit
2009. Het voor Parkstad typerende woningtype ‘mijnwerkerswoning’ is toegevoegd, om te kijken of er kansen
zijn in het renoveren van dit klassieke woningtype en om erachter te komen of er wellicht markt is voor het
transformeren van andersoortig leegstaand vastgoed zoals kantoren, wordt ook gevraagd of de respondent
wellicht interesse heeft in een tot woonruimte getransformeerd kantoor. In een krimpregio waar de leegstand
ook in andere sectoren toeneemt is dit wellicht een optie met potentie.
Hierna wordt gevraagd of de respondent een voorkeur heeft voor een nieuwbouwwoning, bestaande bouw of
dat hij/zij geen voorkeur heeft. De volgende zeven vragen gaan over zaken met betrekking tot de uitstraling en
de inrichting van de woning. Zo wordt gevraagd naar de gewenste totaaloppervlakte van de woning, de
voorkeur qua keuken (open/halfopen/gesloten), het aantal slaapkamers, de voorkeur voor een douche of een
ligbad en het aantal gewenste toiletten. Middels figuur 9 wordt bij vraag 10 onderzocht of de respondent
graag een ‘open’ woning heeft met grote ruimtes en weinig binnenmuren, of juist het tegenovergestelde.
Vraag 11 ondervraagt de respondent via figuur 10 naar de voorkeur omtrent het aantal ramen in de woning,
wat samenhangt met onder meer de lichtinval, privacy en openheid van de woning.
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Figuur 9 Plattegronden met veel (links) en weinig (rechts) binnenmuren. (naar: funda.nl, 2012)

Figuur 10 Diverse raamformaties met meer of minder ramen en grotere of kleinere ramen. (via: Google Sketchup, 2012)

Om te kijken waar de meeste winst gepakt kan worden bij het realiseren van oplossingen voor de doelgroep,
wordt gevraagd aan welk aspect van de woning de meeste waarde wordt gehecht. De keuze kan gemaakt
worden uit de woning zelf, de locatie en de prijs. De laatste vraag omtrent de woning gaat over de status bij
het opleveren. Knappen starters bijvoorbeeld af op woningen waar nog veel in moet gebeuren of zijn ze best
bereid te klussen in hun nieuwe woning? Indien bijvoorbeeld zou blijken dat jongeren totaal niet bereid zijn
om te klussen, dan valt een behoorlijk deel van het aanbod al weg als optie.

Woonwensen woonomgeving
Het tweede onderdeel onderzoekt enerzijds de gewenste woonlocatie van de respondent en anderzijds de
aspecten van die locatie. Zo wordt eerst gevraagd waar de respondent het liefste wilt gaan wonen. Aangezien
het onderzoek erop uit is de woonwens van jongeren ín Parkstad te bepalen, wordt niet gevraagd naar
mogelijke woonwensen buiten de regio. Ook van respondenten die bijvoorbeeld van plan zijn de regio te
verlaten, is enkel de mening over de eventueel gewenste locatie binnen Parkstad relevant en gewenst voor de
locatieanalyse van dit onderzoek.
Om de gewenste locatie binnen Parkstad te bepalen, worden de 61 wijken van Parkstad zoals deze door het
CBS worden aangenomen voorgelegd aan de respondent met de vraag om maximaal drie gewenste wijken uit
te kiezen. Hiermee wordt niet alleen duidelijk welke wijken onder jongeren absoluut gezien het populairste
zijn, maar ook hoe de aantallen zich verhouden tot de huidige woonlocatie. Zo kan het bijvoorbeeld opvallen
dat bepaalde wijken uitzonderlijk vaak genoemd worden ten opzichte van het beperkte aantal respondenten
dat momenteel in die wijk woont. Dit zijn dan kansrijke wijken voor jongerenhuisvesting. Waar de respondent
op dit moment woont wordt in onderdeel 5 gevraagd. Minder specifiek gezien wordt ook gevraagd naar het
gewenste woonmilieu. In plaats van 61 keuzemogelijkheden, zijn dat er in dit geval vijf, namelijk
centrumstedelijk(nabij winkels), stedelijk buiten centrum, groenstedelijk/suburbaan, dorps(centrum) en
dorps(landelijk/verspreid). Met die informatie kan geanalyseerd worden of er een grotere voorkeur is voor een
bepaald woonmilieu dan aan de hand van de huidige woonlocatie en de woonwens verwacht mag worden.
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Bij de volgende vraag (20) worden een aantal stellingen voorgelegd, waarbij de respondent moet aangeven in
welke van twee tegenovergestelde stellingen hij/zij zich het meeste kan vinden en in welke mate. Het
betreffen hier sociale aspecten van de woonomgeving, zoals de leeftijd van de medebewoners, de cultuur en
afkomst, de leefstijl en het contact met de buren. Door deze vragen te beantwoorden kan gekeken worden in
wat voor een soort sociale omgeving de jongeren terecht wensen te komen.
De volgende reeks vragen (21) hebben ook betrekking op de omgeving, maar gaan meer uit van fysieke
aspecten en voorzieningen. De voorkeur voor een rustige of juist drukke omgeving wordt bekeken, alsmede de
ligging in/nabij het centrum of juist op een landelijke locatie. Bereikbaarheid werd in andere onderzoeken als
issue gezien en het vraagstuk omtrent uitvalswegen en openbaar vervoer wordt daarom ook aan de
respondenten voorgelegd. Vervolgens (vraag 22) wordt gevraagd naar het belang van de aanwezigheid op
respectabele afstand van voorzieningen als een ziekenhuis, apotheek, winkelvoorzieningen, werk, sport,
recreatie en cultuur in de omgeving en hoe deze belangen zich onderling verhouden. Deze reeksen bij vraag 21
en 22 dienen beantwoord te worden op een 5-puntsschaal met als antwoordmogelijkheden ‘belangrijk, ‘beetje
belangrijk’, ‘neutraal’, ‘beetje onbelangrijk’ en ‘onbelangrijk’.

Diverse stellingen
Het derde onderdeel is het kortste onderdeel en legt de respondent een tiental stellingen voor. De stellingen
gaan over de kansen van de doelgroep op de startersmarkt en hoe zij die zelf zien. Zo wordt gevraagd of het
aanbod voldoet aan de woonwens van de respondent, aangaande de locatie, kwaliteit, kwantiteit,
beschikbaarheid en betaalbaarheid. Ook wordt gevraagd of de jongeren van mening zijn dat hen te weinig
wordt gevraagd naar hun woonwensen en of ze hierdoor wellicht van mening zijn dat er te weinig voor hen en
te veel voor andere doelgroepen wordt gebouwd. Stelling negen vraagt dan ook de mening van de respondent
of deze wil dat hij/zij in een vroege fase bij het ontwikkelen van starterswoningen betrokken wordt. De tiende
stelling vraagt de respondent naar de mening over huren t.o.v. kopen in relatie tot de toenemende
(gedwongen) flexibiliteit van jongeren.

Huidige woonsituatie
Het vierde onderdeel bestaat, afhankelijk van de huidige situatie van de respondent en de daaruit volgende
respons, uit 5 tot 9 vragen die in kaart brengen wat de huidige woonsituatie is. Zo wordt gekeken of de
respondent momenteel in Parkstad woont en/of dat zijn/haar ouders er wonen. Indien dit het geval is wordt
gevraagd naar de bewuste gemeente in de regio en het wijknummer (1-61 zoals bij onderdeel 2). Aan
respondenten die zelf momenteel niet in Parkstad wonen, die met andere woorden dus alleen in de regio
studeren of van wie de ouders er wonen, wordt vervolgens gevraagd in welke gemeente zij dan wel wonen. Zo
kan bekeken worden of er een verschil is in de woonwens van respondenten die hier wonen en die hier enkel
studeren.
Om te kijken vanuit welk perspectief de vragenlijst wordt ingevuld, wordt ook gevraagd naar de huidige
woonsituatie. Woont de respondent reeds op zichzelf, bij de ouders of wellicht op een studentenkamer? Om
een idee te krijgen hoe de respondenten over hun eigen wijk/buurt denken wordt hen achtereenvolgens een
viertal stellingen voorgelegd over hun huidige woonomgeving. Vinden ze het er prettig wonen? Voelen ze zich
er thuis? En ten slotte: zouden ze er willen blijven wonen of toch liever verhuizen? Deze stellingen worden
beantwoord in 5-punts schaal, met als antwoordmogelijkheden ‘mee eens’, ‘beetje mee eens’, ‘neutraal’,
‘beetje mee oneens’ en ‘mee oneens’.
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Persoonlijke informatie
De enquête sluit af met enige persoonlijke informatie, zoals het feit of de respondent reeds een HBO of WO
diploma op zak heeft en wat de huidige studiesituatie van de respondent is qua niveau en studierichting. Ook
wordt gevraagd hoe de respondent denkt dat de gezinssituatie eruit ziet bij de verhuizing naar de eerste
woning. Denkt hij/zij alleen te starten, of met meer personen in het huishouden. Zowel het opleidingsniveau
als de huishoudsituatie zijn namelijk hoogstwaarschijnlijk van invloed op de financiële mogelijkheden van het
huishouden, wat bij tweeverdieners met een WO diploma bijvoorbeeld een woonwens met grotere
oppervlakte en meer slaapkamers kan opleveren dan een eenpersoonshuishouden met een HBO diploma. Hier
kan wellicht enigszins onderscheid tussen bepaalde groepen gemaakt worden. Verwacht wordt wel dat veel
respondenten wellicht geen idee hebben in welke gezinssituatie ze gaan starten. Of deze vraag daarom
bruikbaar resultaat oplevert, zal afgewacht moeten worden. Voor de volledigheid van het onderzoek en om de
representativiteit te kunnen bepalen, wordt afgesloten met de leeftijd en het geslacht van de respondent.

4.1.3 Onderzoeksmethode
Bij het bespreken van de onderzoeksvariabelen is voor een deel al uitgelegd met welk doel bepaalde vragen
worden gesteld. De meeste vragen worden op vrij eenvoudige wijze met beschrijvende statistiek geanalyseerd.
Diverse vragen als de voorkeur voor het aantal slaapkamers en het aantal personen dat uit en bepaalde
gemeente komt of er wilt wonen zijn van nominaal/ordinaal meetniveau, waardoor met tellingen volstaan kan
worden. Indien er voldoende respons is, kunnen deze gegevens duidelijker weergegeven worden met
percentages (Baarda & de Goede, 2006).
Daarnaast bevat de vragenlijst diverse vragen om verschillende groepen in de steekproef te kunnen
onderscheiden. Zo kan bijvoorbeeld bekeken worden hoe bepaalde onafhankelijke variabelen als geslacht,
opleidingsniveau of huishoudsituatie van invloed zijn op de opgegeven woonwensen, welke in dat geval als
afhankelijke variabelen gezien worden. Afhankelijk van de onderzoeksvraag, het meetniveau van de diverse
variabelen en de respons zal de juiste techniek gekozen worden. Zo is het van belang of een variabele
parametrisch of non-parametrisch behandeld dient te worden, wat ook weer afhankelijk is van het aantal
respondenten. Met de juiste techniek kan getoetst worden of eventueel gevonden verschillen of samenhang
op toeval berusten of significant zijn. Indien een significant verschil gevonden wordt in de respons van diverse
groepen (bijv. HBO/WO) op een variabele die de woonwens meet, kan gesteld worden dat die groepen in
zekere zin een afwijkende woonwens hebben.
Doordat de enquête met name vraagstukken bevat waarvan de waarden van nominaal of ordinaal meetniveau
zijn, zal er voornamelijk met non-parametrische technieken gewerkt moeten worden. Om te kijken of
verbanden bestaan tussen variabelen, kunnen beiden in SPSS tegen elkaar worden uitgezet in een kruistabel
(crosstabs). Om te kijken of er dus gesteld kan worden dat de antwoorden op de ene variabele significant
verschillen tussen groepen van de andere variabele, kan gebruik gemaakt worden van de chi-kwadraat
methode (chi-square). De chi-kwaraat methode toetst of eventueel gevonden verschillen op toeval berusten of
significant zijn. Met deze methode worden de gevonden celfrequenties vergeleken met de verwachte
celfrequenties. De chi-kwadraat is het totaal van de verschillen tussen de gevonden (observed) en verwachte
(expected) celfrequenties in het kwadraat, gedeeld door de verwachte celfrequentie. Bij een waarde voor chikwadraat hoort een aantal vrijheidsgraden (df) en een significantiewaarde (p). Indien deze p-waarde kleiner is
dan 0,05 kan met 95 procent zekerheid worden gesteld dat er een significant verschil bestaat tussen de
groepen en dat zodoende beide variabelen afhankelijk zijn van elkaar. Deze waarde van 0,05 wordt in dit
onderzoek als grenswaarde aangenomen voor significantie. Indien het verschil niet significant blijkt te zijn,
wordt dit genoteerd met de p-waarde ‘n.s.’. De notitie van de chi-kwadraat methode gaat als volgt:
2
(χ =15.286; df=4; p≤0,05).
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Toch zijn er ook enkele vragen omtrent de woning, zoals het aantal slaapkamers en de woningoppervlakte, die
afhankelijk van de situatie eventueel op parametrisch niveau geanalyseerd mogen worden vanwege hun
interval/ratio meetniveau. Daarnaast mogen de diverse stellingen over bijvoorbeeld de voorzieningen of de
ligging van de woning, mits normaal verdeeld en gespreid beantwoord, op intervalniveau geanalyseerd
worden. Indien de onafhankelijke variabele in de analyse uit twee groepen bestaat, kan voor een
verschilanalyse gebruik worden gemaakt van de t-test. Indien er meerdere groepen zijn, wordt de ANOVA
gebruikt. De kenmerken van de respondenten zijn soms verdeeld in twee (man-vrouw, HBO-WO), maar soms
ook in meerdere groepen (diverse leeftijden, diverse gezinssituaties). Afhankelijk daarvan zal de juiste test
gekozen worden of geherkodeerd moeten worden zodat de t-test volstaat. Zowel de t-test als de ANOVA
geven aan of er een verschil bestaat tussen de gemiddelden van de groepen die onderzocht worden.

4.1.4 Dataverzameling
Dataverzamelingsmethode
Om zo veel mogelijk respons te krijgen op de opgestelde vragen, is besloten de data te verzamelen middels
een enquête. Idealiter wordt de enquête verspreid onder jongeren die daadwerkelijk intensief bezig zijn met
het zoeken naar starterswoonruimte. Het identificeren en specifiek benaderen van deze groep met als
resultaat een grote respons lijkt echter mede door tijd, geld en een beperkte bereidheid tot medewerking van
bepaalde instanties onhaalbaar. Vandaar dat is besloten naast recent afgestudeerde HBO/WO’ers ook
studenten die wellicht nog niet direct bezig zijn met het zoeken naar een woning als respondent te benaderen.
Het betreft hier studenten die ofwel in Parkstad studeren, ofwel er wonen. Beiden kan natuurlijk ook. De
meest waardevolle respons komt waarschijnlijk wel van de jongeren die op het moment van invullen op zoek
zijn naar een woning. Hierdoor is er een grotere kans dat zij actief bezig zijn met de vraagstukken van dit
onderzoek, zoals het oriënteren op werk en woning, waardoor zij zeer goed antwoord kunnen geven op de
gestelde vragen. De enquête wordt digitaal gemaakt met behulp van de website thesistools.com en zal
verspreid worden via social media als LinkedIn en Facebook. Het voordeel van deze methode is dat op
eenvoudige wijze een grote respons vergaard kan worden, welke ook nog eens eenvoudig te verwerken is. Om
eenvoudig en actief studenten te benaderen en ook om een oververtegenwoordiging van respondenten uit
het eigen sociale (media) netwerk tegen te gaan, zal de enquête ook op papier worden afgedrukt en op de
Hogeschool Zuyd te Heerlen onder studenten worden verspreid. De enquête zal vanaf eind februari 2013
afgenomen worden.

Populatie en steekproef
De criteria voor de respondenten van het onderzoek zijn vrij complex en tegelijkertijd lastig af te bakenen. Zo
kan de respondent zelf in Parkstad wonen, maar hij/zij kan ook enkel via zijn/haar ouders op dit moment aan
de regio verbonden zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor studenten die bijvoorbeeld in Eindhoven studeren, maar
wel tot aan hun studietijd bij hun ouders in Parkstad hebben gewoond. Ook studenten die in Parkstad
studeren, maar hier nooit hebben gewoond, kunnen via hun binding aan de regio door de studie potentiële
inwoners van Parkstad worden. Door die ingewikkeldheden is het onmogelijk om een duidelijke populatie af te
bakenen. Voor de steekproef is besloten om de enquête breed uit te zetten om te proberen zoveel mogelijk
respondenten te bereiken die tot de doelgroep behoren. Hoogstwaarschijnlijk levert dit een
oververtegenwoordiging op van studenten die momenteel in Parkstad verblijven ten opzichte van studenten
die uit de regio komen en momenteel elders in het land studeren. Dit is vrij logisch, aangezien het bereiken
van die personen een stuk lastiger zal zijn dan het benaderen van studenten in de regio zelf. Hoe groot het
steekproefkader daadwerkelijk is, lijkt dus onmogelijk te bepalen, maar geprobeerd wordt om een zo groot
mogelijke respons te krijgen.
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Organisatie
Na het maken van de digitale versie van de enquête via de website thesistools.com, wordt deze digitaal
verspreid via diverse kanalen op facebook en LinkedIn. De digitale versie zal twee weken ingevuld kunnen
worden, alvorens de enquête offline wordt gehaald. Op facebook wordt de link naar de enquête, vergezeld
van een oproep, verspreid via de eigen pagina en relevante pagina’s waarbij de kans groot is dat deze door
hoogopgeleide jongeren uit Parkstad bekeken worden. Dit zijn bijvoorbeeld de pagina’s van Young Parkcity, de
gemeente Heerlen, voetbalclubs, verenigingen etc. Om de respons te vergroten is besloten eventuele ‘shares’
door anderen van de link naar de enquête op facebook te belonen met een loterij waarbij twee personen een
cadeaubon van 10 euro van bol.com zullen winnen. Onder de daadwerkelijke respondenten worden
vervolgens ook nog 3 tegoedbonnen van 10 euro verloot. Via LinkedIn wordt gebruik gemaakt van de groepen
‘Parkstad Limburg bloeit’ en ‘Parkstad Limburg Networking’, twee pagina’s voor en door ondernemers, starters
en studenten de regio Parkstad. Om de respons te vergroten wordt vervolgens ook de Hogeschool Zuyd in
Heerlen bezocht met papieren versies, waarbij langs wordt gegaan in werkruimtes en de bibliotheek om
studenten te benaderen om de enquête in te vullen.

4.2 Respons
4.2.1 Veldwerkverslag
Respons
Vanaf maandag 25 februari 2013 was het mogelijk voor respondenten om de enquête digitaal in te vullen. Dit
was mogelijk t/m maandag 11 maart 2013. Op 5 en 7 maart is met papieren versies van de enquête
langsgegaan bij de Hogeschool Zuyd te Heerlen, waar studenten in open werkruimtes zijn benaderd om de
enquête in te vullen. In totaal is er 428 keer geprobeerd om de enquête in te vullen. Via de digitale weg
werden 35 respondenten vroegtijdig bedankt, daar zij niet op HBO of WO niveau studeerden of niet recent
waren afgestudeerd. Dertien respondenten vielen af aangezien zij niet in Parkstad woonden terwijl zij buiten
de regio een HBO of WO studie volgden. Van de papieren enquêtes werden er 16 niet of foutief ingevuld en
van de overgebleven enquêtes werden er 29 (voor een groot deel) niet volledig ingevuld, waardoor deze
respons ook niet bruikbaar was. Dit resulteerde uiteindelijk in 335 volledig en correct ingevulde enquêtes,
waarvan er 108 digitaal en 227 schriftelijk werden verzameld.

Reflectie
De respons op de digitale versie werd voornamelijk in de eerste dagen binnengehaald. Diverse
enthousiastelingen, zowel bekenden als onbekenden, waren enthousiast over het onderzoek en besloten de
link naar de enquête te delen via social media als facebook, twitter en LinkedIn. Dit leverde vervolgens ook nog
enkele respondenten op. Het bericht werd ook opgepakt door bijvoorbeeld de website van de gemeente
Simpelveld en Young Parkcity (zie bijlage 4). De oproep op facebook werd door 28 personen gedeeld in hun
vriendenkring, wat onder meer respons van vreemden uit diverse gemeenten in Parkstad opleverde. Twee van
deze delende personen werden zoals beloofd, beloond met een tegoedbon van 10 euro. Ook drie
respondenten die hun mailadres hadden opgegeven, werden beloond met een tegoedbon. In hoeverre het
beloven van tegoedbonnen heeft bijgedragen aan het vergaren van extra respondenten, is niet bekend, maar
de opvatting is dat het wel iets heeft opgeleverd.
De meeste respons kwam zoals gezegd op papier van studenten van de Hogeschool Zuyd te Heerlen. Bij het
benaderen van deze studenten werd een groot enthousiasme waargenomen en geschat wordt dat minstens
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90 procent van de benaderde studenten de enquête besloot in te vullen, waarvan het overgrote deel ook
serieus antwoord gaf op de vragen. Aangezien een deel van de studenten niet in Parkstad woont en daardoor
minder bekend is met de regio, is met klem benadrukt alleen vragen te beantwoorden waar men iets over kan
zeggen. Uiteindelijk bleek dan ook dat respondenten die buiten Parkstad wonen grotendeels vragen als ‘de
gewenste wijk in Parkstad’ en de stellingen over de huidige woningmarkt in Parkstad oversloegen. Hoe dichter
bij de regio men woonde, des te groter de respons op zulke vragen werd. Op zich is dat ook niet zo gek, want
een respondent uit Valkenburg woont dichter bij Nuth dan een respondent uit een andere Parkstad-gemeente
als Landgraaf. De grenzen moeten in zulke gevallen dan ook niet te nauw bekeken worden.
Wat betreft meer algemene vragen, zoals het gewenste aantal slaapkamers of het belang dat men hecht aan
de nabijheid van sportvoorzieningen, zal de voorkeur van Parkstedelingen waarschijnlijk niet significant
verschillen van die van respondenten uit regio’s als Maastricht en Sittard en omstreken.

4.2.2 Samenstelling
Doordat het door de diverse criteria die voor de steekproef gelden niet mogelijk is om de populatie af te
bakenen, kan de representativiteit ook niet bepaald worden. Wel kan gekeken worden hoe de samenstelling
van de steekproef zich verhoudt tot enkele algemene cijfers.
Wat betreft het geslacht, is de enquête ingevuld door 180 mannen en 155 vrouwen. Dit is een verhouding van
54:46. In Nederland kennen we op dit moment een verhouding tussen mannen en vrouwen van ongeveer
99:101. Deze verhoudingen komen vrij goed overeen, maar absoluut gezien kan gesteld worden dat de
enquête door 14 mannen minder en 14 vrouwen meer ingevuld had moeten worden voor de beste
afspiegeling van de Nederlandse bevolking.
Wat betreft het opleidingsniveau van de studenten wordt enerzijds gekeken naar de verhouding tussen
studenten die HBO en WO studeren en anderzijds naar de verhouding tussen HBO en WO diploma’s die reeds
op zak zijn. In 2011 beschikte 13,5 procent van de jongeren in de leeftijd van 25-34 jaar in Nederland over een
WO diploma, ten opzichte van 25,7 procent met een HBO diploma (Ministerie van OCW, 2012). Dit resulteert
in een verhouding van HBO:WO afgestudeerden van 65:35. Wat betreft de studenten, toont het jaarboek
onderwijs in cijfers 2012 van het CBS (2012a) aan dat in 2011 423.700 studenten stonden ingeschreven bij een
HBO-instelling en 245.300 studenten bij een WO-instelling. Dit is een verhouding van 63:37. Tabel 9 toont de
verdeling van de respondenten over het opleidingsniveau van de huidige studie en het diploma.
Tabel 9 Verdeling respondenten over opleidingsniveau en diploma

Niveau
HBO
WO
Totaal

Studeert

Percentage
285
28
313

91%
9%
100%

Heeft diploma
31
21
52

Percentage
60%
40%
100%

Totaal
316
49
365*

* = Doordat respondenten kunnen studeren én tegelijkertijd een diploma kunnen hebben, is het totale aantal >335.

Te zien valt dat de verhouding HBO:WO onder studenten met 91:9 flink afwijkt van 63:37. Er hebben naar
verhouding dus teveel HBO’ers en te weinig WO’ers deelgenomen aan de enquête voor een goede afspiegeling
van de situatie in Nederland. Gezien het feit dat 67 procent van de enquêtes is afgenomen onder HBOstudenten op de Hogeschool Zuyd, is dat ook niet zo gek. De verhouding tussen HBO en WO qua diploma ligt
met 60:40 een stuk beter in de buurt van de verwachte 65:35.
Doordat respondenten meerdere diploma’s kunnen hebben of kunnen studeren met een diploma op zak, is
het totale aantal antwoorden (365) groter dan het aantal respondenten. Daarom worden deze variabelen voor
de verdere analyse geherkodeerd naar een nieuwe variabele genaamd ‘denkniveau’. Hierin hebben alle
respondenten die een WO diploma hebben of op dit niveau studeren de waarde 2 gekregen (WO) en de
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overige studenten, die dus hoogstens op HBO niveau een diploma hebben of studeren, een 1 (HBO). Dit levert
297 HBO respondenten op en 38 WO respondenten. Bij de analyse zal blijken of er significante verschillen
zitten tussen de woonwensen van HBO-ers en WO-ers.
Qua leeftijd kan gemeld worden dat de respondenten van het onderzoek tussen de 17 en 28 jaar oud waren.
Wat opvalt is dat met name de leeftijden 20 tot en met 22 goed vertegenwoordigd zijn in de respons (zie tabel
10/figuur 11).
Tabel 10 Aantal respondenten naar leeftijd

Leeftijd

17

Aantal

18
12

19
37

20
38

21
44

22
57

23
62

24
36

25
26

26
12

27
6

28
3

2

Aantal respondenten

70
60
50
40
Leeftijd

30
20
10
0
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Figuur 11 Aantal respondenten naar leeftijd

Qua woonplaats kan voor de respondenten uit Parkstad gekeken worden hoe deze zich verhouden ten
opzichte van de totale bevolking van Parkstad. Voor de overige respondenten uit andere delen van het land is
dit niet mogelijk. Van de 335 respondenten wonen er 199 in een gemeente in Parkstad, of ze hebben de
ouders er wonen. Wat gelijk opvalt is dat Voerendaal met 26 procent in de steekproef overduidelijk vaker
vertegenwoordigd is dan verwacht mag worden aan de hand van het aandeel dat het heeft in de populatie van
Parkstad met 5 procent. Dit grote verschil wordt grotendeels veroorzaakt door een oververtegenwoordiging
van het sociale netwerk van de onderzoeker in de respons. De respons uit Heerlen, Nuth en Simpelveld volgt
wel redelijk de verwachte waardes, de respons uit Brunssum en Onderbanken enigszins. Voor Kerkrade en
Landgraaf geldt een behoorlijke afwijking, welke een ondervertegenwoordiging betreft. Hierdoor zijn de
resultaten van het onderzoek wellicht extra interessant voor belanghebbenden in Voerendaal en omstreken en
wellicht minder voor belanghebbenden in en rondom Kerkrade en Landgraaf.
Tabel 11 Verdeling respondenten over woonplaats

Gemeente

Steekproef

%

Inwoners gemeente

%

Brunssum

14

7%

29.093

12%

Heerlen

69

35%

88.752

36%

Kerkrade

15

8%

47.216

19%

Landgraaf

17

9%

37.922

15%

Nuth

13

7%

15.489

6%

Onderbanken

11

6%

7.907

3%

Simpelveld

8

4%

10.918

4%

Voerendaal

52

26%

12.621

5%

199

67%

249.918

100%

Totaal
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4.3 Resultaten
Na de respons gecontroleerd te hebben, is deze ingevoerd in SPSS voor de analyse. De ruwe resultaten zijn te
vinden in bijlage 5. Veel van deze waarden betekenen op zichzelf niet zo heel veel als ze niet in een bepaalde
context worden bekeken. Daarom zijn de diverse variabelen ook tegen elkaar uitgezet en is er met diverse
verschilanalyses gekeken of er bepaalde significante verbanden bestaan tussen variabelen. Zo zijn diverse
afhankelijke variabelen ook uitgezet tegen onafhankelijke variabelen als leeftijd, geslacht en huishoudsituatie.
Dit levert een enorme stapel data en statistieken op, die te groot in omvang is voor dit verslag. De uitgebreide
analyse van de data is daarom terug te vinden in bijlage 6 (27 pagina’s).
In deze paragraaf 4.3 zullen de belangrijkste bevindingen en resultaten besproken worden, die verderop in het
onderzoek ook de beste input vormen voor een vergelijking met de voorraad en het beleid. Bijlage 7 toont de
respons op de open vragen, zoal de op- of aanmerkingen aan het einde en eventuele eigen ideeën over
gewenste bouw- en woningtypes. Bijlage 8 toont ten slotte de verantwoording van respondenten voor de
keuze voor een bepaalde wijk voor zover zij hier een antwoord op hebben gegeven.

4.3.1 Huidige situatie
Jonge hoogopgeleide starters zijn over het algemeen zeer te spreken over de regio en de wijken waarin ze
wonen. Zo’n 89 procent van de respondenten geeft namelijk in meer of mindere mate aan dat het prettig
wonen is in de wijk in Parkstad waar ze nu wonen, terwijl 87 procent zich in meer of mindere mate thuis voelt.
54 procent geeft aan in de huidige wijk/buurt te willen blijven wonen, waar 47 procent aangeeft niet graag te
willen verhuizen. Met name de eerste twee cijfers zijn verre van negatief. Wat de respondenten wel stoort aan
de huidige omstandigheden, bleek uit de 10 stellingen die daaromtrent werden voorgelegd.
70 procent van de respondenten is het er (een beetje) mee eens dat er te weinig starterswoningen zijn voor
hoogopgeleide jongeren in Parkstad en dat de wachttijden (bij corporaties) te lang zijn. Iets minder
respondenten (65 procent) zijn het er (een beetje) mee eens dat er teveel voor andere doelgroepen wordt
gebouwd dan voor starters en over betaalbaar aanbod in de particuliere huursector is zo’n 70 procent niet te
spreken. Hoewel de respondenten dus in grote mate tevreden lijken met de kwaliteit van leven in Parkstad,
zijn ze allerminst tevreden over de opties voor starters. Liefst 60 procent van de respondenten is dan ook van
mening dat er te weinig navraag wordt gedaan naar hun woonwensen en voorkeuren en een even grote groep
wilt daarom zo vroeg mogelijk betrokken worden bij de ontwikkeling van starterswoningen.
Het blijkt dat de respondenten van 22 jaar en ouder het significant meer eens zijn met bepaalde stellingen dan
de respondenten t/m 21 jaar. Zo zijn de oudere respondenten het er duidelijk meer mee eens dat er te weinig
betaalbaar aanbod is in de particuliere huursector en dat de wachttijden (bij corporaties) veel te lang zijn. De
stelling die veronderstelt dat er op de gewenste locatie geen aanbod is, wordt door respondenten die kiezen
voor een wijk in een landelijke gemeente duidelijk negatiever beantwoordt dan door respondenten die kiezen
voor een wijk in een stedelijke gemeente (57 t.o.v. 41 procent is het daar in meer of mindere mate mee eens).
Middels de enquête kregen de jongeren een kans om aan te geven wat ze dan wel graag zien qua opties op de
startersmarkt.
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4.3.2 Locatie, woonmilieu en omgeving
Van de vijf voorgelegde woonmilieus werd ‘dorps(centrum)’ met 81 respondenten het vaakst gekozen, gevolgd
door ‘stedelijke buiten centrum’ met 72. Hierna volgen ‘groenstedelijk/suburbaan’ (59),
‘dorps(landelijk/verspreid)’ (46) en ‘centrumstedelijk’ (41). Hieruit blijkt dat respondenten die voor een dorps
milieu kiezen dit het liefst nabij het dorpscentrum verwezenlijken en respondenten die een stedelijk milieu
nastreven, wonen liever buiten het centrum waar iets meer rust/groen is. Het centrumstedelijke woonmilieu
wordt vrijwel alleen gekozen door respondenten die aangeven in een wijk in de gemeente Heerlen te willen
wonen. Verder scoren de overige stedelijke milieus goed bij de vier stedelijke gemeenten (Brunssum, Heerlen,
Kerkrade & Landgraaf), terwijl voornamelijk dorps (centrum) en dorps(landelijk/verspreid) het goed doen bij
de vier landelijke gemeenten (Nuth, Onderbanken, Simpelveld & Voerendaal) (figuur 12).
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Figuur 12 Aandeel woonmilieus per gemeente van eerste wijkkeuze

Van de 61 wijken in Parkstad worden enkele duidelijk vaker genoemd dan anderen. Met name de wijken
Voerendaal-Kunrade, Heerlen-Centrum, Welten-Benzenrade en Bekkerveld scoren goed onder de
respondenten, zowel absoluut in aantallen als relatief ten opzichte van het aantal respondenten dat
momenteel in die wijken woont (tabel 12). Heerlerbaan-Centrum scoort absoluut iets minder goed, maar
wordt wel 7 keer genoemd bij wijkkeuze 1 terwijl geen enkele respondent momenteel in die wijk woont.
Tabel 12 Top 5 gekozen wijken

Top 5 wijkkeuze 1
Voerendaal-Kunrade (52)
Heerlen-Centrum (30)
Welten-Benzenrade (16)
Bekkerveld (10)
Nuth / Simpelveld (8)

Top 5 wijkkeuze 2
Bekkerveld (21)
Heerlen-Centrum (20)
Welten-Benzenrade (19)
Voerendaal-Kunrade (18)
Klimmen (13)

Top 5 wijkkeuze 3
Welten-Benzenrade (19)
Heerlen-Centrum (16)
Hulsberg (13)
Voerendaal-Kunrade (12)
Caumerveld-D.W. (12)

Top 5 wijkkeuze totaal
Voerendaal-Kunrade (82)
Heerlen-Centrum (72)
Welten-Benzenrade (54)
Bekkerveld (41)
Klimmen (30)

Kijkend naar de respons van respondenten die momenteel in Parkstad woonachtig zijn of de ouders er hebben
wonen, blijkt dat er vrijwel precies evenveel respondenten voor een stedelijke/landelijke gemeente kiezen dan
dat er momenteel in een dergelijke gemeente woonachtig zijn. Van de landelijke gemeenten kiest gemiddeld
79 procent voor de huidige gemeente als gewenste woonlocatie in Parkstad, terwijl dit voor de stedelijke
gemeenten 72 procent is. In alle vier de landelijke gemeenten kiezen vrijwel evenveel respondenten voor de
gemeente als dat er woonachtig zijn, terwijl er in stedelijke gemeenten meer verschillen zijn. In Brunssum is er
ook nauwelijks verschil, maar in Heerlen willen duidelijk meer respondenten wonen dan dat er woonachtig
zijn. Dit gaat voor het overgrote deel ten koste van Kerkrade en Landgraaf. De loyaliteit voor de eigen
gemeente/wijk is dus groot (tabel 13).
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Tabel 13 Keuze voor gemeente ten opzichte van relevante afkomstgemeente

Gemeente
Brunssum
Heerlen
Kerkrade
Landgraaf
Nuth
Onderbanken
Simpelveld
Voerendaal

Relevante
afkomstgemeente
13
62
15
16
12
9
8
52

Dezelfde gemeente
bij wijkkeuze 1
11
52
5
8
9
7
5
43

Verhouding
0,85
0,84
0,33
0,50
0,75
0,78
0,63
0,83

Stad
76/106
(0,72)
Landelijke
64/81
(0,79)

Wat betreft de omgeving van de woning heeft 60 procent van de respondenten liever mensen van dezelfde
cultuur/afkomst om zich heen wonen dan mensen van verschillende culturen/afkomst. Ongeveer een even
grote groep ziet liever mensen met dezelfde leefstijl in de buurt van mensen met een alternatieve leefstijl. Qua
leeftijd is de voorkeur niet duidelijk, maar de respondenten lijken een nipte voorkeur te hebben voor mensen
van dezelfde leeftijd in de buurt ten opzichte van verschillende leeftijden. Waar de respondenten zich het
meeste in kunnen vinden is dat ze de buren vooral willen kennen en groeten en dat er contact moet zijn. 71
procent is het hier (een beetje) mee eens.
Wat betreft de ligging van de woning worden met name de nabijheid van openbaar vervoer en
ontsluitingswegen en de ligging nabij het centrum gewaardeerd. De drie belangrijkste voorzieningen zijn
winkels, werk en sportvoorzieningen, waar cultuurvoorzieningen, een café/bar/disco en een
restaurant/snackbar de drie minst belangrijke voorzieningen zijn. Wel dient vermeld te worden dat de
nabijheid van winkels, een café/bar/disco en een restaurant/snackbar door respondenten die kozen voor een
centrumstedelijk of stedelijk buiten centrum woonmilieu significant belangrijker werd gevonden dan door
respondenten die kozen voor een van beide landelijke woonmilieus.

4.3.3 De woning
Ongeveer drie kwart van de respondenten geeft de voorkeur aan een woning voor de korte termijn boven een
woning voor de lange termijn (langer dan 7 jaar bewonen). Qua eigendomsvorm wordt de huurwoning ruim 2x
zoveel gekozen als de koopwoning. Het blijkt ook dat 89 procent van de respondenten die voor de korte
termijn kiest een voorkeur heeft voor een huurwoning. Drie kwart van de respondenten is het er dan ook mee
eens dat huren momenteel, gezien de flexibiliteit die het mee brengt voor de starter, de beste optie is. Van de
67 respondenten die deze stelling beantwoordden en in een eerder stadium van de enquête voor een
koopwoning kozen, waren er zelfs 25 het (een beetje) eens met deze stelling. Met name de huurwoning voor
de korte termijn lijkt dus gewild.
Absoluut gezien zijn het appartement met lift, de halfvrijstaande en de vrijstaande woning de meest gewilde
bouwtypen en is het herenhuis/de stadswoning het meest gewilde woningtype. Op gepaste afstand (de helft
zo vaak genoemd) komen het loft en de drive-in woning. Door de bouw- en woningtypen tegen elkaar uit te
zetten, blijken enkele vrij logische combinaties naar voren te komen: De meergezins-bouwtypen (appartement
met/zonder lift en de duplex) worden vaak samen genoemd met het herenhuis, de studio en de loft. De
eengezins-bouwtypen ((half)vrijstaande woning) worden vaak samen genoemd met wederom het herenhuis,
de drive-in woning, de jaren-30 woning en de woonboerderij. De meergezinstypen behoren significant vaker
tot de voorkeuren van respondenten die kiezen voor de korte termijn en huur, terwijl de eengezinstypen
duidelijk vaker worden gekozen door respondenten die kiezen voor de lange termijn en koop. Waar de
voorkeur voor de korte termijn en huur bij de meergezinstypen rond de 93 en 91 procent ligt, is dat bij
eengezinstypen gemiddeld ongeveer 63 en 50 procent voor de korte termijn en huur (tabel 14).
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Tabel 14 Aandeel keuze voor korte termijn en huurwoning per bouw-/woningtype

Korte termijn (%)
Huurwoning (%)

App met lift
91,3
87,5

App zonder
93,3
91,4

Duplex
100
95,9

80,4
66,2

Drive-in
59,4
56,3

Herenhuis
65,2
56,9

Jaren 30
57,9
40,0

Boerderij
60,0
44,4

80-100%

60-80%

50-60%

<50%

Korte termijn (%)
Huurwoning (%)
Legenda:

Tussen

Halfvrij
61,2
45,0
Studio

Vrijstaand
54,7
39,4
Loft

100
88,9

81,6
91,4

Hoe dorpser het gekozen woonmilieu is, des te kleiner/groter het percentage dat kiest voor de korte/lange
termijn en des te kleiner/groter het percentage voor huur/koop. Toch kiest van de respondenten die kiezen
voor dorps (landelijk/verspreid) nog altijd 55 procent voor de korte termijn en 44 procent voor huur. Wanneer
aangenomen wordt dat een ‘echte’ starterswoning voor de korte termijn is en deze meestal gecombineerd
wordt met een huurconstructie, dan zouden met name de meergezinstypen (appartement met/zonder lift,
duplex, studio & loft) als ‘echte’ starterswoning populair zijn.
Tabel 15 toont vervolgens hoeveel procent van de respondenten dat koos voor een bepaald woonmilieu de
voorkeur had voor een bepaald bouw-/woningtype. In de twee meest stedelijke gemeenten valt op dat met
name het appartement (met lift) goed scoort. In het groenstedelijke en dorpse (centrum) woonmilieu is de
voorkeur voor een bepaald woningtype minder duidelijk. Bij dorps (landelijk) scoort de (half)vrijstaande
woning overduidelijk het beste. Verder kan in relatie tot de studio en het loft opgemerkt worden dat in de
twee meest stedelijke woonmilieus het wonen boven winkels met respectievelijk 22 en 21 procent ook goed
scoort. Dikgedrukt is aangegeven bij welk woonmilieu het betreffende bouw-/woningtype het meest genoemd
wordt. De blauwe arcering geeft per woonmilieu het meest genoemde bouwtype en woningtype aan.
Tabel 15 Populariteit bouw-/woningtype per woonmilieu

Bouw-/ woningtype

Appartement met lift
Appartement zonder lift
Duplex/bovenwoning
Tussenwoning
Halfvrijstaande woning
Vrijstaande woning

70,7%
41,5%
17,1%
17,1%
12,2%
9,8%

Stedelijk
buiten
centrum
61,1%
29,2%
13,9%
23,6%
33,3%
29,2%

Drive-in woning
Herenhuis
Jaren 30 woning
Woonboerderij
Studio
Loft

9,8%
24,4%
12,2%
4,9%
17,1%
26,8%

26,4%
36,1%
18,1%
6,9%
27,8%
27,8%

Legenda

Centrumstedelijk

= populairste type per woonmilieu

Groenstedelijk/
suburbaan
40,7%
23,7%
16,9%
30,5%
49,2%
45,8%
13,6%
40,7%
8,5%
11,9%
16,9%
18,6%
dikgedrukt

Dorps
centrum

Dorps
landelijk

29,6%
29,6%
25,9%
34,6%
42,0%
37,0%

19,6%
19,6%
6,5%
17,4%
58,7%
60,9%

13,6%
40,7%
17,3%
16,0%
17,3%
19,8%

23,9%
37,0%
19,6%
45,7%
8,7%
8,7%

= populairste woonmilieu per type

Samenvattend kunnen per woonmilieu de belangrijkste resultaten weergegeven worden:
Woonmilieu

Centrumstedelijk
Stedelijk
buiten
centrum

Meest
genoemde
bouwtype(n)
Appartement
met lift
Appartement
met lift

Meest
genoemde
woningtype(n)
Loft / Herenhuis
Herenhuis /
Studio /
Loft /
Drive-in

Opvallendheden

Appartementen scoren duidelijker beter dan elk ander
type. Overige typen zijn nauwelijks populair.
Het appartement zonder lift scoort minder dan bij het
centrumstedelijke woonmilieu en de eengezinstypen
zijn duidelijk populairder. Er zijn een aantal ongeveer
gelijk scorende woningtypen.
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Groenstedelijk/
suburbaan

(Half)vrijstaand
/ appartement
met lift

Herenhuis

Dorps
centrum

(Half)vrijstaand
/ appartement

Herenhuis

Dorps
landelijk

(Half)vrijstaand

Woonboerderij /
(Herenhuis)

Duidelijk het milieu dat in het ‘midden’ ligt, zowel qua
bouwtype als woningtype. (Half)vrijstaande woning
niet duidelijk populairder dan het appartement met
lift. Herenhuis duidelijk populairste woningtype.
Nauwelijks grote verschillen in voorkeur voor
bouwtypen. Eengezinstypen scoren beperkt beter dan
meergezins. Qua speciaal woningtype scoort ook hier
het herenhuis goed.
Duidelijke voorkeur voor de (half)vrijstaande woning.
Hoewel het herenhuis het hier ook goed doet, scoort
de woonboerderij zelfs nog beter. Net als bij dorps
centrum valt op dat, in tegenstelling tot de
‘stedelijkere’ woonmilieus, er geen onderscheid is
tussen de populariteit van appartementen met of
zonder lift. De voorkeur is met 19,6% wel beperkt.
2

Wat betreft de woningoppervlakte, scoort 80-109 m duidelijk het beste met een aandeel van 40 procent. Met
2
2
28 procent volgt 50-79 m daarachter. Waar 80-109 m voornamelijk goed scoort bij
2
meerpersoonshuishoudens, doet 50-79 m het vooral goed bij alleenstaanden. Meer dan de helft van de
respondenten (54 procent) heeft vervolgens een voorkeur voor (minimaal) 2 slaapkamers, gevolgd door een
kwart dat kiest voor (minimaal) 3 slaapkamers. Hierbij is nauwelijks verschil in het gewenste aantal
slaapkamers tussen diverse huishoudgroottes. Bijna 50 procent van de respondenten sprak de voorkeur uit
voor een badkamer met daarin een bad én een douche en ongeveer evenveel respondenten kozen voor 1 en 2
toiletten in de woning. Het blijkt dat de respondenten comfort op het sanitaire vlak erg belangrijk vinden.
Qua indeling koos 82 procent van de respondenten voor een woning met minder binnenmuren tussen de
ruimtes en 71 procent koos voor veel ramen en bijbehorende openheid. Dit geeft aan dat jongeren een ruim
opgezette woning willen met veel lichtinval en flexibele bewegingsruimte. Dit komt ook terug in de voorkeur
voor de keuken, waar 91 procent koos voor een (half)open keuken.
De respondenten vinden de woning zelf en de locatie ongeveer even belangrijk en beiden ongeveer dubbel zo
belangrijk als de prijs van de woning. Daarnaast hebben ze nauwelijks een voorkeur voor nieuwbouw of
bestaande bebouwing, waarbij 73 procent aangeeft bereid te zijn licht te klussen in de nieuwe woning. Zwaar
klussen zit er voor veruit de meeste respondenten niet in, dus intensieve renovatieprojecten lijken niet erg
populair onder de doelgroep.

4.3.4 Combinaties
Diverse variabelen bleken op significante wijze met elkaar samen te hangen bij de analyse. Zoals al naar voren
kwam wordt huur vaak samen genoemd met de korte termijn en zo ook meergezinstypen. De bijbehorende
statistieken zijn in de bijlagen uitgebreid terug te vinden. Gekeken is of deze resultaten te verenigen waren in
bepaalde combinaties c.q. standaard modellen voor woningen voor bepaalde doelgroepen. Zo is getracht
combinaties voor alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens op te stellen. Slechts 13 respondenten gaven
aan met meer dan twee personen in het huishouden te starten, vandaar dat dit type huishouden niet is
meegenomen.
Allereerst is gekeken naar de termijn waarin men in de starterswoning wilt wonen. Daar bleek een significant
2
verschil te zitten in de respons van eenpersoons- en tweepersoonshuishoudens (χ =5.111; df=1; p≤0,05),
waarbij 85 procent van de eenpersoonshuishoudens voor de korte termijn kiest t.o.v. 68 procent van de
tweepersoonshuishoudens. Desalniettemin kiezen beiden grotendeels voor de korte termijn. Ook bij de keuze
2
voor huur of koop is een significant verschil gevonden (χ =4.541; df=1; p≤0,05), waarbij 77 procent van de
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eenpersoons- en 63 procent van de tweepersoonshuishoudens voor huur kiest. Ondanks het verschil, toch bij
beiden de voorkeur voor huur.
Tabel 16 toont dat de voorkeur voor de meergezins bouw- en woningtypen bij alleenstaanden groter is dan bij
tweepersoonshuishouden, net zoals tweepersoonshuishoudens een grotere voorkeur hebben voor
eengezinstypen. Toch is de voorkeur van eenpersoonshuishoudens duidelijk en kiezen tweepersoonshuishoudens ook vrijwel net zo graag een appartement met lift als een (half)vrijstaande woning.
Tabel 16 Verschil in voorkeur tussen huishoudens voor bepaalde bouw- en woningtypes

Verschil in voorkeur tussen
huishoudens voor types

Eenpersoonshuishoudens

Tweepersoonshuishoudens

aantal

aantal

Appartement met lift
Appartement zonder lift
Duplex/bovenwoning
Rijtjes/tussenwoning
Halfvrijstaande woning
Vrijstaande woning
Drive-in woning
Herenhuis
Jaren 30 woning
Woonboerderij
Studio
Loft
Legenda

percentage
49
27
20
14
26
24
13
25
10
15
24
21

56%
31%
23%
16%
30%
28%
15%
29%
11%
17%
28%
24%

= populairder bij dat huishouden

Verschil in %

percentage
76
48
27
57
87
83
36
71
36
32
30
34

40%
25%
14%
30%
46%
44%
19%
37%
19%
17%
16%
18%

16%
6%
9%
-14%
-16%
-16%
-4%
-9%
-7%
0%
12%
6%

= minder populair bij dat huishouden
2

Qua woningoppervlakte zien we bij eenpersoonshuishoudens een duidelijke voorkeur voor 80-109 m (36
2
2
procent) en 50-79 m (34 procent). Bij tweepersoonshuishoudens scoort 80-109 m duidelijk beter (40
2
procent) dan nummer twee 50-79 m (28 procent). Qua slaapkamers ligt de voorkeur bij beide huishoudens
duidelijk op 2 (58 procent voor eenpersoons, 55 procent voor tweepersoons). Bij eenpersoonshuishoudens
volgt 1 slaapkamer met 33 procent, bij tweepersoons 3 slaapkamers met 32 procent. In de voorkeur voor het
2
toilet is er een duidelijk significant verschil tussen beide huishoudens (χ =34.172; df=1; p≤0,05). Liefst 76
procent van de eenpersoonshuishoudens heeft een voorkeur voor 1 toilet, waar 64 procent van de
tweepersoonshuishoudens de voorkeur heeft voor twee toiletten. Dit leidt samengevat tot type 1 en type 2 in
tabel 17.
Toch moet ook de woonwens van respondenten die kiezen voor een koopwoning niet vergeten worden,
waarbij 71 procent van de respondenten met een koopwens voor de lange termijn kiest. Dit betreft met name
tweepersoonshuishoudens, aangezien eenpersoonshuishoudens zoals gezegd massaal voor de korte termijn
en huur kiezen. Qua type zijn dit grotendeels eengezinswoningen (zie tabel 11) en qua oppervlakte scoort 802
2
2
109 m het beste (43 procent), gevolgd door 139+ m (23 procent) en 110-139 m (19 procent). Verder scoort
binnen de koopwoning scoort 3 slaapkamers het beste (45 procent) gevolgd door 2 (39 procent) en qua
toiletten scoort 2 toiletten met 83 procent significant beter dan 1.
Tabel 17 Type combinaties voor samengevatte woonwens

Type I
Eenpersoonshuishouden
Korte termijn
Huur
Meergezinswoning
2
2
50-79m & 80-109 m
2 slaapkamers (of 1)
1 toilet

Type II
Tweepersoonshuishouden
Korte termijn
Huur
Een-/meergezinswoning
2
2
80-109 m (& 50-79 m )
2 slaapkamers (of 3)
2 toiletten

Type III
Tweepersoonshuishouden
Lange termijn
Koop
Eengezinswoning
2
2
80-109 m (& 110+ m )
3 slaapkamers (of 2)
2 toiletten
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4.3.5 Huur-/Koopprijs
Cumulatief denkt 63 procent van de respondenten maximaal 575 euro aan huur te willen betalen en zo’n 87
procent maximaal 680 euro. Deze groep zou, mits het salaris van het huishouden onder de grens ligt, tot de
huurtoeslaggrens huren en daarmee bij een woningcorporatie terecht willen kunnen.
Qua koopprijs kiest zo’n 70 procent voor een koopprijs ergens tot 219.000 euro. 37 procent wil niet meer dan
184.000 euro betalen en 14 procent is bereid maximaal 148.000 euro neer te leggen voor de woning. Op het
eerste gezicht lijken deze percentages vrij reëel voor hoogopgeleide starters, maar de betaalbaarheid zal voor
een groot deel afhankelijk zijn van de samenstelling van het huishouden. Zo blijkt wel dat alleenstaanden
gemiddeld gezien kleinere woningen wensen en daardoor significant vaker voor huurprijzen tot 375 en 575
euro kiezen dan grotere huishoudens.

Huurprijs

40

50
Percentage

Percentage

50
30

20
10
0

Koopprijs

40
30
20
10
0

tot € 375 tot € 575 tot € 680 tot € 800 meer dan
€ 800

tot €
tot €
tot €
tot €
tot €
meer
148.000 184.000 219.000 270.000 370.000 dan €
370.000

Figuur 13 Gewenste maximale huur-/koopprijs

Wat opvalt is dat vrouwen significant vaker kiezen voor een huurwoning dan mannen (76 t.o.v. 61 procent). Dit
komt voor een deel doordat mannen meer bereid zijn zwaar te klussen en daardoor eerder een opknapproject
in een koopwoning willen aangaan (20 t.o.v. 11 procent).

4.4 Conclusies
Na het uitvoeren van de enquête zijn de data geanalyseerd. De belangrijkste resultaten van de analyse uit
bijlage 6 waren terug te vinden in paragraaf 4.3. Hoewel de jongeren vrij positief waren over de eigen wijk en
aangaven zich thuis te voelen in de regio, waren ze niet erg tevreden over de kansen en opties op de
startersmarkt. Ze gaven onder meer aan dat er te weinig woningen waren, dat de wachtlijsten te lang waren,
er te veel betaald moest worden in de particuliere huursector en dat ze meer benaderd wilden worden over
hun woonwensen. Ze gaven aan met name het dorpse (centrum) wonen en het stedelijke (buiten het
centrum/groen) wonen te waarderen en kozen hierbij duidelijk voor bepaalde wijken. Wat betreft de woning
viel er op dat er een drietal type combinaties van woningaspecten gemaakt kon worden die voor een groot
deel van de respondenten een goede basis vormt voor de woonwens. Door de woonwens voor de locatie met
de woning te vergelijken, werd duidelijk op welke locaties en in welk type woning de respondenten graag
wilden wonen. Met deze informatie kan in het volgende hoofdstuk gekeken worden in welke mate het huidige
aanbod en de toekomstplannen van diverse partijen daarop inspelen.
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4.5 Reflectie
Bij het analyseren van de data in SPSS kwamen enkele opvallende zaken naar voren, die de aandacht
verdienen om nader besproken te worden:
- Zo is het opvallend dat de respondenten qua maandlasten duidelijk bereid zijn meer voor een koopwoning te
betalen dan een huurwoning. Een rekenvoorbeeld met een annuïteitenhypotheek met een looptijd van 30
jaar, met een aflossingsvrij deel van 0 procent, een rente van 4,7 procent en een belastingvoordeel van 42
procent toont dit namelijk aan (De Hypotheker, 2013).
Tabel 18 Netto maandlasten hypotheek bij bijbehorende koopprijs

Koopprijs (v.o.n.)
€ 148.000

Netto maandlasten
€ 570

€ 184.000

€ 709

€ 219.000

€ 840

€ 270.000

€ 1040

Tabel 18 laat zien wat de netto
maandlasten zijn bij aanvang van deze
annuïteitenhypotheek bij de gegeven
koopprijzen die aan de respondenten is
voorgelegd.

Waar liefst 29,8 procent van de respondenten bereid is een woning te kopen die duurder is dan 219.000 euro,
met de daarbij behorende hypotheek van 840 euro netto per maand, is slechts 12,7 procent van de huurders
bereid meer dan 800 euro per maand huur te betalen. Hieruit blijkt dat respondenten bereid zijn opmerkelijk
meer geld uit te geven aan een koopwoning dan een huurwoning. Dit kan diverse oorzaken hebben. Allereerst
worden koopwoningen gemiddeld vaker door grotere huishoudens gekozen dan huurwoningen, waardoor het
budget van het huishouden waarschijnlijk groter is. Daarnaast is de bereidheid om meer geld neer te leggen
voor een koopwoning dan voor een huurwoning ook groter, aangezien een koopwoning wellicht meer als
investering of als ‘eigen paleisje’ wordt gezien. Een huurwoning is vaker iets tijdelijks voor de respondent en
wellicht wilt men er daarom minder geld aan uitgeven. Bij een koopwoning is er daarnaast ook een
restwaarde, terwijl bij een huurwoning al het geld verdwijnt richting de verhuurder. Een laatste reden is dat de
respondenten wellicht geen optimaal beeld hebben van de actuele en reële prijzen op de woningmarkt. Waar
professionals hier vaak al geen goede inschatting van kunnen maken, kan niet verwacht worden van een jonge
student die zich nog niet optimaal heeft verdiept in de woningmarkt dat deze een reële inschatting kan maken.
- Een kanttekening die geplaatst kan worden bij de enquête is dat pas ver richting het einde na het opgeven
van de woonwensen aan de respondenten is gevraagd in welke gezinssituatie zij dachten te gaan starten. Het
maakt namelijk uit of men alleen gaat starten of met een partner en kinderen voor zaken als het aantal
slaapkamers en het gewenste woningtype etc. Het was daarom wellicht beter geweest deze vraag in het begin
van de enquête voor te leggen, zodat respondenten met dit antwoord in het achterhoofd de rest van de
vragen zouden invullen. Uit de respons bleek echter al dat respondenten hier in grote mate (onbewust) over
na hadden gedacht, want de respons op de diverse variabelen zoals het aantal slaapkamers hing goed samen
met de verwachte grootte van het huishouden bij het starten. Het ontactisch plaatsen van deze vraag lijkt dus
nauwelijks van invloed te zijn geweest.
- Uit de resultaten blijkt wel duidelijk dat de ene respondent beter is geïnformeerd over diverse aspecten van
de woningmarkt dan de ander. Zo valt op dat de oudere groep (22 jaar en ouder) op bepaalde stellingen
significant meer uitgesproken reageert dan de jongere groep (t/m 21 jaar). Uitschieter zoals een koopprijs
boven 370.000 euro, wat voor starters in principe onbetaalbaar wordt geacht, komen bij de oudere groep ook
minder voor. Zij zitten ook dichter tegen het zelfstandig wonen aan en hebben daarom waarschijnlijk een
beter beeld van de huidige situatie en wat ze willen.
- Een ‘starter’ kan gedefinieerd worden als iemand die voor het eerst een eigen woning betrekt, waarbij dit
geen kamer of studentenwoning is. Bij de enquête zijn door omstandigheden -het was lastig om respondenten
met een concrete startwens op korte termijn te benaderen- ook studenten gebruikt die wellicht pas over
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enkele jaren aan starten gaan denken. Dit zou een vertekening in de resultaten kunnen opleveren. Uit nadere
analyse bleken er nauwelijks significante verschillen te bestaan tussen de respons van afgestudeerden en
studenten, waarbij van afgestudeerden verwacht kan worden dat deze een grotere kans hebben om op de
korte termijn te starten. Ook tussen de respondenten t/m 21 jaar en vanaf 22 jaar bleken nauwelijks
verschillen te zijn in de respons. Hierdoor lijkt het gebruiken van studenten ipv jongeren met een concrete
startwens op de korte termijn als respondenten nauwelijks significant van invloed te zijn op de resultaten.
- Ook is het interessant om te kijken in hoeverre de gevonden data uit de enquête aansluiten bij de data uit de
ervoor besproken literatuur. Hoewel veel van die data niet specifiek dezelfde doelgroep beschreef en soms
enkele jaren oud was, kunnen er wel parallellen gevonden worden tussen bepaalde resultaten.
Het meest uitgebreid beschreven onderzoek was het Woonwensenonderzoek Parkstad 2009. 78 procent van
de respondenten uit dat onderzoek die als starter werden aangeduid, kozen voor een huurwoning ten opzichte
van 68 procent van de respondenten van de eigen enquête. Beide getallen zijn vrij hoog, al wijst het onderzoek
uit 2009 nog meer richting huur. Bij beide onderzoeken blijken het appartement met lift en de halfvrijstaande
woning het meest populair, al zijn de percentages in het onderzoek uit 2009 nog 10 procent hoger. De
vrijstaande woning scoorde in 2009 ook minder en de tussenwoning beter. Vooral qua woningtype vallen een
aantal zaken op. Waar in het onderzoek uit 2009 het wonen boven winkels goed scoorde met 27 procent,
scoort dit type nu niet meer dan 10 procent. Het herenhuis wordt in dit onderzoek ongeveer 2x zo vaak
gekozen door respondenten dan in 2009.
Verder zijn er weinig enorm duidelijke verschillen in voorkeur voor een bepaald type. Uit de data van de
enquête uit 2013 blijkt dat de stedelijke en landelijke gemeenten ongeveer even vaak gekozen worden als dat
er respondenten vandaan komen. In het onderzoek van 2009 worden de landelijke gemeenten beduidend
vaker gekozen dan dat er respondenten vandaan komen en moet met name Heerlen respondenten inleveren.
Dat is opmerkelijk, aangezien in het eigen onderzoek van 2013 naar voren komt dat Heerlen vaker genoemd
wordt als gewenste gemeente ten opzichte van het aantal respondenten dat er vandaan komt. Hoe dat komt is
2
onduidelijk. Net als nu was in 2009 de woningoppervlakte 80-109 m het meest populair. Destijds nam slechts
15 procent van de respondenten genoegen met een kleinere oppervlakte, waar dat nu ongeveer 34 procent is.
Dat is een opmerkelijk verschil. Een duidelijke overeenkomst is dat winkels, ontsluitingswegen en openbaar
vervoer de meest gewenste voorzieningen zijn en dat daarnaast de nabijheid van werk het belangrijkste is.
De jongerenmonitor uit 2012 toonde aan dat slechts 36 procent van de respondenten tot op zekere hoogte
van plan was in de eigen woonplaats te blijven wonen. Uit het eigen onderzoek uit 2013 blijkt dat 54 procent
van de respondenten in de eigen wijk/buurt wilt blijven wonen. Dit aantal is een stuk hoger. Het cijfer uit het
burgeronderzoek 2011 komt wat dat betreft met 60 procent beter overeen. 86 procent van de respondenten
van dat burgeronderzoek gaf aan dat het prettig wonen is in de eigen buurt, waar 89 procent van de
respondenten van het eigen onderzoek in 2013 hier zo tot op zekere hoogte over dacht.
Zo blijken er dus een aantal overeenkomsten te zijn met de bestaande literatuur, maar ook een aantal (flinke)
afwijkingen. Desalniettemin heeft het beschouwen van de literatuur bijgedragen aan het opstellen van een
extensieve vragenlijst, waarin de belangrijkste aspecten besproken zijn.
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5

Voorraad en aanbod
Nu de woonwensen van de jonge hoogopgeleide starters in Parkstad in kaart zijn gebracht, kan
uitgezocht worden in hoeverre de voorraad en het aanbod hierop aansluiten. Allereerst zal gekeken
worden naar de woningvoorraad in Parkstad en wat de kenmerken ervan zijn. Hierna wordt gekeken
naar het beschikbare aanbod bij woningcorporaties, in de particuliere huursector en op de
koopmarkt. Nieuwbouwplannen worden in kaart gebracht om te kijken of deze onder meer de juiste
locatie en eigendomsvorm hebben. Vervolgens wordt het beleid dat reeds in de context is besproken
geëvalueerd om zo tot een totaalbeeld te komen van hoe aan de woonwensen van de doelgroep
tegemoet wordt gekomen. Doel is het beantwoorden van de tweede deelvraag: ‘Op welk vlak sluiten
het huidige aanbod op de woningmarkt en de toekomstige plannen op dat vlak niet aan bij deze
woonwensen?’

5.1 Voorraad
In augustus 2012 is door onderzoeksbureau E,til en de provincie Limburg als onderdeel van de ‘Woonmonitor
Limburg 2011’ het ‘Factsheetboek Woonregio Parkstad Limburg’ opgesteld (E,til & Provincie Limburg, 2012).
Dit rapport geeft een extensieve inkijk in de totale woningvoorraad in de regio in de diverse sectoren
(sociale/particuliere huur en koop), de ontwikkeling van deze voorraad (nieuwbouw & sloop) en de
plancapaciteiten. De opvallendste en meest relevante cijfers uit dit factsheetboek worden hier besproken.
Eind 2011 bestond de woningvoorraad in Parkstad uit circa 122.420 woningen, waarvan 54 procent zich in de
koopsector bevond en 42 procent in de huursector (4 procent onbekend). Met name in de landelijke
gemeenten is het aandeel koopwoningen met 61-69 procent groot, waar de huursector alleen in Heerlen een
aandeel heeft dat boven het gemiddelde ligt (51 procent) (zie tabel 19). De huursector (42 procent) kan
vervolgens worden onderverdeeld in de sociale huursector (32 van de 42 procent) en de particuliere
huursector (10 van de 42 procent). Dit betekent dat er voor elke woning in de particuliere huursector 3,2
sociale huurwoningen zijn en 5,4 koopwoningen. Voor elke sociale huurwoning zijn er 1,7 koopwoningen.
Tabel 19 Woningvoorraad 31-12-2011, naar gemeente en eigendom (naar: E, til & Provincie Limburg, 2012)

Brunssum
Heerlen
Kerkrade
Landgraaf
Nuth
Onderbanken
Simpelveld
Voerendaal
Totaal

Aantal
14.310
45.337
23.926
17.796
6.892
3.599
5.019
5.537
122.416

% van totaal
12%
37%
20%
15%
6%
3%
4%
5%
100%

% Huur

% Koop
39%
51%
42%
36%
28%
30%
35%
30%
42%

58%
45%
51%
60%
69%
67%
61%
68%
54%

% Onbekend
3%
4%
6%
3%
3%
3%
4%
2%
4%

Totaal
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

De twee meest voorkomende bouwtypen zijn hierbij appartementen (29 procent) en tussenwoningen (22
procent). Waar de huursector voornamelijk uit appartementen bestaat, geldt voor de koopsector dat de
voorraad met name uit 2^1-kapwoningen en tussenwoningen bestaat. De vier stedelijke gemeenten kennen
relatief gezien ook meer appartementen dan de landelijke gemeenten (31 t.o.v. 13 procent) en minder 2^1kap woningen (19 t.o.v. 34 procent). De verhouding tussen een- en meergezinswoningen in de stedelijke
gemeenten bedraagt 67:33 (+- 2:1) en 87:13 (+-5:1) in de landelijke gemeenten.
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De gemiddelde WOZ-waarde in de regio bedroeg op peildatum 01-01-2010 €157.100 euro, hetgeen betekent
dat een groot deel van de woningen in de prijsklasse tot € 184.000 valt, waar liefst 86 procent van de
respondenten van de enquête aangaf tot dit bedrag of hoger te willen kopen. Wat dat betreft lijken de prijzen
op de koopmarkt niet het grootste probleem te vormen, waarbij vermeldt dient te worden dat de WOZwaarde vaak afwijkt van de marktwaarde en dat beide waarden sinds 2010 door de crisis op de koopmarkt
verder zijn gedaald. Het betreft hier echter een gemiddelde waarbij de WOZ-waarden in de stedelijke
gemeenten varieerden van € 135.600 in Heerlen tot € 166.300 in Landgraaf. De gemiddelde WOZ-waarden van
woningen in de landelijke gemeenten, de gemeenten waarin koop- en grondgebonden woningen meer
gewenst bleken, lagen echter stukken hoger. Zo lag de WOZ-waarde in Nuth en Voerendaal op de peildatum
op respectievelijk € 229.600 en € 229.100 (zie tabel 20). Hoe groener de waardes, hoe beter betaalbaar.
Tabel 20 Gemiddelde WOZ-waarde 01-01-2010 naar gemeente & woningtype in € (naar: E,til en provincie Limburg, 2012)

Gemeente
Brunssum
Heerlen
Kerkrade
Landgraaf
Nuth
Onderbanken
Simpelveld
Voerendaal
Totaal
Legenda

Appartement
112.400
99.900
95.000
114.200
130.600
94.500
91.000
136.900
102.900

2^1-kap
169.500
171.700
189.400
168.800
207.700
169.000
174.900
203.900
179.300

Hoek
141.200
134.500
146.500
146.500
181.800
154.600
161.200
178.300
144.000

Tussen
126.800
125.200
134.900
132.500
152.000
139.900
148.600
161.300
130.900

Vrijstaand
279.300
245.400
282.200
251.900
362.000
397.800
429.300
341.900
285.700

Onbekend
230.900
245.400
282.200
251.900
362.000
397.800
429.300
341.900
285.700

< €148.000

< €184.000

< €219.000

< €279.000

< €319.000

≥ €319.000

Totaal
151.400
136.500
144.800
166.300
229.600
189.200
183.500
229.100
157.100

Wat opvalt is dat de gemiddelde WOZ-waarde van appartementen in alle gemeenten onder de grens van €
148.000 valt. Verwacht wordt echter dat een onevenredig deel hiervan wordt veroorzaakt door goedkope
sociale huurappartementen, waardoor deze cijfers geen indruk geven over de waarde van appartementen op
de koopmarkt. De gemiddelde WOZ-waarde van de 2^1-kapper, welke populair is onder kopers en welke
nauwelijks voorkomt in de sociale huursector, ligt in vijf gemeenten onder de € 184.000. In Kerkrade ligt de
waarde gemiddeld iets hierboven en in Nuth en Voerendaal lag de WOZ-waarde op de peildatum net boven de
€ 200.000. De WOZ-waarden van vrijstaande woningen lijken onbetaalbaar gezien de bereidheid tot betalen
van de meeste respondenten, waardoor geconcludeerd kan worden dat deze woonwens die uit de enquête
naar voren kwam (voorlopig) uitgesteld dient te worden. Verderop in het hoofdstuk wordt het aanbod op de
koopmarkt beschouwd, wat een duidelijker beeld geeft over de daadwerkelijke vraagprijzen.
De doelstelling van de regio is om ook in de komende jaren voldoende aanbod in de sociale huursector te
behouden en hierbij is op te merken dat in de laatste jaren het aanbod van goedkope huurwoningen afneemt.
Eind 2002 kende Parkstad 12.430 sociale huurwoningen die als ‘goedkoop’ te classificeren waren, eind 2010
was dit aantal afgenomen tot een kleine 7.410 woningen. Deze daling is het gevolg van sloop en verkoop.
Gezien de bevolkingsontwikkeling en de vraag naar ruimer en duurder wonen wordt verwacht dat het
overschot aan sociale woningen tot en met 2020 tot minimaal 5.300 zal oplopen. Tussen 2008 en 2010 viel in
dit kader met name op dat corporaties massaal afscheid namen van meergezinswoningen zonder lift (-1.658)
en hoogbouw (-833) en hiervoor in de plaats meergezinswoningen met lift (+1.421) en eengezinswoningen
(+1.230) realiseerden. Of deze toename in meergezinswoningen met lift ten opzichte van zonder lift
voornamelijk komt door nieuwbouw of door het toevoegen van een lift aan bestaande bebouwing is hierin
onbekend. Alleen al in de periode 2009-2010 steeg de voorraad meergezinswoningen in de sociale huursector
met lift met 25,7 procent.
De Stec Groep (2012) meldt hierin dat van de 51.400 huurwoningen in Parkstad er liefst 30.100 als betaalbaar
(375-575 euro) aangemerkt konden worden (59 procent) en 4.350 huurwoningen (8 procent) bevonden zich in
de prijsklasse ‘duur tot huurtoeslaggrens’ (575-680 euro), de twee segmenten die de meeste respondenten als
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maximaal betaalbaar of qua uitgaven redelijk achten. Ook de Stec groep voorziet trouwens een
vervangingsopgave waarbij met name goedkope sociale huurwoningen worden vervangen door huurwoningen
in de prijsklasse ‘duur tot htg’ en ‘duur boven htg’, oftewel het middensegment (680-850 euro).
Het rapport geeft tevens inzage in de voorgenomen aanpassing van de voorraad door corporaties tot 2015.
Hieruit blijkt dat met name de stedelijke gemeenten een grote sloopopgave tegemoet gaan zien. In Kerkrade
dient ruim 10 procent van de sociale voorraad gesloopt te worden, waar in Voerendaal maar liefst 11,5
procent nieuwbouw plaats vindt ten opzichte van de huidige voorraad. Hoewel er 481 nieuwbouwwoningen
tegenover staan, bedraagt het beoogde saldo voor Kerkrade t/m 2015 -8,1 procent. Simpelveld en Voerendaal
zijn ook de enige gemeenten die qua saldo mogen groeien in deze periode (resp. +5,3 en +8,7 procent). Nuth
kent een negatief saldo, maar dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat men 70 woningen wilt verkopen ten
opzichte van een nieuwbouwopgave van 35. De sloop is hier met 5 woningen gering te noemen. Al met al kan
er gesteld worden dat verdunning gaat optreden in de stedelijke gemeenten en dat in de (populaire) landelijke
gemeenten licht uitgebreid gaat worden. Ook voor de respondenten die voor een groot gedeelte kozen voor
deze landelijke gemeenten/woonmilieus is dat wellicht een positieve ontwikkeling. Wat betreft de volledige
regio neemt de voorraad per saldo voornemens t/m 2015 absoluut af met 1.775 woningen en procentueel met
-4,4 procent.

5.1.1 Conclusies voorraad
Kijkend naar de totale woningvoorraad in Parkstad, valt op dat met name in de landelijke gemeenten het
aandeel koopwoningen met 61-69 procent groot is, waar Heerlen de enige gemeente is met een groter
aandeel huur dan koop (51 procent huur). Daarnaast zijn er in de landelijke gemeenten naar verhouding ook
duidelijk meer eengezinswoningen dan in de stedelijke gemeenten: de verhouding eengezins:meergezins in de
landelijke gemeenten bedraagt 5:1, in de stedelijke gemeenten 2:1. Door deze grotere aandelen aan koop en
eengezinswoningen liggen de WOZ-waarden in deze landelijke gemeenten ook hoger dan in de stedelijke
gemeenten. De problemen door de krimp liggen met name aan de onderkant van de markt in de stedelijke
gemeenten: liefst 49 procent van de totale leegstand wordt veroorzaakt door appartementen met een WOZwaarde tot € 148.000. De herstructureringsopgave is hier voornamelijk verantwoordelijk voor.
In de huursector (51.400 woningen) valt 59 procent in het segment ‘betaalbaar’ en 8 procent in het segment
‘duur tot htg’, de twee segmenten die de meeste respondenten als maximaal betaalbaar of qua uitgaven
redelijk achten. Er is daarnaast een vervangingsopgave waar te nemen de laatste jaren, waarbij goedkope
sociale huurwoningen worden vervangen door woningen in hogere prijsklassen. Er valt ook te zien dat er met
name in de landelijke gemeenten door het grote aandeel koop, de vele eengezinswoningen en de hoge WOZwaarden een beperkt aandeel van de voorraad binnen de woonwensen/-mogelijkheden van de doelgroep valt.
In de steden is het aandeel huur en meergezinswoningen groter en zijn de WOZ-waarden ook lager. Een groot
deel van de voorraad dat hiervoor verantwoordelijk is, kan echter tot de ‘kansloze’ onderkant van de markt
gerekend worden.

5.2 Aanbod
De beschrijving van het beschikbare aanbod vindt plaats in twee stappen. Allereerst wordt gekeken wat het
actuele aanbod is bij woningcorporaties en wat op termijn vrij komt. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van de
website thuisinlimburg.nl, een samenwerkingsverband tussen de diverse corporaties in Limburg en dus ook de
regio Parkstad, om zo een totaalbeeld van het aanbod te kunnen verschaffen aan de huurder. Vervolgens
wordt met behulp van de website jaap.nl gekeken naar het actuele aanbod in de particuliere huursector en op
de koopmarkt. Jaap.nl heeft op dit gebied veruit het grootste aanbod.
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5.2.1 Corporaties
De leegstand in de sociale huursector bedroeg eind 2010 2,2 procent, waarbij opgemerkt mag worden dat in
Nuth en Voerendaal op een voorraad van 2579 woningen slechts 1 woning leeg stond. De grootste leegstand,
zowel absoluut als relatief, was te vinden in Kerkrade, waar 381 sociale huurwoningen leeg stonden. 96
procent van de leegstand in Kerkrade was echter ten behoeve van (sloop- )projecten. Liefst 71 procent van de
totale leegstand bij woningcorporaties was als gevolg van projecten ten behoeve van de herstructurering,
waardoor de leegstand als gevolg van marktomstandigheden neerkwam op 0,6 procent voor heel Parkstad
(E,til & Provincie Limburg, 2012).
Op 9 april 2013 is middels de website thuisinlimburg.nl in kaart gebracht welke woningen er in de diverse
gemeenten van Parkstad bij corporaties direct of op termijn beschikbaar waren. Thuisinlimburg.nl is een
samenwerkingsverband tussen onder meer 6 van de 8 corporaties die actief zijn in de regio Parkstad. Op deze
site wordt al het directe aanbod van deze corporaties gepresenteerd en ook enkele complexen waarin op
termijn mogelijk een woning vrij komt. Hoewel het hier een momentopname betreft en niet de volledige
voorraad in kaart kan worden gebracht, kan met name met de kenmerken van de woningen die ‘op termijn’
worden aangeboden een beeld gevormd worden van de mogelijkheden voor de doelgroep op de langere
termijn. Per gevonden woning is gekeken naar plattegronden, foto’s en de volgende aspecten:
Kenmerk
Locatie
Woningtype
Aantal slaapkamers
Huurprijs +service
Bouwjaar
Beschikbaarheid
Voorrang
Wachtrij
Geschiktheid
Optie

Beoordelingscriteria
Een gewilde wijk/gemeente is beter.
Een appartement met lift scoort bijv. beter dan een appartement zonder lift.
2 is het beste, voor appartementen kan 1 eventueel ook, voor grondgebonden eventueel ook 3.
Slechts 37 procent wilt meer dan € 575 per maand betalen en slechts 13 procent meer dan € 680.
Niet direct belangrijk, maar wel qua bouwstijl. Minder binnenmuren en meer ramen zijn
belangrijk en dit is over het algemeen beter op orde bij nieuwbouw. Ook minder kluswerk.
Sommige woningen zijn direct beschikbaar, anderen in overleg of pas op termijn.
Voor bepaalde woningen geldt een zorgindicatie of voorrang voor bijvoorbeeld 55+ers. Deze
woningen zijn (zeer waarschijnlijk) geen optie voor startende jongeren.
Voor woningen die op termijn beschikbaar komen, wordt de lengte van de wachtrij beoordeeld.
Met de kenmerken van de woningen in acht genomen, wordt gekeken of het een geschikt
totaalplaatje biedt voor de woonwensen die de respondenten hebben opgegeven.
Als laatste wordt gekeken of de ‘geschikte’ woningen ook daadwerkelijk een optie zijn. Woningen
met een 55+ indicatie vallen in dit geval bijvoorbeeld af.

In bijlage 9 is voor de gevonden woningen dit lijstje afgelopen en de resultaten worden nu kort samengevat.
Hoewel corporaties Weller en De Voorzorg niet zijn aangesloten bij thuisinlimburg.nl, is het overgrote deel van
het actuele aanbod in de sociale huursector in Parkstad wel te vinden op deze site. Daarnaast zijn het
kwalitatieve aspect van de analyse van het aanbod en de bijbehorende toewijzingscriteria ook belangrijker dan
het kwantitatieve aspect. Zo zijn er in totaal 62 woningen gevonden die in Parkstad werden aangeboden op
het moment van raadplegen van de website, waarvan 22 direct te huur waren en 40 op termijn beschikbaar
kwamen. 46 woningen werden aangeboden in de vier stedelijke gemeenten en 16 in de vier landelijke
gemeenten. In de stedelijke gemeenten bleken 13 van de 46 woningen goed aan de woonwensen van de
respondenten van de enquête te voldoen. In de landelijke gemeenten bleken 9 van de 16 in grote lijnen aan de
woonwensen van de respondenten te voldoen. Het aanbod in de landelijke gemeenten blijkt dus met name
qua locatie, type, prijs (en bouwjaar) beter te passen bij de respondenten.
Vervolgens is echter specifieker gekeken naar de betreffende woningen en gekeken of er belemmeringen
waren die wellicht een probleem zouden vormen voor jongeren. In de stedelijke gemeenten leidde dit ertoe
dat slechts 2 van de 13 woningen als een reële optie gezien konden worden en bij 7 woningen was er enige
twijfel door bijvoorbeeld een redelijk hoge huurprijs of een vermoeden dat er een voorrang bestond voor
55+ers. In de landelijke gemeenten is het resultaat nog veel negatiever: daar heeft elk van de 9 gevonden
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geschikte woningen een voorrangsindicatie voor 55+ers. Het betreft hier met name appartementen met 2
slaapkamers in of nabij het centrum van het dorp. Dit komt op vele vlakken overeen met wat de respondenten
van de enquête aangaven te willen, maar de 55+ indicatie is waarschijnlijk funest voor de kansen van starters.
Wat verder opvalt per gemeente is dat voor Brunssum gezien de grootte van de gemeente er weinig op de
website wordt aangeboden. In Heerlen valt op dat het ‘nieuwe’ aanbod geschikt en bedoeld is voor 55+ers.
Het mindere aanbod, met gesloten keukens en een behoorlijke leeftijd, blijft voornamelijk over voor andere
doelgroepen zoals starters. In Kerkrade zijn recent veel goede betaalbare appartementen met lift toegevoegd
in en rondom het centrum. Deze zijn allemaal op termijn beschikbaar en er bestaat een grote kans dat deze
eerst aan 55+ers worden toebedeeld. Het aanbod in Landgraaf is daarentegen meer gedateerd en het aanbod
aan appartementen met lift is een stuk kleiner. Waar in Nuth slechts 1 vrij ouderwets complex wordt
aangeboden dat voor senioren is bedoeld, kent Onderbanken helemaal geen aanbod in de sociale huursector.
Simpelveld kent behoorlijk veel appartementen, zowel nieuw als ouder, maar deze appartementen hebben
allemaal een zorg- en/of 55+ indicatie. Het aanbod geldt op termijn en is niet voor starters. Ook in Voerendaal
worden een aantal appartementencomplexen op termijn aangeboden die voldoen aan de wensen van de
respondenten qua prijs, locatie, grootte etc. maar ook hier geldt overal een 55+ indicatie.
De grootste belemmering lijkt dus te zijn dat woningen die aansluiten bij de woonwensen van jonge starters
niet beschikbaar worden gesteld aan hen, maar enkel aan 55+ers of andere doelgroepen met een
zorgindicatie. Voor andere appartementen die aansluiten bij de wensen van de respondenten en waar geen
voorrang voor bepaalde doelgroepen geldt, is dan ook veel interesse. Zo is er een complex in de wijk
Heerlerheide in Heerlen, waar 411 ingeschreven personen een actieve optie hebben. Dit betreft een complex
2
met appartementen van 67 m met een ruime living en twee slaapkamers. De huurprijs van deze woningen
bedraagt €575 euro, waardoor deze appartementen net binnen de grens van betaalbare sociale huur vallen.

5.2.2 Particuliere huur-/koopsector
Het aanbod op de particuliere huur-/koopmarkt is dusdanig groter dan op de sociale huurmarkt, dat hier niet
per woning een specifieke analyse gemaakt kan worden. Hier zal dan ook enkel het aanbod op hoofdlijnen
worden beschreven, met behulp van jaap.nl. Jaap.nl is een website waarop makelaars en particulieren
woningen kunnen aanbieden, waarbij het aanbod ruimer is dan bijvoorbeeld funda.nl. Waarschijnlijk staat niet
het totale aanbod op deze website vermeld, mede doordat niet het voltallige aanbod via een makelaar wordt
aangeboden (zwart of eigen initiatief). Dat (zeer beperkte) deel van de markt blijft ontransparant en lastig in
kaart te brengen. Toch geeft jaap.nl met name verhoudingsgewijs een aardig beeld van het aanbod,
bijvoorbeeld qua eigendomsvormen en gemeenten. Als filter is voor de prijzen een maximumgrens gesteld op
een huursom van € 680 en een koopsom van € 219.000. Te weinig respondenten zijn bereid meer dan die
bedragen uit te geven aan de woning. Met deze bedragen meegenomen bedroeg het gefilterde aanbod op
jaap.nl op 11-04-2013 3.277 woningen op een totaal van 4.646 woningen (bijlage 10). Dat betekent dat 71
procent van het aanbod binnen de betaalbaarheidswens van een behoorlijk deel van de respondenten valt.
In de vier stedelijke gemeenten werden 2.890 woningen aangeboden, in de vier landelijke gemeenten 387. Dit
betekent dat slechts 11,8 procent van het aanbod te vinden is in één van de vier landelijke gemeenten, waar
17,3 procent van de totale voorraad in één van deze gemeenten gesitueerd is (situatie 31-12-2011). In tabel 16
is de totale voorraad uitgezet tegen het totale aanbod op jaap.nl. Hieruit blijkt ook dat in de landelijke
gemeenten procentueel gezien minder aanbod is dan in de stedelijke gemeenten ten opzichte van de voorraad
aldaar. Van de 3.277 woningen die (redelijk) binnen de betaalbaarheidswensen van de respondenten vallen
was 91,3 procent te vinden in de koopsector en 8,7 procent in de particuliere huursector. Dit is een verhouding
van 2:21 waar deze verhouding in de totale voorraad 2:11 bedraagt. Ook bij het totale aanbod valt op dat er
gezien de voorraad naar verhouding meer koop- dan huurwoningen worden aangeboden dan verwacht mag
worden: per huurwoning worden 8,6 koopwoningen aangeboden.
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In tabel 21 valt ook te zien dat zowel in de landelijke als in de stedelijke gemeenten een groter aandeel van de
koopwoningen (5,5/6,5 procent ) wordt aangeboden ten opzichte van de huurwoningen (3,2/4,2 procent).
Tabel 21 Aandeel aanbod t.o.v. voorraad in landelijke/stedelijke gemeenten
(naar: Jaap.nl 11-04-2013 en E, til & Provincie Limburg, 2012)

Landelijke
gemeenten
Stedelijke
gemeenten

Particuliere
huurvoorraad
1745

Koop
voorraad
14033

Particuliere
huur-aanbod tot.
56

Koop aanbod
tot.
777

Particuliere
huuraanbod %
3,2%

Koop
aanbod %
5,5%

10175

51939

426

3387

4,2%

6,5%

Tabel 22 Verdeling aanbod over stad/dorp en een-/meergezins
(naar: Jaap.nl 11-04-2013 en E, til & Provincie Limburg, 2012)

Stad
Dorp
Stad
Dorp

Eengezins
1994
342
85%
15%

Meergezins
896
45
95%
5%

Eengezins
69%
88%
61%
10%

Meergezins
31%
12%
27%
1%

Tabel 22 geeft in het kwadrant linksboven aan hoeveel woningen er in de vier stedelijke/landelijke gemeenten
werden aangeboden en of het hier eengezins- of meergezinswoningen betrof. In het kwadrant rechtsboven is
te zien dat 69 procent van de woningen die in de stedelijke gemeenten worden aangeboden een
eengezinswoning is en dat dit percentage in de landelijke gemeenten zelfs op 88 procent ligt. Uit het kwadrant
linksonder valt op te merken dat 85 procent van het aanbod aan eengezinswoningen in de vier stedelijke
gemeenten wordt aangeboden en dat dit voor de meergezinswoningen zelfs 95 procent is. In het laatste
kwadrant rechtsonder leidt dit tot een totaalsom, waarbij afgelezen kan worden dat 61 procent van het totale
aanbod eengezinswoningen in de vier stedelijke gemeenten betreft. Het totale aandeel eengezinswoningen in
het aanbod komt hiermee uit op 71 procent, wat een goede afspiegeling is van de voorraad (70 procent). Ook
voor de stedelijke en landelijke gemeenten afzonderlijk komt de verdeling tussen een- en
meergezinswoningen goed overeen met de voorraad. Opvallend is dat meergezinswoningen in landelijke
gemeenten slechts een ruime 1 procent van het aanbod vertegenwoordigen, wat gezien de vergrijzing en de
woonwensen van de respondenten erg laag te noemen is. Voor de belangrijkste conclusies kan gekeken
worden naar tabel 23. Hier is het aanbod inclusief prijsfilters uitgezet voor de stedelijke/landelijke gemeenten
en onderverdeeld naar een- en meergezinswoningen.
Tabel 23 Verdeling beschikbare aanbod over gemeenten, eigendomsvorm en type (naar: Jaap.nl, 11-04-2013)

Stad/dorp
Stedelijke gemeenten

Huur/koop
Huur < € 680
Koop < € 219.000

Landelijke gemeenten

Huur < € 680
Koop < € 219.000

Een-/ meergezin

Aanbod

meergezin

231

Aanbod
totaal %
7,0%

Aanbod
stad/dorp %
8,0%

eengezin

37

1,1%

1,3%

meergezin

665

20,3%

23,0%

eengezin

1.957

59,8%

67,7%

(Sub)Totaal

2.890

88,2%

100,0%

meergezin

10

0,3%

2,6%

eengezin

6

0,2%

1,6%

meergezin

35

1,1%

9,0%

eengezin

336

10,2%

86,8%

(Sub)Totaal

387

11,8%

100,0%

Totaal

3277

100,0%
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Aangezien het door de omvang van het aanbod (3.277 woningen) ondoenlijk was om per woning te bekijken in
welk woonmilieu deze woning zich bevond, is grotendeels in lijn met de indeling van E, til en de Stadsregio
Parkstad (2012) aangenomen dat de drie meest stedelijke woonmilieus zich in de stedelijke gemeenten
bevindingen en dat de landelijke gemeenten bestaan uit dorps (centrum) en dorps (landelijk/verspreid). Dit om
vraag en aanbod qua woonmilieu te kunnen vergelijken. Uit de enquête kwam naar voren dat 58 procent van
de respondenten de voorkeur gaf aan een huurwoning en 27 procent aan een koopwoning. 15 procent had
(nog) geen voorkeur. Dit betekent dat de voorkeur voor een huurwoning ongeveer twee keer zo groot is als
voor een koopwoning. Zoals eerder in deze paragraaf al bleek, is de verhouding in de voorraad tussen
particuliere huur en koop 1:5,5 en ligt deze verhouding in het aanbod nog meer in de richting van koop. Zo valt
te zien dat in de stedelijke gemeenten slechts 9,3 procent en in de landelijke gemeenten zelfs slechts 4,2
procent van het binnen de betaalbaarheidswensen liggende aanbod in de particuliere huursector te vinden is.
Met 16 woningen en een aandeel van 0,5% van het gefilterde totaal is het aanbod op de particuliere
huurmarkt in landelijke gemeenten bijzonder krap te noemen. Wanneer het jaarinkomen van een startend
huishouden in dat geval boven de 34 duizend euro uitkomt, kan dit huishouden in de meeste gevallen niet
meer terecht in de sociale verhuur en is er vrijwel geen aanbod op de particuliere huurmarkt. In de stedelijke
gemeenten is het aanbod aan meergezins huurwoningen 7,0 procent van het totale aanbod, al blijft hier het
huuraanbod qua eengezinswoningen ver achter met 1,1 procent. De verhouding tussen particuliere huur en
koop bij eengezinswoningen in het aanbod in stedelijke gemeenten bedraagt maar liefst 1:53 en in landelijke
gemeenten 1:56.
Uit de enquête bleek dat de voorkeur voor huur of koop bij eengezinswoningen onder de respondenten
ongeveer 50:50 bedraagt, wat dus bij lange na niet overeen komt met de verhoudingen binnen het
beschikbare aanbod. Deze cijfers liggen bij andere doelgroepen wellicht anders, maar de keuzevrijheid is
absoluut gezien ook zeer beperkt te noemen. Waar de samenstelling van de voorraad al niet optimaal bleek te
zijn, sluit het beschikbare aanbod nog vele malen minder aan bij de woonwensen van de doelgroep. Liefst 70,0
procent van het aanbod betreft eengezinswoningen met een koopprijs tot € 219.000. In dat segment lijkt dus
zowel absoluut als procentueel gezien geen krapte te zijn. Zelfs de meergezinswoningen in de koopsector,
waar volgens de resultaten van de enquête de minste behoefte aan was, halen een aanbodaandeel van 21,4
procent. Dit is liefst 2,5x zo groot als de volledige particuliere huursector in het aanbod.

5.2.3 Conclusies aanbod
De leegstand bij woningcorporaties bedroeg eind 2011 2,2 procent, waarvan slechts 0,6 procent als leegstand
als gevolg van marktomstandigheden getypeerd kan worden. Er werden in april 2013 slechts 62
wooneenheden direct of op termijn aangeboden op thuisinlimburg.nl door de corporaties in Parkstad. Het
directe aanbod paste nauwelijks bij de woonwensen van de respondenten van de enquête, terwijl een groot
deel van de woningen die op termijn beschikbaar kwamen en pasten bij de woonwensen van jonge
hoogopgeleide starters een 55+/zorgindicatie kende. Hoewel het hier om een momentopname ging, wezen de
voorrangsindicaties bij deze woningen erop dat die woningen op de lange termijn waarschijnlijk ook niet
beschikbaar komen voor starters. Andere woningen die geschikt zijn voor starters kennen momenteel
nauwelijks verloop en worden daarom slechts beperkt aangeboden. Een markt met vrije keuze betreft de
corporatiesector voor de doelgroep dus zeker niet.
Op de particuliere markt is het aanbod met 3.277 koop- en huurwoningen binnen de betaalbaarheidsgrenzen
van een groot deel van de doelgroep op het eerste oog al stukken ruimer. Waar ongeveer twee keer zoveel
respondenten in de enquête aangaven te willen huren in plaats van kopen, is 91,3 procent van het aanbod op
jaap.nl echter een koopwoning, waaruit blijkt dat er ten opzichte van de voorraad duidelijk meer koop- en
minder huurwoningen worden aangeboden dan uit de voorraad zou mogen worden verwacht. In de landelijke
gemeenten ligt slechts 4,2 procent van het financieel acceptabele aanbod in de particuliere huursector. Daarbij
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komt dat slechts een ruime 1 procent van het huidige betaalbare aanbod meergezinswoningen in landelijke
gemeenten betreft en slechts 0,5 procent huurwoningen in landelijke gemeenten. Gezien de woonwensen van
de doelgroep en de wensen van de vergrijzende groep senioren is dat erg beperkt te noemen. De verhouding
tussen koop en huur bij eengezinswoningen bedraagt hierbij maar liefst 55:1.

5.3 Nieuwbouw
5.3.1 Gerealiseerde nieuwbouw
Uit het factsheetboek van E,til en de Provincie Limburg blijkt dat in de periode 2006-2011 4.171
nieuwbouwwoningen in de regio Parkstad zijn gerealiseerd, waarvan 87 procent in de stedelijke gemeenten en
13 procent in de landelijke gemeenten. Dit betekent dat er in de stedelijke gemeenten naar verhouding meer
nieuwbouw is gepleegd ten aanzien van de voorraadsverdeling (87:13 in de nieuwbouw t.o.v. 83:17 in de
voorraad). Via websites als nieuwbouw-nederland.nl en nieuwbouw.com kunnen de meest actuele/recente
nieuwbouwprojecten in de regio achterhaald worden. Hoewel niet wordt gekeken naar de omvang of
kenmerken van deze projecten, wordt in tabel 24 wel kort het aantal projecten per gemeenten weergegeven.
Doordat diverse projecten zowel koop- als huurwoningen opleveren is de som van koop+huur groter dan het
totale aantal projecten.
Tabel 24 Nieuwbouwprojecten per gemeente en eigendomsvorm

Gemeente

Projecten

Koop

Huur

Brunssum

10

9

2

Heerlen

21

21

3

Kerkrade

7

7

0

Landgraaf

10

10

1

Nuth

4

4

0

Onderbanken

0

0

0

Simpelveld

2

2

0

Voerendaal

4

4

0

Totaal

58

57

6

In stedelijke gemeenten

48

47

6

In landelijke gemeenten

10

10

0

Wat opvalt bij deze cijfers is dat vrijwel alle projecten koopwoningen realiseren en dat ongeveer slechts een
tiende deel van de projecten woningen produceert voor de huurmarkt. Oorzaak hiervan kan zijn dat dit
projecten zijn die al een tijd ‘hard’ waren qua vergunningen etc. op het moment dat de regio besloot
zorgvuldiger met de krimpsituatie om te gaan. Veel projecten zijn in de afgelopen paar jaar namelijk ook
aangepast, stilgevallen, uitgesteld en geannuleerd door de crisis op de woningmarkt en de (aankomende)
krimp in de regio. Naast het beperkte aanbod in de landelijke gemeenten blijkt ook hier dat er in de dorpse
gemeenten geen projecten in de particuliere huursector worden gerealiseerd. Waar de voorraad beperkt was
en het aanbod nog krapper is de nieuwbouw in de landelijke gemeenten nul.
Inhoudelijk is beperkt naar de projecten gekeken, maar enkele zaken vallen wel op. Zo zijn er twee grote
gebiedsontwikkelingen in de regio , namelijk Vossepark in Heerlen en Emma in Brunssum. Dit zijn twee grote
projecten met diverse typen grondgebonden en gestapelde woningen. De grondgebonden woningen zijn hier
allen koopwoningen, de appartementen kosten al snel boven de 680 euro inclusief servicekosten per maand
en deze zijn grotendeels gebouwd met de intentie om ze aan senioren/zorgbehoevenden te
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verhuren/verkopen. Drie projecten in wijkcentra in Heerlerheide(Heerlen) en Schaesberg(Landgraaf) kennen
appartementen waarvoor tussen de 700 en 900 euro huur wordt gevraagd. Een ander project dat voldoet aan
de woonwensen van de doelgroep, namelijk in Musschemig (Heerlen), kent huurprijzen tussen de 558 en 706
euro. Dit is echter een project van een woningcorporatie waar een voorrang geldt voor senioren. In de
landelijke gemeenten zijn deze nieuwbouwprojecten in de huursector er zoals gezegd niet.
Verspreid over de stedelijke gemeenten zijn er wel grondgebonden projecten te vinden met betaalbare
koopprijzen voor starters. Ook in de landelijke gemeenten zijn er hier enkele van. Wat betreft de
meergezinswoningen in de koopsector, blijkt dat de prijzen al snel boven de € 200.000 euro uitkomen. Zo zijn
er in Nuth geen nieuwbouwprojecten onder de € 240.000. Kenmerkend zijn ook twee projecten in Voerendaal
en Welten, twee wijken die door de respondenten hoog op de lijst stonden wat betreft favoriete wijken. Beide
projecten omvatten luxe koopappartementen voor met name senioren en welgestelden. De koopprijzen van
de appartementen die halverwege april 2013 worden aangeboden bedragen voor Welten 285-299 duizend
euro en voor het project in Voerendaal maar liefst 383-399 duizend euro. Gezien het aanbod op de markt voor
meergezins koopwoningen met marktprijzen die daar soms flink onder liggen, is het de vraag of dit de juiste
projecten zijn voor deze locaties op dit moment. De woningen in Welten zijn dan ook al sinds 2008 in de
verkoop.

5.3.2 Plancapaciteit
Tabel 25 Totale plancapaciteit per 31-12-2011 (absoluut en in % van totale voorraad) (E, til & Provincie Limburg, 2012)

Brunssum
Heerlen
Kerkrade
Landgraaf
Nuth
Onderbanken
Simpelveld
Voerendaal
Totaal

Woningtoevoegingen
985
6,9%
4.094
9,0%
1.655
6,9%
640
3,6%
336
4,9%
148
4,1%
180
3,6%
268
4,8%
8.306
6,8%

Sloop
-462
-462
-900
-136
-20
0
-2
-9
-1.891

-3,2%
-1,0%
-3,3%
-0,8%
-0,3%
0,0%
-0,0%
-0,2%
-1,5%

Netto toevoeging
523
3.632
855
504
316
148
178
259
6.415

3,7%
8,0%
3,6%
2,8%
4,6%
4,1%
3,5%
4,7%
5,2%

De plancapaciteit van de regio Parkstad bood eind 2011 ruimte aan 8.306 nieuwbouwwoningen, met een
gemiddelde netto toevoeging voor de regio van 5,2 procent. Door de krimp zal deze capaciteit niet ten volle
worden benut, maar de mogelijkheid tot uitbreiding is er in alle gemeenten wel. En juist doordat de markt
ontspant en krimpt, zou deze positieve capaciteit ertoe kunnen leiden dat herontwikkeling (op de locatie) van
bestaand vastgoed minder prioriteit krijgt en men eerder voor uitbreidingslocaties kiest. Herontwikkelen en
investeren blijft echter enorm belangrijk voor de leefbaarheid van bestaande wijken en de regio als geheel en
dit onderwerp zal daarom veel aandacht moeten blijven krijgen vanuit de Stadsregio.

5.3.3 Conclusies nieuwbouw
De meeste nieuwbouwprojecten hebben de afgelopen jaren grondgebonden woningen en woningen in de
koopsector toegevoegd aan de markt voor zover deze in kaart konden worden gebracht. Dit lijkt juist het
tegenovergestelde van wat (door de doelgroep) in de komende jaren gevraagd wordt. Daarnaast is het beleid
omtrent nieuwbouw ook niet gericht op een dergelijk overaanbod van nieuwbouw in de koopsector. Qua prijs
zijn met name de woningen in de landelijke gemeenten voor de doelgroep onbetaalbaar en dus lijkt de
nieuwbouw in de afgelopen periode in ieder geval niet direct oplossingen te bieden voor de doelgroep.
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5.4 Reflectie op beleid
Nu de woonwensen en de voorraad/het aanbod in kaart zijn gebracht, is voor een groot gedeelte op
hoofdlijnen bekend in hoeverre vraag en aanbod op elkaar aansluiten. Nu is het interessant terug te kijken
naar het beleid dat in de context is besproken. Met andere woorden: hoe sluit dat beleid aan bij het aanpassen
van de bestaande situatie op de markt naar een situatie waarin aan de woonwensen uit de enquête tegemoet
wordt gekomen?

5.4.1 Stadsregio
Uit het rapport ‘Naar een duurzame vitale regio’ (Stadsregio Parkstad, 2010) bleek dat momenteel
voornamelijk geld wordt geïnvesteerd in de zogenaamde ‘wijkaanpak’. Hierdoor blijft momenteel minder geld
over voor huisvesting voor starters in de bij hen populaire wijken, welke niet de wijken zijn van de wijkaanpak.
1

In de ‘Regionale woonstrategie 2012-2020’ (Stadsregio Parkstad, 2012 ) wees de Stadsregio op een beoogde
groei van de huursector. Men zei ook dat door de krimp in de regio er momenteel geen (kwantitatief) tekort
op de markt zou zijn voor starters om in te stromen. Men gaat hier echter voorbij aan het gegeven dat het
ruime merendeel van de huidige starters wilt huren en dat de leegstaande woningen die beschikbaar zijn zich
niet op gewilde locaties bevinden. Deze voldoen bijvoorbeeld niet aan de criteria van een goede imago of een
goede bereikbaarheid van centrum, openbaar vervoer of ontsluitingswegen.
Daarnaast wekt het rapport de indruk dat jongeren een sterke interesse zouden hebben in een aantrekkelijk
stedelijk woonmilieu en dat zij hiervoor met name in Heerlen en Kerkrade terecht kunnen voor een groot
aanbod. Ook in de regionale woonvisie op hoofdlijnen 2006-2010 (Parkstadraad, 2006) werd reeds gewezen op
het creëren van ‘hoogstedelijk dynamisch wonen’ als aantrekkelijk woonmilieu om jongeren en starters vast te
houden. Uit de enquête bleek echter dat 140 van 187 jongeren uit een gemeente in Parkstad ook voor een
wijk in diezelfde gemeente kozen om in te starten (75 procent). Daarnaast was ‘dorps(centrum)’ het meest
gekozen woonmilieu en kende ‘centrumstedelijk’ de minste voorkeur.
Het rapport onderschrijft ook de mogelijkheden van bijvoorbeeld een starterslening, wat in sommige gebieden
jongeren meer kans zou geven om daadwerkelijk te blijven. Een starterslening biedt echter alleen soelaas voor
kopers, terwijl veel starters willen huren. De prijzen van de woning lijken daarbij ook niet direct het probleem
te zijn, aangezien de woningprijzen in Parkstad stukken lager liggen dan elders in het land. Wel biedt het een
uitweg voor huishoudens die net teveel verdienen om bij een corporatie terecht te kunnen, maar net te weinig
verdienen om voor een behoorlijke hypotheeksom in aanmerking te komen. De keuze wordt zo aangenaam
ruimer.

5.4.2 Adviesrapport Stec Groep
Kijkend naar de woningmarkt raadt de Stec Groep in jaar rapport ‘Marktkansen in Parkstad en de
woongebieden: kiezen voor een woningvoorraad met toekomst’ aan sterk onderscheidende woonconcepten
en woonmilieus te ontwikkelen en daarbij aan te sluiten bij de woonwensen van (toekomstige) bewoners.
Positief is dat wordt gesproken over het uitbreiden van de vrije huursector. Het advies omvat echter niet
expliciet de uitbreiding van woningen voor starters of hoogopgeleide jongeren of iets in die richting. Sterker
nog, het rapport adviseert het aantal kleine en goedkope appartementen voor jongeren te verminderen. Dat is
deels negatief voor de doelgroep, al ligt de voorkeur bij een groot deel van de respondenten bij iets duurdere
en grotere appartementen. Daarnaast omvat het rapport de visie dat er meer op woonconcepten met ‘een
duidelijke smoel en identiteit’ ingezet moet gaan worden. Het groenstedelijke woonmilieu past hier niet bij en
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dergelijke wijken dienen of stedelijker of dorpser te worden. Dit is opmerkelijk, aangezien een groot deel van
de respondenten de voorkeur uitspreekt voor wijken als Welten, Bekkerveld, Heerlerbaan en CaumerveldDouve Weien, welke (voor een groot deel) groenstedelijk te noemen zijn. Zo slecht wordt dit milieu dus niet
ervaren. De twee woonmilieus met de meeste ‘smoel’, namelijk centrumstedelijk en dorps (landelijk) krijgen
daarentegen in de enquête de minste voorkeur.
Een bevinding die de Stec Groep presenteert die wel potentie biedt, is dat alleen bij de groep jongste
alleenstaanden en de 75-plussers de voorkeur voor een appartement groter is dan voor een grondgebonden
woning. Aangezien de doelgroep 75+ pas tussen 2020 en 2040 flink in grootte gaat toenemen, valt er wellicht
over constructies te denken waarbij jongeren nu kunnen starten in appartementen en waarbij deze op termijn
beschikbaar komen voor de senioren. Op die manier kan het huidige probleem van de jongerenhuisvesting
gecombineerd worden met de grote vraag naar seniorenhuisvesting op termijn. Daarnaast wijst de Stec Groep
erop dat de prijsklasse in de komende jaren komt te liggen op huren tot € 650 en kopen tot € 260.000. De
vraag daarboven neemt snel in omvang af. Niet alle (toekomstige) senioren hebben namelijk een ruime
portemonnee en willen de luxe van bijvoorbeeld een privé-parkeerplaats in een ondergrondse garage of drie
slaapkamers. De woonwens van veel senioren qua oppervlakte, afwerking en locatie hoeft daarom helemaal
niet veel te verschillen van die van jongeren.
Kijkend naar de ontwikkeling in woningtypen, stelt de Stec Groep dat er tot 2020 een tekort is aan
appartementen en vrijstaande woningen. Het aandeel appartementen dient namelijk toe te nemen van 30
naar 31-37 procent en het aandeel vrijstaande woningen van 13 naar 14-18 procent. Daar tegenover staat de
voorgestelde afname van hoek- en tussenwoningen van 37 naar 29-34 procent en 2^1-kap woningen van 21
naar 17-20 procent. Dit sluit aan bij de bevindingen over het aanbod in paragraaf 5.2. Daarnaast is de Stec
Groep van mening dat het aandeel huurwoningen in de regio tot 2020 dient toe te nemen van 42 naar 45-50
procent. In de nieuwbouw zal daarom meer dan nu het geval is voor de huursector ontwikkeld moeten gaan
worden, of bestaande koopwoningen moeten op de huurmarkt beschikbaar worden gesteld.
De adviezen voor de vier landelijke gemeenten van de Stec Groep sluiten ook aan bij de woonwensen van de
respondenten. Zo wordt voorgesteld het aandeel huurwoningen te laten stijgen tot 2020 van 29 naar 36
procent (factor 1,25). Ook is er een tekort aan dure huur tot de huurtoeslaggrens. Dit segment (grofweg € 575
- € 680) dient te stijgen van 8 naar 14 procent in deze gemeenten (factor 1,75) (Stec Groep, 2012).

5.4.5 Conclusies beleid
Uit het beleid van de Stadsregio Parkstad lijkt naar voren te komen dat ze het belang van het behoud van
hoogopgeleide jongeren belangrijk acht. Ze wijst er ook op dat door de (aankomende) krimp en de vergrijzing
en er in beginsel geen huisvestingsprobleem voor starters zal zijn. Dat kan kwantitatief dan wel zo zijn, het lijkt
erop alsof het kwalitatieve aspect van de vraag wordt onderschat of ondergewaardeerd. Er wordt
voornamelijk gewezen op de vermeende interesse van jongeren voor een aantrekkelijk stedelijk woonmilieu,
waar uit de enquête juist bleek dat 75 procent van de jongeren uit Parkstad graag een woning wenst te vinden
in dezelfde gemeente als waar zij nu woont. Daarnaast scoorde het woonmilieu ‘centrumstedelijk’ het minst
van de vijf en ‘dorps(centrum)’ het beste. Concrete voorstellen voor oplossingen in de huursector verspreid
over de regio zijn er niet.
De Stec Groep wijst op trends als de toenemende individualisering, veranderende leefpatronen, de wens naar
meer ruimte, het toenemende belang van de locatie van de woning en de stijgende populariteit van huren. Dit
zijn trends die grotendeels aansluiten bij de veranderende markt voor jonge hoogopgeleide starters.
Bovendien is bezit voor jongeren tegenwoordig veel minder een issue dan bij oudere generaties. Dit zijn
grotendeels trends die aangeven dat er uitgebreid zal moeten worden op de huurmarkt. De Stec Groep stelt
ook dat tot 2020 de huurmarkt in aandeel moet stijgen van 42 naar 45-50 procent. Ook het advies om meer
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dure huur tot de huurtoeslaggrens te realiseren is positief voor de doelgroep. Daarnaast blijkt ook uit het
rapport van de Stec Groep dat alle doelgroepen tot 55 jaar tot 2040 procentueel gezien even hard krimpen. De
tendens dat er voor jongeren niet gebouwd hoeft te worden omdat deze in aantal krimpen en er wel
gezinswoningen worden gebouwd, is daarom wellicht krom. Toch wijst ook de Stec Groep op de ‘sterke
voorkeur’ van jongeren tot 34 jaar voor het centrumstedelijk wonen. Ze stelt ook voor dat de woonmilieus
meer ‘smoel en identiteit’ dienen te krijgen en dat het groenstedelijke woonmilieu daarom in grootte dient te
af te nemen. Dat juist (grotendeels) groenstedelijke wijken als Welten-Benzenrade, Bekkerveld en
Caumerveld-Douve Weien en in iets mindere mate Heerlerbaan-Centrum goed scoren in de enquête, is gezien
die visie opmerkelijk.

5.5 Conclusies
De afzonderlijke conclusies bij de diverse onderdelen van dit hoofdstuk geven reeds de belangrijkste
bevindingen aan omtrent de mismatch tussen vraag en aanbod. Al met al blijken er in de voorraad, maar nog
meer in het actuele aanbod, weinig mogelijkheden te zijn voor jonge hoogopgeleide starters op met name de
huurmarkt. Vooral in de landelijke gemeenten is het aanbod in de particuliere huursector nihil en bij
corporaties kan men in de gewenste woningen zelden terecht door voorrangsindicaties. De
nieuwbouwprojecten van de laatste jaren boden ook geen positieve ontwikkelingen voor de huurmarkt, waar
de vraag naar huur en appartementen volgens de Stec Groep de komende decennia wel zal toenemen. Er zal
dus het nodige in de woningvoorraad in Parkstad moeten veranderen, wilt men de wens om hoogopgeleide
jongeren voor de regio te kunnen behouden gestalte kunnen geven.
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6

Beleidsaanbevelingen
Na het beschrijven van de woonwensen, het aanbod en het beleid kunnen conclusies getrokken
worden uit de discrepantie tussen vraag en aanbod op de woningmarkt in Parkstad voor jonge
hoogopgeleide starters. Dit gebeurt door het doen van voorlopige beleidsaanbevelingen die een
positieve impuls moeten geven aan de kansen van de doelgroep op de woningmarkt in de regio. Om
deze beleidsaanbevelingen te toetsen of de uitvoerbaarheid ervan te bepalen, zullen deze vervolgens
aan betrokken professionals worden voorgelegd. Hierdoor kunnen deze voorlopige aanbevelingen
worden omgezet in concrete aanbevelingen. Dit hoofdstuk staat dan ook in het teken van de laatste
deelvraag: ‘Welke aanbevelingen en (fysieke) ingrepen kunnen worden voorgesteld om de
woningmarkt in Parkstad beter aan te laten sluiten bij de woonwensen van hoogopgeleide jongeren?’

6.1 Voorlopige beleidsaanbevelingen
Het hoofddoel van het doen van deze beleidsaanbevelingen is het verminderen van zowel het kwantitatieve
als het kwalitatieve tekort aan passende huisvesting voor jonge hoogopgeleide starters in de regio Parkstad.
De aanbevelingen zijn dan ook primair in het belang van deze doelgroep, hoewel bepaalde beleidsaanbevelingen ook direct of indirect van invloed zijn op verbeteringen voor andere doelgroepen.
Zoals reeds eerder is vermeld daalt het aantal jongeren in de regio al enkele jaren in aantal. Mede hierdoor
wordt nog wel eens gezegd dat daarom niet direct geïnvesteerd hoeft te worden in de huisvesting voor deze
doelgroep, aangezien er voldoende aanbod is. Uit dit onderzoek kwam echter naar voren dat dit aanbod
voornamelijk kwantitatief is en zich in de verkeerde segmenten bevindt. Tegelijkertijd geven veel partijen aan
dat het behoud van (hoogopgeleide) jongeren belangrijk is voor de regio, zeker ook omdat de
arbeidsparticipatie van de bevolking door de toenemende vergrijzing op termijn onder druk komt te staan. De
krimp in het aantal jongeren is de afgelopen jaren mede ontstaan doordat er op het gebied van hoger
onderwijs, arbeid en huisvesting onvoldoende is geïnvesteerd in deze groep. Wanneer hier geen duidelijke
verandering in komt, zal de krimp niet verminderen en zullen meer en meer jongeren gaan nadenken over het
verhuizen naar andere regio’s, waarbij tegemoet wordt gekomen aan de (woon)wensen. Volgens de raming
van de Stec Groep (2012) dalen alle doelgroepen t/m 55 jaar tot 2040 procentueel met ongeveer 30 procent.
Jongeren verdienen daarom in dat licht minstens zoveel aandacht als alle andere doelgroepen die niet tot
senioren gerekend kunnen worden. De bevindingen in dit onderzoek hebben vervolgens geleid tot de volgende
beleidsaanbevelingen:
1. Benut het polycentrische karakter van de regio.
2. Zorg voor meer huurwoningen (duur tot huurtoeslaggrens & middensegment).
3. Combineer het vraagstuk seniorenhuisvesting met de huisvesting van starters.
4. Geef starters eerlijkere kansen bij woningcorporaties.
5. Verbeter de communicatie; doe meer navraag naar woonwensen.
6. Stimuleer het op gang brengen van de doorstroming.
7. Vergeet niet te investeren in populaire wijken.
8. Transformeer aanloopstraten voor centrumstedelijk wonen.
De argumentatie voor deze aanbevelingen en een nadere uitleg ervan volgen nu:
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1. Benut het polycentrische karakter van de regio.
De Stadsregio Parkstad ziet voor de huisvesting van (hoogopgeleide) jongeren in de regio voornamelijk kansen
in het centrum van Parkstad, oftewel het levendige centrum van Heerlen. Al in 2006 werd hier door de
toenmalige Parkstadraad op ingezet, daar aangenomen werd dat jongeren met name het ‘hoogstedelijk
dynamisch wonen’ zouden waarderen. Ook in 2012 adviseerde de Stec Groep dat alle doelgroepen t/m 34 jaar
een ‘sterke voorkeur voor centrumstedelijk wonen en randen centrum’ zouden hebben. Onderbouwing en
navolgend(e) beleid(saanbevelingen) ontbraken echter telkens.
Uit de enquête die in het kader van dit onderzoek is uitgevoerd, blijkt namelijk helemaal geen sterke voorkeur
voor centrumstedelijk wonen. Zo geeft namelijk 89 procent van de respondenten in meer of mindere mate aan
dat het prettig wonen is in de wijk in Parkstad waar ze nu wonen, terwijl 87 procent zich in meer of mindere
mate thuis voelt. 54 procent geeft aan in de huidige wijk/buurt te willen blijven wonen, waar 47 procent
aangeeft niet graag te willen verhuizen. Er werd ook gevraagd naar het favoriete van vijf woonmilieus, waarbij
het centrumstedelijke woonmilieu het minste aantal stemmen kreeg. Met name ‘dorps centrum’ (81x
genoemd) en ‘stedelijk buiten centrum’ (72) scoren goed, terwijl ook het ‘groenstedelijke’ (59) woonmilieu
niet slecht scoort. ‘Dorps centrum’ (46) scoort zelfs tweemaal zo goed als ‘centrumstedelijk’ (41). 79 procent
van de respondenten die momenteel woonachtig zijn in een landelijke gemeente kiezen bij hun woonwens
voor een wijk in diezelfde gemeente, waar in de stedelijke gemeenten dit getal op 72 procent ligt. Bij de
verantwoording van de wijkkeuze (bijlage 8) gaven de respondenten ook zaken aan als ‘rust, familie, vrienden,
lekker dorps, locatie’, die veelal nauwelijks richting een voorkeur voor het centrumstedelijke wijzen.
Katja Chkalova gaf in de lijn van dit verhaal in 2009 al aan dat het sterke punt van Parkstad de verscheidenheid
aan woonmilieus is en dat men daarom niet massaal in en rondom het centrum van Parkstad dient te gaan
clusteren. Een beter alternatief is het clusteren op kleinere schaal, waarbij de diverse woonmilieus op
verschillende schaalniveaus voor eenieder genoeg kansen blijven bieden. Elk dorp en elke wijk in het stedelijke
gebied heeft haar eigen identiteit. Heerlen is weliswaar de grootste stad in Parkstad, maar steekt niet ver
boven de andere stedelijke en suburbane kernen uit, met name Landgraaf en Kerkrade. Voor een stad als
Heerlen, dat verspreid over de gemeente ‘slechts’ 90.000 inwoners kent, is een term als ‘hoogstedelijk’
wellicht wat te ambitieus. De keuze voor het ontwikkelen van een herkenbaar centrum van Parkstad is
begrijpelijk vanuit het oogpunt dat de regio een sterkere identiteit nodig heeft, maar dit kan ten koste gaan
van de andere centra (Chkalova, 2009). Jongeren zijn daarnaast steeds minder te clusteren in een groep en
leefstijlen en karakters verschillen steeds meer. De woonwens is daarnaast voor een groot deel afhankelijk van
de huidige woon- en leefsituatie tijdens het opgroeien: veel jongeren kiezen bij de wijkkeuze voor de huidige
en bekende omgeving.
Met name de wijken Voerendaal-Kunrade, Heerlen-Centrum, Welten-Benzenrade en Bekkerveld scoren in de
enquête goed onder de respondenten, zowel absoluut in aantallen als relatief ten opzichte van het aantal
respondenten dat momenteel in die wijken woont. Heerlerbaan-Centrum scoort absoluut iets minder goed,
maar wordt wel 7 keer genoemd bij wijkkeuze 1 terwijl geen enkele respondent momenteel in die wijk woont.
Vijf wijken waarin jonge hoogopgeleide Parkstedelingen volgens de Regionale Woonvisie op Hoofdlijnen 20062010 met name bediend moesten worden, waren Heerlen-Stad, Kerkrade-Zuid, Schaesberg, Ubach-OverWorms en Voerendaal-Kunrade. Een deel van die wijken komt dus ook terug bij de meest gekozen wijken in de
enquête en daarnaast geven Voerendaal en Ubach-Over-Worms in de wijkprofielen van RIGO in de Regionale
Woonstrategie 2012-2020 aan dat zij het behoud van jongeren erg belangrijk vinden. Wat opvalt is dat de
wijken in deze alinea behoren tot vrijwel alle woonmilieus, van dorps tot centrumstedelijk. Het investeren in
wijken in groenstedelijke zones in de stedelijke gemeenten en landelijke gemeenten is daarom wellicht nog
belangrijker dan het inzetten op centrumstedelijke huisvesting. Het gebrek aan passend aanbod in de
landelijke en groenstedelijke wijken in de regio, wellicht opgebouwd door het gevoerde beleid, verdient
daarom aandacht en het creëren van huisvestingsopties voor hoogopgeleide jonge starters in deze gebieden
wordt daarom aanbevolen.
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2. Zorg voor meer huurwoningen (duur tot huurtoeslaggrens & middensegment).
In diverse stukken viel te lezen dat het aanbod voor starters ruim voldoende is en dat er daarom geen nieuwe
woningen voor deze doelgroep gerealiseerd hoeven te worden. Door de krimp is de markt namelijk
ontspannen en valt er voldoende te kiezen. Gezien de relatief lage koopprijzen in de regio en diverse
stimuleringen zoals de starterslening, lijken er in de koopsector ook nauwelijks problemen te zijn, wellicht op
een betaalbaar kwalitatief vlak. Die ontspannen markt met een ruim aanbod geldt echter alleen voor de
koopmarkt en niet voor de huurmarkt, waar jonge hoogopgeleide starters grotendeels voor kiezen. Ongeveer
drie keer zoveel respondenten van de enquête kiezen namelijk voor een starterswoning voor de korte termijn
ten opzichte van de lange termijn (langer dan 7 jaar bewonen). Qua eigendomsvorm wordt huren tweemaal zo
vaak genoemd als kopen. Van de respondenten die kiezen voor de korte termijn en een voorkeur uitspreken
voor huren of kopen, kiest liefst 89 procent voor een huurwoning. De jongeren die dus op zoek zijn naar een
‘echte’ starterswoning om vervolgens weer uit door te stromen, kiezen massaal voor een huurwoning. Qua
bouw-/woningtype kiezen deze respondenten ook meer voor meergezinswoningen (appartement met/zonder
lift) dan voor eengezinswoningen (halfvrijstaande, vrijstaande woning).
In de huursector is het aanbod echter zeer beperkt, zeker in het segment ‘duur tot de htg’ waar veel jonge
hoogopgeleide starters qua salaris in terecht kunnen komen. Starters met een huurwens en een te hoog salaris
om bij een woningcorporatie terecht te kunnen, hebben momenteel nauwelijks aanbod om uit te kiezen. Van
het aanbod op de woningmarkt op Jaap.nl van april 2013 tot 219.000 euro in de koop- en tot 680 euro in de
huursector, blijkt namelijk slechts 8,7 procent zich in de particuliere huursector te bevinden. Dat momenteel
6,3 procent van alle koopwoningen in de regio te koop staat, geeft nogmaals aan dat er kwantitatief geen
problemen hoeven te zijn voor starters op de koopmarkt. Slechts 0,5 procent van het totale aanbod in
Parkstad bevindt zich in de huursector in de landelijke gemeenten. De verhouding tussen koop en huur bij
eengezinswoningen bedraagt daar maar liefst 55:1. Wat dat betreft is het aanbod in de door de doelgroep
gewenste huursector, met name in de landelijke gemeenten, zeer beperkt. Door het grote aandeel koop, de
vele eengezinswoningen en de hoge WOZ-waarden valt momenteel slechts een beperkt aandeel van het
aanbod/de voorraad in de landelijke gemeenten binnen de woonwensen/-mogelijkheden van de doelgroep.
In de lijn van dit verhaal adviseert de Stec Groep ook een groei van de huurmarkt tot 2020 van een aandeel
van 42 procent naar 45-50 procent. Dit komt onder meer door trends als de toenemende individualisering,
veranderende leefpatronen, de wens naar meer ruimte en de stijgende populariteit van huren. Kortere relaties
en flexibelere arbeidscontracten versterken deze laatste trend. De Stec Groep adviseert hierbij ook om met
name meer dure huur tot de huurtoeslaggrens te realiseren (575-681 euro), waarbij dit segment in de
landelijke gemeenten in aandeel dient te groeien van 8 naar 14 procent tot 2020. Aanbevolen wordt dat advies
(deels) over te nemen. Met name in het sociale segment ‘duur tot de huurtoeslaggrens’ en in het
middensegment (681-850) ligt de komende jaren vraag. In directe zin voor jonge hoogopgeleide starters, maar
ook om de doorstroming op gang te brengen.
Er zijn nog enkele andere trends die bijdragen aan het feit dat huren populairder wordt. Zo is het opbouwen
van vermogen door het kopen van een woning zeker geen vanzelfsprekendheid meer. Daarnaast zijn banken
nog altijd sceptisch over de huizenmarkt en zou de loan-to-value van hypotheken de komende jaren zomaar
onder de 100 procent terecht kunnen komen, zoals in andere landen al langer het geval is. Hierdoor zal het,
met name voor starters, moeilijker worden om een gewenste woning aan te schaffen. Huishoudens zullen
moeten sparen om een woning te kunnen kopen en daardoor langer bij de ouders moeten blijven wonen of
kiezen voor een huurwoning. Een grotere huurmarkt vereist wel investeerders. Een pensioenfonds als APG zou
hierin een functie kunnen vervullen. Discussies over dit onderwerp zijn al langer gaande. Huurwoningen in het
portfolio bieden onder meer het voordeel dat er een vaste inkomensstroom aan vast hangt voor vaak een
lange termijn en dat prijselasticiteit gering is. Volgens Wabe van Enk in PropertyNL (2013) zijn buitenlandse
investeerders en pensioenfondsen enorm geïnteresseerd in huurwoningen in Europa. Of dit ook voor een regio
als Parkstad geldt, is natuurlijk de vraag.
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3. Combineer het vraagstuk seniorenhuisvesting met de huisvesting van starter s.
Op termijn zal het aantal senioren door de vergrijzing ook explosief toenemen. Waar momenteel voor
senioren in de particuliere sector voornamelijk luxe appartementen worden gerealiseerd, moet niet vergeten
worden dat niet alle (toekomstige) senioren een ruime beurs hebben. Vitale senioren, meestal in de leeftijd
van 55-74 jaar, blijven het liefst zo lang mogelijk in de huidige woning wonen of verhuizen het liefst naar een
patiowoning. Met name de oudere, minder vitale senioren (74+) hebben een voorkeur voor een appartement
zo dicht mogelijk bij de locatie waar ze soms hun hele leven hebben gewoond. De toename van deze
doelgroep zal zich met name tussen 2020 en 2040 sterk manifesteren.
Veel van deze senioren zetten daarbij hun koopwoning in de verkoop en wensen hierna geen nieuwe
koopverplichting aan te gaan. Zij kiezen dan ook deels voor huurappartementen, waarbij de senioren uit de
landelijke gemeenten deze het liefst ook in die gemeenten hopen te vinden. Zoals gezegd hebben niet alle
senioren een ruime beurs voor een luxe appartement met 3 à 4 slaapkamers en een ondergrondse
parkeergarage.
Tabel 26 Woonwensen betreffende appartement

Kenmerken gewenst appartement
2
Oppervlakte 80-109 m
2 slaapkamers
1(2) toilet(ten)
Ruime badkamer met bad én douche (50%)
Meer open ruimtes, minder muren (82%)
Veel ramen met licht en openheid (71%)
(Half)open keuken (91%)

Wanneer we nogmaals kijken naar de woonwens van jonge
hoogopgeleide starters (zie tabel 26), blijkt dat het
appartement dat zij wensen niet veel verschilt van wat
gevraagd wordt door senioren en wat momenteel veel door
corporaties aan senioren wordt aangeboden. De
percentages bij de laatste vier kenmerken geven aan welk
deel van de respondenten van de enquête voor die optie
koos. Ook de keuze voor twee slaapkamers wordt door
bijna 70 procent van de respondenten genomen.

Er lijkt dan ook niet veel verschil te bestaan tussen de woonwens van jonge hoogopgeleide starters op het
gebied van appartementen en wat er voor een deel van de senioren wordt gerealiseerd. Eerder in dit verslag
werd verwezen naar een klankbordgroep waarin deze aanbeveling reeds werd geopperd en de resultaten uit
de enquête onderbouwen deze visie. Momenteel is er zoals gezegd veel kwantitatieve en kwalitatieve vraag
naar passende huisvesting voor jonge hoogopgeleide starters in de huursector in alle woonmilieus in Parkstad.
Doordat het aantal jongeren in aantal afneemt, stellen diverse beleidsstukken dat er geen extra huisvesting
voor deze groep gerealiseerd hoeft te worden. Waar behoud van deze groep ook belangrijk wordt geacht, zal
een dergelijke opstelling de negatieve migratiecijfers niet doen verbeteren. Aangezien de enorme toename
van senioren die behoefte hebben aan een appartement zich op de lange termijn zal gaan voordoen, kunnen
beide wensen gecombineerd worden. Het realiseren van meer huurappartementen (in het middensegment)
biedt op de korte termijn namelijk een oplossing voor jonge starters die op zoek zijn naar (tijdelijke)
huisvesting in de huursector en op de langere termijn kunnen deze woningen dan een oplossing bieden aan de
flinke groei van minder vitale senioren en dan met name de 74+ers (+73 procent in 2040 t.o.v. nu).

4. Geef starters eerlijkere kansen bij woningcorporaties.
De wachtlijsten bij woningcorporaties in Parkstad zijn veelal erg lang en het actuele directe aanbod is beperkt.
Zoals uit de analyse van de voorraad bleek, hebben corporaties een behoorlijk aantal kwalitatief goede en
betaalbare appartementen in de voorraad die passen bij de woonwens van jongeren. Hoewel deze vrijwel niet
direct beschikbaar zijn, worden velen wel ‘op termijn’ aangeboden. Deze appartementen, veelal niet veel
ouder van 10 jaar, kennen echter vrijwel allemaal een voorrangsindicatie voor 55+ers en/of zorgbehoevenden.
De woningen die dus passen bij de woonwensen van de jonge hoogopgeleide starters in de regio, zijn dus in
feite niet voor hen bestemt. In de huursector zijn zoals gezegd nauwelijks betaalbare alternatieven.
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Voortrekken is hierbij wellicht niet het juiste woord, maar op deze manier krijgen hoogopgeleide starters
weinig kansen bij corporaties. Met het beperkte actuele aanbod in de particuliere sector (vooral in de
landelijke gemeenten) zijn er zo namelijk uitzonderlijk weinig opties. De paar complexen die qua kenmerken
grotendeels passen bij de opgegeven woonwensen en wel aan jongeren worden aangeboden, kennen niet
geheel verwonderlijk de langste wachtrijen op thuisinlimburg.nl van veelal meer dan 400 personen.
Uiteraard neemt het aantal senioren in de regio toe en hebben velen van hen behoefte aan geschikte
gelijkvloerse huisvesting. Het probleem van de huisvesting onder jongeren mag daardoor echter niet vergeten
worden. Het bieden van meer gelijke kansen voor jongeren bij corporaties zou daarbij een eerste stap kunnen
zijn. Een mix van jongeren en senioren in een appartementencomplex kan bijvoorbeeld ook bijdragen aan het
tegengaan van segregatie in de maatschappij en de interactie tussen diverse generaties bevorderen.
De nieuwbouw is momenteel echter grotendeels stilgevallen en dus zit er ook weinig vaart in de transformatie
van de voorraad. Een beslissing waarbij jongeren meer kansen krijgen in complexen waar nu
voorrangsindicaties gelden, zou daarom wellicht té negatief kunnen uitpakken voor senioren. Parallel aan wat
bij aanbeveling 3 werd vermeld, kan ook hier gesteld worden dat corporaties moeten investeren in
appartementencomplexen die voldoen aan de huidige eisen en wensen, waarbij er in de meest gunstige
situatie voor zowel jongeren, ouderen, als ook andere geïnteresseerde doelgroepen voldoende gepaste
huisvesting ontstaat. De financiële kosten van een dergelijke opgave zijn wel groot.
Indien de corporaties, financieel of op een andere wijze, niet aan deze opdracht kunnen voldoen, zouden zij
hun verantwoordelijkheid kunnen tonen en eraan bij kunnen dragen dat projectontwikkelaars en
investeerders deze opgave oppakken om zo de gelijke kansen van jongeren ten opzichte van senioren en
andere doelgroepen te verbeteren. Want het aandeel van de woningen dat in de smaak valt bij jongeren, maar
tegelijkertijd met een voorrangsindicatie aan senioren wordt vergeven, is erg groot. Dat is een situatie die
momenteel voor veel zoekende starters maar moeilijk te verkroppen valt.

5. Verbeter de communicatie; doe meer navraag naar woonw ensen.
Zoals eerder is vermeld, zijn de jongeren in Parkstad niet ontevreden over de regio en wilt het gros van hen
ook graag in de regio blijven wonen. Het gebrek aan passend aanbod op de juiste locaties frustreert hen hierin
wel en dat komt mede door een gevoel dat ze niet betrokken worden bij beslissingen die hen (direct) aangaan.
Zo is 70 procent van de respondenten van de enquête het er (een beetje) mee eens dat er te weinig
starterswoningen voor jonge hoogopgeleide starters in Parkstad zijn en ongeveer een even groot deel vindt
dat de wachttijden bij corporaties te lang zijn. Ook is 65 procent (een beetje) van mening dat er momenteel
teveel voor andere doelgroepen wordt gebouwd dan voor starters en over betaalbaar aanbod in de
particuliere huursector is zo’n 70 procent (een beetje) niet te spreken. Hoewel men dus graag in de regio
woont, is men allerminst tevreden over de mogelijkheden op de startersmarkt. Liefst 60 procent van de
respondenten deelt in meer of mindere mate de mening dat er te weinig navraag wordt gedaan naar hun
woonwensen en voorkeuren en een even groot deel van de respondenten wilt daarom het liefst zo vroeg
mogelijk betrokken worden in het proces van de ontwikkeling van starterswoningen.
Een meerderheid is dus van mening dat er momenteel nogal wat schort aan de markt en de kansen voor
starters daarin en denkt dat hier verbetering in kan komen als er meer naar hun woonwensen wordt
gevraagd/geluisterd. Klankbordgroepen, bijeenkomsten, terugkerende enquêtes; allemaal mogelijkheden om
meer aandacht te kunnen schenken aan de belangen van de eindgebruiker.
Ontwikkelaars komen vaak pas in actie als ze er zeker van zijn dat een ontwikkeling een snelle
verhuur/verkoop oplevert. Vooral in economisch zware tijden als deze wordt risico zoveel mogelijk vermeden.
Toch zijn er op de markt doelgroepen die onvoldoende bediend worden in de vraag, zoals dus jonge
hoogopgeleide starters, maar ook zorgbehoevende senioren zullen hierover mee kunnen praten.
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Wanneer vaker navraag wordt gedaan naar de daadwerkelijke woonwensen van woningzoekenden in de regio,
kan de vraag beter in kaart worden gebracht en daarmee het risico van ontwikkelingen in moeilijke tijden
worden verlaagd. Een goed initiatief hierin is de website Nidoo.nl van Jeroen Hutten. Het principe van deze
website is als volgt: Gemeenten geven op de website op een kaart aan op welke locaties gebouwd kan en mag
worden, waarna consumenten op deze locaties aan kunnen geven wat ze graag gerealiseerd zouden zien
worden. Ontwikkelaars kunnen vervolgens meedenken over de mogelijkheden en uitvoerbaarheid van deze
voorgestelde plannen. Door de crisis zijn veel bouwplannen gewijzigd, uitgesteld of zelfs afgesteld. Door een
initiatief als dat van Nidoo wordt meer aandacht geschonken aan de woonwensen van geïnteresseerden en
zien ontwikkelaars en gemeenten gemakkelijker dat er minder risico zit aan de ontwikkeling. Een initiatief als
thuisinlimburg.nl combineert de vraag naar sociale huurwoningen van een groot deel van Limburg, zodat
consumenten eenvoudig het totale aanbod in beeld krijgen van de regio waarin ze zoeken.
Nu werkt Nidoo met specifieke bouwkavels, maar op eenzelfde wijze zou een website waarop
woningzoekenden op gemeente- of wijkniveau kunnen aangeven wat zij missen al een heel goed initiatief zijn.
Op die manier krijgt de regio Parkstad onder meer een beter beeld van de daadwerkelijke woningvraag, krijgen
consumenten het gevoel dat ze meer inspraak hebben, kan dit gevoel op termijn hopelijk ook worden omgezet
in acties en kunnen gemeenten bouwplannen nog beter op elkaar afstemmen. Het op diverse wijzen beter
betrekken van de woonconsumenten bij toekomstplannen wordt daarom van harte aanbevolen.

6. Stimuleer het op gang brengen van de doorstroming.
Buiten het direct realiseren van nieuwe woningen voor jonge hoogopgeleide starters op de woningmarkt in
Parkstad, kan er ook via een verbeterde doorstroming gezorgd worden dat er meer opties voor hen vrijkomen.
Hierbij moet niet gedacht worden aan het op de markt brengen van nog meer koopwoningen, maar met name
aan huurwoningen. Zo krijgen veel huishoudens momenteel hun woning niet verkocht doordat de
woningmarkt in het slop zit. Deze mensen stromen niet door, waardoor hun woning niet vrijkomt voor
bijvoorbeeld jongeren. Eerder in de context van dit onderzoek werd reeds vermeld dat makelaarsverenigingen
NVM en VBO aangaven dat de aankoop van een woning door een starter leidt tot meer dan drie andere
woningaankopen in duurdere segmenten. Wanneer starters niet uit zijn op een koopwoning dient er wellicht
op een andere manier naar dit probleem gekeken te worden.
Een idee zou bijvoorbeeld zijn om meer mensen te stimuleren hun woning (tijdelijk) te verhuren wanneer zij
deze niet verkocht krijgen, zodat ze zelf minder financiële zorgen hebben en toch door kunnen stromen op de
markt. Momenteel wordt namelijk 6,3 procent van de totale koopwoningvoorraad in Parkstad aangeboden en
te verwachten valt dat dit aantal over een aantal jaren/decennia met de toenemende vergrijzing en krimp
verder zal toenemen. Indien de doorstroming om welke reden dan ook stagneert, heeft dit met name
negatieve effecten op de jongste instromers, namelijk de starters. Wanneer de regio Parkstad met haar
vergrijzing en krimp zich wilt inzetten voor het behoud van jongeren voor de regio, zal zij er op moeten toezien
dat met name deze starters snel aan een gepaste woning kunnen komen voordat zij elders gaan kijken.
Een bepaalde stimuleringsregeling voor huishoudens die hun woning te huur aanbieden, zou wellicht een optie
zijn om te onderzoeken om op die wijze de doorstroming te bevorderen. Met een financiële impuls voor
woningeigenaren om hun woning te verhuren, wordt de particuliere huurmarkt aantrekkelijker voor
woningzoekenden. Op termijn kan het hurende huishouden wellicht besluiten de woning alsnog te kopen of
wellicht meldt een andere gegadigde zich. Onder meer ABN AMRO heeft momenteel zo’n regeling voor haar
klanten op basis van tijdelijke verhuur volgens de leegstandswet. Voordeel hiervan is dat dit met name in de
qua omvang beperkte vrije huursector een neerwaartse druk op de huurprijzen veroorzaakt. Voorwaarden
hierbij zijn dat de woning minimaal 6 maanden wordt verhuurd en maximaal 2 jaar. De woning moet hierbij te
koop blijven staan en wanneer er een koper komt, moet de huurder binnen 3 maanden de woning verlaten. De
vraag is in hoeverre deze vrij korte periode aanvaardbaar is voor geïnteresseerde huurders. Het stimuleren van
de doorstroming is in ieder geval de kern van deze aanbeveling, hoe dat ook uitgevoerd moge worden.
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7. Vergeet niet te investeren in populaire wijken.
In het kader van de wijkaanpak die momenteel in Parkstad wordt gehanteerd, wordt veel geld geïnvesteerd in
de wijken Vrieheide, Brunssum-Centrum/Noord, Hoensbroek/Passart, Kerkrade-West en Nieuwenhagen/
Lichtenberg. Vanwege de krimp komen met name de wijken met veel goedkoop en verouderd aanbod aan de
onderkant van de markt in de problemen qua verkoop-, verhuur- en leefbaarheid. Om ervoor te zorgen dat
deze wijken blijven meedoen aan de woningmarkt en met name de woningeigenaren in die buurten financieel
niet onder water komen te staan, wordt geïnvesteerd in onderhoud, nieuwbouw en levendige wijkcentra.
Deze vijf wijken worden echter zelden tot niet genoemd door de respondenten van de enquête. Nu hebben we
het dan natuurlijk over een select deel van de bevolking, maar de jonge hoogopgeleide starter heeft op deze
manier vrij weinig profijt van de investeringen die momenteel worden gedaan. Door de crisis en onzekerheid
over de kabinetsplannen van minister Blok wordt er sowieso al minder geïnvesteerd op allerlei fronten en
daardoor komen investeringen in de betere wijken op een laag pitje te staan. Juist het investeren in en nog
verder verbeteren van de meest populaire wijken in de regio dient niet vergeten te worden, aangezien daar de
meeste woonwensen en vraag naar woningen liggen. Om de woonwensen over enkele jaren met de
opkomende vergrijzing, de beperkte kansen van jongeren en andere groepen het hoofd te kunnen bieden, zal
ook in deze wijken aangepakt moeten worden. Er zullen dus (financieel) manieren gevonden dienen te worden
die investeringen en vernieuwingen in meerdere, en dus ook zeker de betere scorende, delen van Parkstad
mogelijk blijven maken.

8. Transformeer aanloopstraten voor centrumstedelijk wonen .
Voor het deel van de jonge hoogopgeleide starters dat centrumstedelijk of aan de randen van het centrum wil
starten, kan het probleem van ruimtegebrek komen kijken. Transformatie van bestaand vastgoed kan hierin
wellicht iets betekenen. De transformatie van kantoren lijkt hierin echter nauwelijks een optie. Van 53 steden
waarvan DTZ Zadelhoff medio 2012 de kantorenleegstand in kaart bracht, scoorde Heerlen met 5,0 procent
het ‘beste’. Het landelijke gemiddelde cijfer ligt immers ongeveer drie keer zo hoog (DTZ Zadelhoff, 2012).
Waar wellicht wel kansen liggen is in de aanloopstraten en dan met name van het winkelcentrum van Heerlen.
De winkelmarkt in Parkstad kent namelijk veel meer leegstand dan de kantorenmarkt. Met 16,4 procent scoort
Parkstad stukken hoger dan landelijk gemiddeld (9,6 procent). Wat daarbij opvalt is dat er in de hele regio
tussen medio 2009 en medio 2012 liefst 33 duizend vierkante meter vvo is bijgekomen. In Heerlen alleen al
2
stond medio 2012 bijna 50 duizend vierkante meter winkelruimte leeg (Stadsregio Parkstad, 2012 ). Met de
komst van het Maankwartier en meer vierkante meters in het Schinkelkwadrant zullen er in de komende jaren
nog meer vierkante meters worden toegevoegd aan de markt en waarschijnlijk ook voor de leegstand. De
verdere opkomst van online winkelen zal waarschijnlijk ook niet helpen. Met name de aanloopstraten zullen
dit gaan merken en nu al komen steeds meer van deze zaken leeg te staan.
Het verdient dan wellicht ook aanbeveling om huidige winkeliers in deze aanloopstraten op enige wijze te
stimuleren om een leegstand pand in het kernwinkelgebied te gaan betreden, zodat er een functiewijziging
plaats kan vinden in deze aanloopstraten die te weinig passanten trekken. Wellicht kan een dergelijke straat
dan op termijn worden teruggegeven aan de woningmarkt, met bijvoorbeeld statige stadswoningen als
resultaat. De Stadsregio gaf zelf al aan dat voor deze opgave mogelijk aan het Transformatiefonds gedacht kan
worden om een en ander financieel te stimuleren.
Een compacter centrum met minder leegstand en meer passanten en levendigheid is ook voor de sfeer en
economie in de stad een betere oplossing. Bovendien kan zo aan de woonwens voldaan worden van personen
die kiezen voor centrumstedelijk wonen.
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6.2 Feedback professionals
In de periode van 24 mei t/m 6 juni zijn de resultaten van het onderzoek en de daaruit voortgekomen
voorlopige beleidsaanbevelingen in paragraaf 6.1 besproken met diverse professionals die verantwoordelijk
zijn voor de woningmarkt in Parkstad. Bijlage 11 geeft een overzicht van de geïnterviewde personen, waarbij
afhankelijk van de functie het ene onderwerp uitgebreider werd besproken dan het andere. De
aanvullingen/feedback van deze gesprekken is in bijlage 12 uitgebreid beschreven. Hieronder volgen per
onderwerp de belangrijkste resultaten en getrokken conclusies, waarbij met name punt 6 over de
doorstroming de nodige stof tot nadenken gaf tijdens en na de interviews. In paragraaf 6.3 wordt vervolgens
concluderend besproken wat concreet overblijft als beleidsaanbevelingen.
1. Benut het polycentrische karakter van de regio.
De benaderde professionals zijn het erover eens dat jongeren in diverse woonmilieus en wijken willen wonen.
Zij zien dan ook geen ‘sterke’ voorkeur voor centrumstedelijk wonen. Andere wijken moeten wel een goede
ligging hebben ten opzichte van het centrum. OV en ontsluitingswegen om naar zaken als vrienden en werk te
reizen zijn ook belangrijk voor een wijk om aantrekkelijk te zijn voor jonge starters, evenals het algehele imago.
Het lastiger verkrijgen van vergunningen zorgt er deels voor dat nieuwbouw in landelijke gemeenten over het
algemeen achterblijft. Het polycentrische karakter dient dus benut te worden: men moet niet alleen uitgaan
van wonen in en rondom het centrum, daarbuiten zijn ook genoeg wijken die populair zijn (mits zij dus aan
enkele voorwaarden voldoen). Welke wijken dat zijn, blijkt overigens (deels) uit de enquête.
2. Zorg voor meer huurwoningen (duur tot huurtoeslaggrens & middensegment).
De professionals erkennen de toenemende vraag naar huurwoningen. Projecten met huren tegen de
huurtoeslaggrens en in het middensegment lopen met name in de populaire wijken erg goed, maar ook in het
goedkopere segment met kleinere woningen voor kleinere huishoudens is vraag in de regio. Gemeenten
moeten daarom zorgen dat ze tenminste een neutraal saldo houden wat betreft het aantal huurwoningen.
Uitbreiden van de huurmarkt verdient volgens de professionals de voorkeur.
Tijdelijke verhuur is daarbij een optie die steeds vaker voorkomt en kan zowel voor huishoudens die op zoek
zijn naar een huurwoning als huishoudens die de juiste koopwoning nog niet gevonden hebben soelaas
bieden. Een concretere oplossing is een investeerder die koopwoningen opkoopt en deze in de verhuur gaat
brengen. Dat lijkt echter een lastige opgave, aangezien het rendement van investeerders als Vesteda door de
dalende prijzen onder druk staat om leegstand te voorkomen. Elders in het land is meer rendement te halen,
dus daarom zal men niet snel flink investeren in Parkstad. Buitenlandse investeerders zijn wel steeds meer
geïnteresseerd in de Nederlandse woningmarkt door dalende aankoopprijzen en (aankomende)
huurverhogingen, maar worden door regelgeving belemmerd om met name corporatiewoningen op te kopen
en op te knappen. De vraag is ook of deze investeerders geïnteresseerd zijn in een krimpregio als Parkstad.
Voor corporaties is het lastig om te investeren in haar voorraad, aangezien het investeringsvolume momenteel
wordt beperkt door overheidsmaatregelen zoals de verhuurdersheffing. Ontwikkelen in het particuliere
middensegment is daarnaast voor corporaties door het wegvallen van de WSW-borging en de daarbij
behorende lage rente in die prijsklasse per definitie niet rendabel. Het is winstgevender deze woning aan te
bieden voor een lagere huur net onder de huurtoeslaggrens. Het lijkt dus momenteel vrij lastig om de
huurmarkt uit te breiden, met name doordat particuliere verhuurders elders hogere rendementen kunnen
behalen en corporaties momenteel nauwelijks kunnen investeren. NB: Er wordt momenteel wel bekeken door
de politieke partijen in het woonakkoord of krimpregio’s minder hoeven bij te dragen aan de
verhuurdersheffing zodat zij de transformatieopgave beter kunnen aanpakken, waarbij het verschil door
andere regio’s wordt opgevangen. Dit zou wel tot meer investeringskracht moeten kunnen leiden (NOS, 2013).
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3. Combineer het vraagstuk seniorenhuisvesting met de huisvesting van starters.
De gemeenteambtenaren en corporatiemedewerkers zien allen liever een mix tussen jong en oud in
complexen. Het verdient ook aandacht om flexibel te bouwen, waardoor woningen gedurende een langere
periode voor diverse doelgroepen geschikt zullen zijn voor bewoning. De algemene indruk is wel dat er
wrijving kan ontstaan door een conflict in leefstijlen tussen generaties. In nieuwbouw lijkt dit echter minder op
te treden dan in bestaande bebouwing, mede doordat er dan vanaf het begin goede afspraken gemaakt
kunnen worden. Overigens merken beide corporaties wel dat er momenteel een sterkere vraag is onder
senioren voor gelijkvloerse woningen/appartementen dan onder jongeren, omdat deze groep simpelweg
groter is en de noodzaak voor een gelijkvloerse woning urgenter.
4. Geef starters eerlijkere kansen bij woningcorporaties.
De kansen van starters zijn beperkt bij corporaties door zaken als inschrijvingsduur (vaak lager dan oudere
huishoudens) en voorrang voor bestaande huurders (bijvoorbeeld bij herstructurering). Daar is uit het oogpunt
van eerlijkheid weinig aan te doen. Daar komen de 55+/zorg-indicatie toewijzingen bij die jongeren
belemmeren in het betrekken van zorggeschikte (nieuwbouw)woningen die aan hun woonwensen voldoen.
Doordat de vraag onder senioren momenteel groter in omvang is dan onder starters en urgenter door een
mindere vitaliteit/fysieke gesteldheid, zijn corporaties wat dat betreft redelijk conservatief in het toewijzen
van woningen aan jongeren. Door de toenemende extramuralisering in de zorg is daarnaast niet te verwachten
dat corporaties op korte termijn veel in dit beleid zullen veranderen. Jongeren dringen daarbij ook minder aan
dan senioren, zo is de ervaring bij corporaties.
Een mogelijke oplossing die soelaas kan bieden is een toename in de transformatie van bestaande
koopwoningen, waarbij middels mantelzorg senioren langer in hun eigen woningen blijven wonen en daardoor
meer huurwoningen vrij blijven/komen voor bijvoorbeeld jonge starters. Momenteel is dit nog niet op grote
schaal gebruikelijk, maar volgens de beleidsmedewerker wonen van de gemeente Heerlen wordt door de
nationale overheid nagedacht over stimuleringsmaatregelen voor dit initiatief zoals een lage rente op de lening
voor de verbouwing. Dit zou minder instroom van senioren kunnen betekenen bij corporaties en zodoende
wellicht meer kansen voor starters. De corporatiemedewerkers geven wel aan dat ze het gevoel van
‘achtergesteldheid’ onder starters in de huidige context kunnen begrijpen.
5. Verbeter de communicatie; doe meer navraag naar woonwensen.
De perceptie onder de respondenten was dat er te weinig navraag werd gedaan naar de woonwensen. De
professionals geven aan dat er op alle fronten (gemeenten, corporaties, ontwikkelaars) op diverse manieren
onderzoek wordt gedaan naar woonwensen. Dat gebeurt onder meer via tips van makelaars, intern
marktonderzoek en input van woonconsulenten. Daarnaast leveren de zoekprofielen van thuisinlimburg.nl
veel nuttige informatie over de wensen van (potentiële huurders).
Direct onderzoek naar de woonwensen van jongeren, middels bijvoorbeeld een enquête of klankbordgroepen,
wordt echter nauwelijks gedaan. Via consulenten en makelaars worden wel eindgebruikers betrokken, maar
dit zijn vaker bestaande huurders en daardoor zelden jongeren die op het punt staan te gaan starten. Hoewel
er dus wel degelijk onderzoek gedaan wordt, gebeurt dit niet direct door jongeren specifiek naar hun wensen
te vragen, maar eerder indirect via marktonderzoeken of onderzoek onder bestaande huurders.
Voor een regio als Parkstad, waarin het behoud van hoger opgeleide jongeren van hoge importantie wordt
geacht, is het daarom wellicht raadzaam om vaker naar de woonwensen van deze groep te informeren,
middels vormen van directe benadering zoals een enquête of klankbordgroepen. Een website volgens het
concept van Nidoo werkt hierbij waarschijnlijk niet, aangezien het idee hierachter veel te vrijblijvend is en het
daardoor geen concrete resultaten oplevert.
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6. Stimuleer het op gang brengen van de doorstroming.
De bevinding dat de doorstroming op gang gebracht moet worden, leverde duidelijke de meeste discussie op.
Buiten dat de gestagneerde doorstroming in grote mate de kansen voor jonge hoogopgeleide starters beperkt,
hebben ook vrijwel alle andere doelgroepen er last van.
Momenteel is de doorstroming gestagneerd door diverse problemen als de beperkte bereidheid van banken
om hypotheken te verstrekken en doordat het investeringsvolume van corporaties is gedaald door onder meer
de onzekerheid over de verhuurdersheffing. Door de onzekerheid over de bijbehorende huurverhogingen,
blijven huurders massaal zitten. Ook huishoudens die jaren geleden zijn gestart in starterswoningen blijven nu
ongebruikelijk lang op hun plek zitten, wat problemen oplevert. Een goede doorstroming van deze
huishoudens levert zodoende ook extra starterswoningen in het actuele aanbod op.
Steeds minder investeerders weten hun weg te vinden naar Parkstad en particuliere verhuurders zoeken
elders hun heil waar meer rendement te behalen valt. Het uitponden tijdens met name de jaren 90 van sociale
huurwoningen heeft gezorgd voor verdwaald particulier bezit, voornamelijk in straten waar herstructurering
het meest noodzakelijk is. Tijdrovende procedures en hoge (uitkoop)kosten zijn het gevolg, waardoor de
transformatie van het corporatiebezit maar moeizaam verloopt.
Oplossingen voor deze problematiek zijn er ook tot op zekere hoogte. Zo wordt aangegeven dat
bestemmingsplannen zodanig opgesteld kunnen worden dat enkel levensloopbestendige woningen worden
toegestaan. Hierdoor is nieuwbouw in de regel geschikt voor de minder vitale senioren en kunnen jongeren in
de huurwoningen die zij achterlaten instromen. Banken dienen coulanter te worden en meer te kijken naar het
arbeidspotentieel en de werkelijke woningwaarde van een hypotheekafnemer. Indien kopen eenvoudiger
wordt en huren duurder, zal het overaanbod op de koopmarkt geleidelijk afnemen en er meer aanbod komen
op de huurmarkt. Huurders met het financiële vermogen (en de wens) om een koopwoning aan te schaffen,
komen vermoedelijk met name uit de prijsklasse ‘duur tot de huurtoeslaggrens’ en het duurdere deel van de
prijsklasse ‘betaalbaar’. Juist de duurdere segmenten van de sociale huursector zijn interessant voor jonge
hoogopgeleide starters. Dat geven zij zelf aan en is ook qua verwacht inkomen een redelijke prijsklasse. Om de
investeringskracht van banken te vergroten wordt voorgesteld dat pensioenfondsen als APG en PGGM de
Nederlandse NHG-hypotheken overnemen van de banken. Hoewel elders hogere rendementen te halen vallen
en dat beter is voor de leden, kan een pensioenfonds ook haar ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’ in acht
nemen. Want indien de woningmarkt niet opkrabbelt, voelen de leden het direct via financiële problemen
rondom hun eigen woning. Er wordt momenteel echter wel gesteggeld over het feit dat de banken door die
constructie met enkel de risicovolle hypotheken overblijven. Hier moet dus nog goed over worden gesproken.
Elke oplossing die ervoor zorgt dat banken krediet gaan verstrekken is echter wenselijk.
Voor de uitgeponde woningen is vooral veel subsidie nodig. Er gaat reeds geld naar deze projecten, maar dat
zal nog veel meer moeten gebeuren om de enorme transformatieopgave gestalte te kunnen geven. Wanneer
panden worden uitgekocht na dure en lange procedures kan aangepakt worden met voornamelijk de grote
vraag naar zorggeschikte woningen voor senioren. Indien die gehuisvest kunnen worden in geschikte
woningen, kan daaronder de doorstroming op gang komen. Pandenruil is daarbij een fiscaal lastige optie, maar
zou eenvoudiger geregeld moeten kunnen worden, aldus de professionals.
De grootste problemen komen eigenlijk voort uit het afbrekende beleid van banken en overheid, aldus de
professionals. De economie draait niet, waar in de VS de banken wel kapitaal investeren en de economie
daardoor een stimulans krijgt. Waar in Europa nog behoorlijk achter de feiten wordt aangelopen, heeft men in
de VS wel flink afgewaardeerd. Indien de markt weer op gang komt, biedt dat vanzelf via diverse kanalen meer
kansen voor jonge starters op de woningmarkt in Parkstad. Daarnaast geven de corporatiemedewerkers aan
dat beleid voor corporaties niet landelijk gemaakt kan worden, omdat Parkstad een heel andere markt kent
dan bijvoorbeeld de Randstad. Maatwerk is nodig om ervoor te zorgen dat corporaties kunnen blijven
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investeren en zodat de grote transformatieopgave die er nu ligt door alle verantwoordelijke partijen kan
worden opgepakt. Want indien de investeringskracht van gemeenten, corporaties en ontwikkelaars beperkt
blijft, komt de markt niet uit haar dip en zullen de problemen van krimpregio’s als Parkstad als maar groter
worden.
7. Vergeet niet te investeren in populaire wijken.
Hoewel er meer vraag is naar woningen in populaire wijken, wordt er momenteel meer geld geïnvesteerd in de
zogenaamde ‘wijkaanpak’ van minder populaire wijken. Een reden hiervoor is dat de subsidies vanuit de
overheid voornamelijk worden uitgegeven om in dergelijke wijken de leefbaarheid op peil te houden.
Daarnaast is het verder laten verloederen van dergelijke wijken geen optie, aangezien dat ook een negatief
effect heeft op de waarde van omliggend vastgoed. Daarom zetten corporaties eerder in op transformatie in
die mindere wijken dan op nieuwbouw elders. Het idee is dat door te investeren in een gedifferentieerd
aanbod voor diverse doelgroepen en prijsklassen, met bijvoorbeeld een wijkcentrum, de wijk vanzelf haar
imago terugkrijgt en daardoor ook een ‘populaire’ wijk wordt.
Hoewel de vraag nu wellicht groter is naar investeringen in populaire wijken, is het vanuit diverse oogpunten
beter te investeren in minder leefbare/verpauperde wijken. Verdunning dient echter ook plaats te vinden en
doordat met name huurders in landelijke gemeenten lastig uit hun woning te krijgen zijn, is het in zulke
gevallen vaak eenvoudiger, sneller en goedkoper de verdunningsopgave op te lossen middels beperktere
nieuwbouw. Door de noodzakelijke aanpak van mindere wijken, de noodzakelijke verdunning en het gebrek
aan geld, blijft nieuwbouw in populaire wijken daarom achter. De wijkaanpak krijgt momenteel dus, mede
door een gebrek aan investeringsvolume, de voorkeur. Wanneer de regio op termijn haar problemen heeft
aangepakt en er hopelijk meer geld beschikbaar komt, kan er weer meer in de populaire wijken van dat
moment geïnvesteerd worden.
8. Transformeer aanloopstraten voor centrumstedelijk wonen.
De laatste bevinding/aanbeveling was slechts bedoeld voor een beperkte markt en een beperkt deel van de
respondenten en is ook slechts met de vertegenwoordigers van de Stadsregio Parkstad en de gemeente
Heerlen besproken. De junior programmamedewerker van de Stadsregio geeft aan dat zij streven naar een
levendig centrum met zo min mogelijk leegstand en concentratie is daarbij een goede gedachte.
Ruilverkaveling is daarbij wellicht een idee om aanloopstraten te transformeren voor andere doeleinden zoals
wonen. Hij geeft daarnaast aan dat men in Sittard-Geleen momenteel druk bezig is met een concentratie van
de winkelvoorzieningen in een compacter centrum. De vraag is volgens hem echter wel of publieke gelden
ingezet moeten worden om particuliere eigenaren in de aanloopstraten uit te helpen.
De beleidsmedewerker wonen van de gemeente Heerlen ziet in de aanloopstraten met name kansen voor
jongeren met een interesse voor een stadswoning. Het zal wel een ingewikkelde opgave worden met
procedures, fiscale regels, diverse eigenaren en bestemmingsplannen. Het kan echter wel een oplossing
bieden voor de winkelleegstand in het centrum (op termijn) en daardoor is het transformeren van
aanloopstraten naar een woonfunctie iets wat zeker tot de mogelijkheden behoort.

6.3 Conclusies
Nadat de woonwensen in kaart waren gebracht en deze waren vergeleken met het aanbod en het beleid,
konden enkele voorlopige beleidsaanbevelingen worden opgesteld. Deze zijn vervolgens met enkele
professionals in de regio besproken om daar concrete aanbevelingen van te kunnen maken en te achterhalen
waar de beste kansen liggen om de woningmarkt aantrekkelijker te maken voor jonge hoogopgeleide starters.
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In de meest ideale situatie wordt de markt daar waar gewenst middels grootschalige nieuwbouw aangepast
aan alle woonwensen van jonge hoogopgeleide starters. Reëel bekeken is dat echter gezien onder meer de
krimp, de financiële crisis en de vergrijzingsopgave in de regio niet mogelijk. Doordat de nieuwbouw al een
aantal jaar achterblijft en de bestaande voorraad een steeds prominentere rol krijgt in de
vastgoedontwikkeling, moet wellicht meer in de bestaande voorraad naar oplossingen voor starters gekeken
worden.
Investeren in populaire wijken komt daarnaast mede door een gebrek aan investeringskracht in deze moeilijke
tijden op het tweede plan. Om de wijken met een dalende leefbaarheid en toenemende leegstand in de markt
te houden, gaan de subsidies en investeringen momenteel met name naar de ‘wijkaanpak’ van enkele wijken
die de investeringen het hardst nodig hebben. Nieuwbouw in populaire wijken zal daarom de komende jaren
weinig voorkomen.
Wat buiten kijf blijft staan, is dat moet worden uitgegaan van het polycentrische karakter van de regio.
Jongeren hebben een verschillend beeld over de ideale woonsituatie, waarbij verschillende woonmilieus de
voorkeur krijgen bij verschillende personen. Bij de verantwoording van de wijkkeuze komen ook heel diverse
zaken aan het licht, van ‘rust, vrienden en vereniging’ tot ‘centraal, treinstation en lekker druk’. Wat echter wel
van belang lijkt, is het goede imago van een wijk, goede verbindingen met ontsluitingswegen en openbaar
vervoer en een redelijke nabijheid van het centrum van Parkstad (Heerlen). Met name binnen die contreien
zullen oplossingen voor jonge hoogopgeleide starters gerealiseerd moeten worden. Zolang deze voorzieningen
binnen afzienbare tijd bereikbaar zijn vanuit de wijk, kunnen ook groenstedelijke en dorpse milieus goed
scoren bij jonge starters. De voorkeur voor centrumstedelijk wonen is met 41 van de 335 respondenten op zijn
minst niet ‘sterk’ te noemen.
Het combineren van jongeren en senioren in complexen door het bieden van eerlijkere/gelijkere kansen voor
jongeren (bij woningcorporaties) is daarbij een punt wat besproken is. Een merendeel van de zorggeschikte
nieuwbouw die momenteel plaatsvindt door corporaties, past namelijk prima binnen de woonwensen van
jonge hoogopgeleide starters, al komen zij daar nauwelijks voor in aanmerking. Het aanbod dat wel direct
beschikbaar is en wordt aangeboden, ligt vaak op de verkeerde locatie of is verouderd en niet interessant qua
indeling, uitstraling etc. Het combineren van doelgroepen binnen complexen, bijvoorbeeld door ook een deel
jongeren binnen een nieuwbouwcomplex te plaatsen, is daarbij een oplossing die diverse voordelen met zich
mee kan brengen. Doordat de vraag onder starters echter in grootte en urgentie achterblijft bij de vraag onder
senioren, zullen corporaties hoogstwaarschijnlijk de voorkeur aan senioren en andere zorgbehoevenden
blijven geven. Door de toenemende vergrijzing en extramuralisering in de zorg lijkt hier ook in de komende
jaren weinig in te gaan veranderen ten gunste van jonge starters. Daarnaast zal de positie van starters
ongunstiger blijven door een kortere inschrijfduur en voorrang voor bestaande huurders bij
herstructureringsprojecten. Enig soelaas hierin kan een groei in de transformatie van particulier woningbezit
van senioren bieden: koopwoningen worden hier levensloopbestendig gemaakt, waardoor de senioren die er
momenteel in wonen in kunnen blijven wonen. Hierdoor is er minder vraag op de huurmarkt en tevens
ontstaat er minder overaanbod op de koopmarkt.
Daarnaast was de uitbreiding van de huursector een aandachtspunt. Niet alleen jonge starters, maar ook
andere doelgroepen hebben (deels door marktomstandigheden) behoefte aan meer huurwoningen. Een
belangrijke ontwikkeling hierin is de verwachting dat in de nabije toekomst eigen geld meegebracht moet
worden bij aanschaf van een woning, zoals in het buitenland al langer gebruikelijk is. Hierdoor zullen huishoudens moeten sparen en (langer) moeten huren. Door de concurrerende positie en de dalende prijzen staan
de rendementen van particuliere verhuurders momenteel onder druk en daardoor lijkt de kans dat partijen als
Vesteda het marktaandeel gaan vergroten klein. Tijdelijke verhuur door particulieren komt wel steeds vaker
voor en kan daardoor (tijdelijk) de huurmarkt met name in het middensegment vergroten. Corporaties hebben
te maken met restricties in bouwvolumes vanwege de krimpopgave en kunnen nu door onzekerheden rondom
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de verhuurdersheffing beperkt investeren in nieuwbouw. Waar de meeste professionals en adviesrapporten
het er wel over eens zijn dat de huurmarkt dient te groeien, zullen met name zekerheid vanuit de overheid en
investeringskracht nodig zijn om de opgave te kunnen oppakken. Er wordt momenteel wel gekeken of
krimpregio’s minder hoeven bij te dragen aan de verhuurdersheffing zodat zij de transformatieopgave beter
kunnen aanpakken, waarbij het verschil door andere regio’s met minder problemen wordt opgevangen. Met
name uitbreiding van het huursegment ‘duur tot htg’ zal daarbij opgepakt moeten worden, daar dit bij zowel
hoogopgeleide starters als ook andere doelgroepen een gewild segment is.
De meeste kansen voor jonge hoogopgeleide starters om aan een geschikte woning te komen, lijken echter te
liggen in het op gang brengen en stimuleren van de stilgevallen doorstroming. Doordat hypotheken veel
minder eenvoudig worden verstrekt, huurders blijven zitten door de onzekerheid rondom huurverhogingen en
corporaties moeite hebben met hun investeringskracht, blijft de doorstroming stagneren. Door het uitponden
van corporatiebezit is het daarnaast erg lastig en prijzig om de straten en wijken waar de opgave het meest
noodzakelijk is aan te pakken.
Met name het op gang brengen van de doorstroming lijkt een reële oplossing. Met subsidies en
investeringskracht moeten uitgeponde woningen worden teruggekocht, waarna de transformatieopgave in
Parkstad op gang kan komen. Hierdoor moeten meer zorggeschikte woningen op de markt komen, waar
senioren in kunnen doorstromen. Onderaan de doorstroomketen kunnen starters vervolgens instromen in de
duurdere corporatiewoningen waar senioren uit doorstromen. Daarnaast moeten banken meer gaan kijken
naar arbeidspotentieel van hypotheekafnemers en de werkelijke waarde van de woning en daarmee coulanter
worden in het verstrekken van hypotheken. Met name op de koopmarkt ligt momenteel namelijk een ruim
aanbod, terwijl er in de huursector nauwelijks van enig actueel aanbod te spreken valt. Wanneer de
woningverkoop weer aantrekt, levert dit meer ruimte op de huurmarkt op.
Huurders met het financiële vermogen (en de wens) om een koopwoning aan te schaffen, komen vermoedelijk
met name uit de prijsklasse ‘duur tot de huurtoeslaggrens’ en het duurdere deel van de prijsklasse
‘betaalbaar’. Juist de duurdere segmenten van de sociale huursector zijn interessant voor jonge hoogopgeleide
starters. Dat geven zij zelf aan en is ook qua verwacht inkomen een redelijke prijsklasse. Uit paragraaf 5.1
bleek namelijk dat er wel degelijk genoeg huurwoningen in de prijsklasse voor jonge hoogopgeleide starters
zijn en daar is ook de nodige kwaliteit in te vinden. Het actuele aanbod van deze woningen bij corporaties en
op de particuliere huurmarkt is momenteel door onzekerheid omtrent beleid en huurprijzen en een gebrek
aan doorstroming vrijwel nihil. Om de bereidheid van banken te vergroten om hypotheken en kapitaal te
verstrekken, is het opkopen van (NHG-)hypotheken door investeerders zoals bijvoorbeeld Nederlandse
pensioenfondsen als het APG of PGGM een optie. Alleen de NHG-hypotheken overnemen lijkt echter geen
optie, aangezien banken dan enkel de risicovolle hypotheken overhouden. Hun risico stijgt dan, waardoor
kredieten verstrekken niet automatisch makkelijker zal gaan.
De woningmarkt (in Parkstad) kan enkel aangepast worden aan de wensen en behoeften van deze tijd indien
er meer investeringskracht komt en men de transformatieopgave aanpakt. Wanneer er onduidelijkheid blijft
over het te voeren overheidsbeleid zullen de nieuwbouw en de doorstroming grotendeels stil blijven liggen.
Wanneer geen maatwerk wordt geleverd qua beleid zoals met de verhuurdersheffing (Parkstad kent een
andere markt met andere omstandigheden dan bijvoorbeeld de Randstad), zal dit op termijn voor alle bij de
woningmarkt betrokken partijen tot (nog meer) verliezen leiden. De kwalitatieve opgave zal hierbij ook hoger
op de agenda moeten komen te staan dan de kwantitatieve.
Investeringskracht is nodig om met name in de bij jonge hoogopgeleide starters populaire wijken de
doorstroming op gang te brengen. Doordat de woningmarkt in een dip zit, lijkt daar momenteel het snelste
resultaat geboekt te kunnen worden. In een goed doorstromende markt is het voor corporaties eenvoudiger
om starters met een huurwens aan een geschikte woning te helpen, terwijl voor de starters met een koopwens
de ontspannen koopmarkt voldoende opties moet kunnen bieden.
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7

Conclusie & aanbevelingen
Nadat in de vorige hoofdstukken de diverse deelvragen zijn beantwoord en de woonwensen, het
aanbod en het beleid in kaart zijn gebracht, kan in dit afsluitende hoofdstuk een antwoord gezocht
worden op de hoofdvraag van het onderzoek. Daarnaast zullen afsluitend enkele inhoudelijke en
onderzoekstechnische aanbevelingen worden gedaan.

7.1 Conclusie
Nu de diverse deelvragen zijn beantwoord, kan antwoord worden gegeven op de hoofdvraag:
Wat zijn de woonwensen van hoogopgeleide jongeren in Parkstad en met welke (fysieke) ingrepen op de
woningmarkt kunnen zij beter voor de regio behouden blijven?
Hiertoe wordt het onderzoek nogmaals kort doorlopen met de belangrijkste tussenconclusies om zo te komen
tot de beantwoording van deze probleemstelling.

Woonwensen
Uit de literatuurstudie bleek dat er nauwelijks tot geen concrete informatie beschikbaar was over de
woonwensen van jonge hoogopgeleide starters in Parkstad. Diverse beleidsdocumenten gaven wel aan het
behoud van deze jongeren voor de regio belangrijk te vinden. Vandaar dat een enquête is opgesteld om de
woonwensen van deze groep beter in kaart te brengen.
Daaruit kwam naar voren dat niet het centrumstedelijke, zoals vaak te lezen viel in beleidsstukken, maar het
centrum dorpse woonmilieu het populairste was onder jongeren. Ook stedelijk buiten centrum en
groenstedelijk scoorden vervolgens goed. Hoewel de jongeren de voorzieningen van het centrum op prijs
stellen, kiezen zij eerder voor de rust en nabijheid van vrienden, familie en vereniging bij het kiezen van hun
woonlocatie binnen Parkstad. De meest populaire wijken (Voerendaal-Kunrade, Welten-Benzenrade,
Bekkerveld en Heerlerbaan-Centrum) lagen dan ook vaak net buiten het centrum van Heerlen en scoorden
met name goed door de ligging ten opzichte van het centrum, openbaar vervoer, ontsluitingswegen en het
imago an sich. Heerlen-Centrum scoorde zelf ook goed onder de respondenten, aangezien dit de enige wijk is
die als centrumstedelijk getypeerd kan worden en daardoor in de wens van de groep respondenten die een
voorkeur heeft voor ‘centrumstedelijk’ moet voorzien. De jongeren in Parkstad zijn ook behoorlijk tevreden
met de regio en de wijk waarin ze wonen: ongeveer 75 procent voelt zich thuis in de regio en liefst 80 procent
vindt het prettig wonen in de wijk. Ongeveer de helft van de jongeren heeft daarom ook geen verhuiswens uit
die eigen wijk en een kwart twijfelt hier nog over.
Binnen de gewenste milieus/wijken wordt voornamelijk gezocht naar huurwoningen voor de korte termijn,
waarbij alleen in de landelijke delen van dorpen de koopsector gelijke tred kan houden met huur. De meeste
jonge hoogopgeleide starters zoeken dus een woning om nu in te starten en om later uit door te kunnen
stromen. Zij zoeken hierbij in de stedelijke woonmilieus met een duidelijke voorkeur voor appartementen en
in het groenstedelijke woonmilieu en het centrum dorpse lijkt er een mix gewenst tussen appartementen en
eengezinswoningen. Alleen in het landelijk dorpse woonmilieu scoren (half)vrijstaande woningen duidelijk
beter dan meergezinswoningen. Wat betreft de indeling van de woning was de voorkeur voor een aantal
attributen vrij duidelijk. Zo scoorden 2 slaapkamers, een badkamer met bad én douche, een (half)open keuken
en weinig binnenmuren en veel ramen met veel ruimte en lichtinval met afstand het beste.
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Waar de mening over de regio en de leefomgeving in de wijk dus erg positief is, zijn de respondenten minder
te spreken over de kansen op de woningmarkt. Zo vindt men onder meer dat er te weinig aanbod is voor
starters, wachtrijen bij corporaties te lang zijn en er te weinig navraag wordt gedaan naar woonwensen.

Voorraad, aanbod en reflectie beleid
Dat deze negatieve gedachten niet geheel ongegrond lijken, blijkt bij het analyseren van de voorraad, het
aanbod en het beleid. Waar het begrip ‘starterswoning’ nog wel eens té specifiek wordt geïnterpreteerd in
bouwtechnische zin, blijkt de woonwens van jonge hoogopgeleide starters qua locatie, indeling en uitstraling
niet veel te verschillen van andere doelgroepen. Met name wat betreft de appartementen zit er overlap met
de woonwensen van senioren, wat voor starters problemen oplevert. Bij woningcorporaties worden deze
zorggeschikte woningen namelijk grotendeels met een voorrangsindicatie aangeboden aan 55+ers en
zorgbehoevenden waardoor starters hier meestal achter het net vissen. Corporaties hebben daarbij
momenteel slechts 0,6 procent marktleegstand en veel reacties op vrijkomende woningen. Het verkrijgen van
een corporatiewoning wordt daarnaast door beperkte inschrijfduur en voorrang voor
herstructureerverhuizingen niet eenvoudiger voor starters. Voor jonge huishoudens die teveel verdienen om
in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning rest de particuliere huurmarkt, waar momenteel
nauwelijks aanbod te vinden is. Meer dan 90 procent van het actuele aanbod (tot 680 euro huur en 219.000
euro koop) op die markt betreft namelijk koopwoningen en slechts een half procent betreft huurwoningen in
landelijke gemeenten. Met name jongeren die willen starten op de huurmarkt in landelijke gemeenten lijken
daarom slecht bedeeld te worden. Op de koopmarkt lijken er door de dalende prijzen en het ruime aanbod,
buiten de hypotheekkwestie gezien, weinig belemmeringen te zijn om een woning te vinden. Hoewel er een
ruime voorraad is van huurwoningen in de door de doelgroep gewenste prijsklassen, is er momenteel
nauwelijks verloop op de markt door een beperkte doorstroming, waardoor de kansen voor jonge
hoogopgeleide starters beperkt blijven.
Uitgaande van de resultaten van de enquête kan gesteld worden dat er aan de juistheid van het beleid rondom
de huisvesting van de doelgroep getwijfeld kan worden. Het beleid richt zich namelijk meer op het
centrumstedelijke dan het twee keer zo vaak gekozen centrum dorpse woonmilieu en geeft aan dat er door
de ontspannen markt nauwelijks problemen zijn om te starten. Men gaat hierbij echter voorbij aan het feit
dat jongeren willen huren waar het overgrote deel van het aanbod koopwoningen betreft en dat er op de
door hen gewenste locaties nauwelijks woningen aangeboden worden. Daarnaast is er een deel in het
actuele aanbod dat wel de juiste locatie kent, maar dat dusdanig gedateerd is dat het totaal niet voldoet aan
de woonwensen. De gewilde appartementen gaan zoals gezegd vaak met een voorrangsindicatie naar senioren
en doordat de nieuwbouw grotendeels is stilgevallen lijkt dit ook weinig soelaas te bieden voor starters.

Beleidsaanbevelingen
Met de woonwensen in kaart en het inzicht dat er in de huidige markt inderdaad weinig aanbod is en dat dit
met nieuwbouw voorlopig niet opgelost zal gaan worden, moest gekeken worden naar andere, indirectere
manieren om de problematiek voor jonge hoogopgeleide starters op te lossen. Door de krimp, de financiële
malaise waarin de markt momenteel verkeert en de vergrijzingsopgave in de regio kennen directe
investeringen in de huisvesting van jonge hoogopgeleide starters momenteel, ondanks het belang voor de
regio (op termijn), nauwelijks prioriteit. Enkele (voorlopige) beleidsaanbevelingen werden geformuleerd uit de
analyse van woonwensen, aanbod en beleid en vervolgens besproken met professionals.
Hieruit kwam naar voren dat met name het op gang brengen van de doorstroming van belang zal zijn om
jongeren een kans te kunnen bieden om in te stromen in de markt. Het stimuleren van de doorstroming kan
geschikte huisvesting opleveren voor vele huishoudens, bijvoorbeeld wanneer banken coulanter worden in
het verstrekken van hypotheken door meer te kijken naar arbeidspotentieel van afnemers en werkelijke
woningwaarde. Daarnaast kunnen investeerders de mogelijkheden van banken voor het verstrekken van
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krediet vergroten door (NHG-)hypotheken op te kopen en middels subsidies die helpen om uitgepond bezit
op te kopen en zo gedateerde en onpopulaire straten op te knappen kan een slag gemaakt worden in de
realisatie van de benodigde zorggeschikte huisvesting voor senioren. Hierdoor kan de koopmarkt weer
aantrekken en kan er een beweging ontstaan van huurders richting de koopmarkt, wat het overaanbod op de
koopmarkt zal verminderen en meer opties voor starters aan de onderkant op de huurmarkt zal opleveren.
Duidelijker beleid betreffende de huurprijzen en huurverhogingen kan onzekerheid bij huurders wegnemen
en hen beter laten doorstromen. Ook via tijdelijke verhuur kan de gewenste uitbreiding van de huursector
(tijdelijk) gerealiseerd worden. Gezien de complexe situatie waar de regio Parkstad momenteel in verkeert met
een gebrek aan investeringskracht en demografische uitdagingen, lijken in deze meer indirecte oplossingen
momenteel de meeste kansen te liggen voor jonge hoogopgeleide starters op de woningmarkt in Parkstad.
Een flinke investering in de uitbreiding van de huurmarkt door corporaties is voorlopig niet te verwachten en
doordat de rendementen van commerciële verhuurders in de regio onder druk staan, valt ook niet te
verwachten dat zij de komende tijd veel gaan investeren.
Met name in de gewenste woonmilieus en wijken zal de doorstroomopgave, vanuit het oogpunt van de
doelgroep gezien, aangepakt moeten worden. Waar momenteel veel subsidies vanuit de ‘wijkaanpak’ naar
minder populaire wijken gaan, zullen de woonwensen van jongeren op alternatieve manieren moeten worden
gerealiseerd in de bij hen wel populaire wijken. Het combineren van jongeren en senioren in
appartementencomplexen, aangezien zij grotendeels dezelfde woonwensen hebben qua woning en locatie,
kan daarbij een streven zijn. Doordat de opgave voor senioren echter nog groter en nijpender is dan voor
jongeren, zullen dergelijke combinaties voorlopig waarschijnlijk slechts op kleine schaal gerealiseerd worden
door de woningcorporaties. Het belang van het behoud van hoogopgeleide jongeren is dan secundair.

Slotbeschouwingen
Om de economie te kunnen laten floreren en Parkstad op termijn wellicht weer te laten groeien, is een
combinatie nodig van een goed werk-, woon- en leefklimaat en het behoud van hoogopgeleide jongeren is
daarin cruciaal. Dat eerst bedrijven aangetrokken dienen te worden voordat werknemers nodig zijn, is niet de
juiste manier van denken. Het creëren van een gewenst woon- en leefklimaat is minstens zo belangrijk als de
aanwezigheid van infrastructuur of bedrijven voor de kansen van een regio, zoals in de context reeds werd
beschreven. Het behoud van jongeren middels een prettige en gewenste woonomgeving is daarom cruciaal,
aangezien zij niet alleen bedrijven aantrekken, maar ook zelf via ondernemerschap bedrijven starten.
Zonder investeringskracht om de transformatieopgave grondig aan te kunnen pakken, zal de regio de
demografische problemen omtrent de krimp, vergrijzing en ontgroening maar moeilijk de baas kunnen blijven.
Niet afwaarderende en beperkt krediet verstrekkende banken en een overheid die geen duidelijkheid
verschaft over het te voeren beleid zijn daarbij funest. Daarnaast dient men zich te realiseren dat beleid niet
altijd landelijk gemaakt kan worden. Maatregelen zoals een verhuurdersheffing zijn in de Randstad waar de
vraag naar woningen toeneemt vermoedelijk minder schadelijk voor de investeringskracht dan in een
krimpregio als Parkstad waar de prijzen onder druk staan en waar een grote transformatieopgave ligt. De
belangrijkste conclusie is daarom waarschijnlijk dat men nog meer moet investeren en aanpakken.
De crisis in de bouwsector en het constant veranderende beleid daaromheen gedurende de uitvoering van dit
onderzoek, maakten het met name lastig om de randvoorwaarden en het beleid goed in kaart te brengen. Het
leidde er ook toe dat het onderzoek tweeledig van aard werd. Enerzijds bieden de resultaten direct een inkijk
in de woonwensen van hoogopgeleide jongeren in de regio, waarmee concreet de voorraad aangepast kan
worden. De woonwensen van starters verschillen daarnaast bijvoorbeeld ook niet zoveel van die van senioren
bij appartementen, waardoor flexibel en duurzaam gebouwd kan worden voor diverse doelgroepen.
Anderzijds werd duidelijk dat directe oplossingen als nieuwbouw momenteel lastig te realiseren zijn en
daarom werden indirecte oplossingen voorgesteld die grotendeels via de bestaande voorraad moeten
bijdragen aan het tegemoet komen aan de woonwensen.
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Zonder duidelijk beleid en het aanpakken van de transformatieopgave zullen de verliezen voor bij de
woningmarkt betrokken partijen op termijn (verder) toenemen. De mogelijkheden om de problemen in
krimpregio Parkstad aan te pakken, blijven dan té beperkt. Op de korte termijn zullen voor hoogopgeleide
jongeren via indirecte manieren als een verbeterde doorstroming of een (tijdelijke) uitbreiding van de
huurmarkt oplossingen gezocht moeten worden en op de lange(re) termijn kan wellicht middels de
resultaten van de enquête naar de woonwensen aan passende nieuwbouw/transformatie gedacht worden.

7.2 Aanbevelingen
Ten slotte worden enkele aanbevelingen gedaan, waarbij de eerste gericht zijn op de implementatie van de
resultaten en beleidsaanbevelingen: deels ter verbetering van het onderzoek en deels om ontbrekende
kennis te vergaren:
1 - Los de mismatch op de woningmarkt op de korte termijn voornamelijk via indirecte wegen op.
Door een gebrek aan investeringskracht, de problematiek rond de krimp en de vergrijzing en de prioriteit van
de wijkaanpak staat het aanpakken van de huisvestingsproblematiek van jonge hoogopgeleide starters via
nieuwbouw of transformatie momenteel niet bovenaan de agenda. Het is daarom raadzaam om met name via
het op gang brengen van de doorstroming en (tijdelijke) uitbreiding van de huursector kansen te bieden aan de
doelgroep. Coulantere banken, stimulerend overheidsbeleid, duidelijkheid voor huurders, tijdelijke verhuur en
een grotere investeringskracht zijn aspecten die hier aan bij moeten dragen. Directe investeringen volgen
wellicht op de langere termijn.
2 - Kijk kritisch naar de resultaten van het woonwensenonderzoek bij het realiseren van huisvesting.
Hoewel de steekproef van de enquête niet ideaal was (zie ook aanbeveling 4), waren bepaalde resultaten
dusdanig dat getwijfeld moet worden of het bestaande beleid optimaal gericht is op de woonwensen van
jonge hoogopgeleide starters in de regio. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de keuze voor het woonmilieu en de
verantwoording van de keuze voor bepaalde wijken dat centrumstedelijk wonen onder de respondenten
waarschijnlijk niet zo populair is als in het beleid van onder meer de Stadsregio Parkstad wordt verondersteld.
De resultaten van de enquête suggereren namelijk dat er in landelijke gemeenten ook een vraag is naar
starterswoningen en dat deze vraag wellicht groter is dan in centrumstedelijke woonmilieus. Om te kijken of
dit ook het geval is en de resultaten van het onderzoek gebruikt mogen worden, zal de betrouwbaarheid
verder onderzocht moeten worden door de resultaten te checken.
3 - Voer meer ‘direct’ onderzoek uit naar de woonwensen van jonge hoogopgeleide starters in Parkstad.
De Stadsregio Parkstad en andere partijen op de woningmarkt in Parkstad onderschrijven het belang van het
behoud van jonge hoogopgeleide starters voor de regio. Er wordt echter nog maar beperkt aandacht aan
geschonken en woonwensenonderzoek dat plaats vindt, blijft meestal beperkt tot desk research of onderzoek
onder zittende huurders. Potentiële jonge hoogopgeleide starters die zich oriënteren op de markt worden
daarentegen niet of nauwelijks gevraagd naar hun woonwensen. Door hen actiever te betrekken bij de
woningmarkt en directer te vragen naar hun wensen en voorkeuren op de woningmarkt, kan de tevredenheid
over de startersmarkt onder deze jongeren verbeteren. Hierdoor stijgt niet alleen de kans dat deze jongeren in
de regio willen blijven wonen, maar kan de woningmarkt ook beter worden aangepast aan hun voorkeuren.
Met de zoekprofielen van thuisinlimburg.nl kan bijvoorbeeld gekeken worden wie actief zoekt naar
woonruimte in bepaalde prijsklassen en op bepaalde locaties om zo de juiste personen te kunnen benaderen.
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De volgende aanbevelingen geven aan hoe het onderzoek beter uitgevoerd had kunnen worden:
4 - Voer de enquête nogmaals uit met een betere steekproef.
De steekproef was niet optimaal doordat het lastig was om hoogopgeleide jongeren met een concrete
starterswens te benaderen. Bij gemeenten was het opleidingsniveau van de inwoners bijvoorbeeld niet
bekend en vanwege privacy redenen was het niet mogelijk informatie te verkrijgen van corporaties van
ingeschreven personen. Hierdoor is voor een groot deel gebruikt gemaakt van potentiële starters in de vorm
van studenten. Jongeren met een concrete startwens op de korte termijn zijn waarschijnlijk beter in staat
antwoord te geven op vragen aangaande de huidige situatie op de woningmarkt dan studenten aangezien zij
zich daar reeds op hebben georiënteerd.
Daarnaast hebben zij waarschijnlijk een beter beeld van waar zij willen wonen en hoe. De steekproef kende
ook een oververtegenwoordiging van respondenten uit het netwerk van de onderzoeker. Zo waren er naar
verhouding te veel respondenten uit met name Voerendaal. Een betere spreiding van respondenten over de
gemeenten in Parkstad zou een algemener beeld voor de regio opleveren. Om betere resultaten te kunnen
behalen, is een betere steekproef daarom wel gewenst. Hierdoor kunnen de resultaten van de uitgevoerde
enquête ook niet zomaar zonder een kritische beschouwing worden overgenomen en toegepast.
5 - Breng de voorraad en het aanbod beter in kaart.
Door een gebrek aan de juiste databases en informatie, is het aanbod voornamelijk in kaart gebracht met
websites als jaap.nl en thuisinlimburg.nl, waardoor gewerkt moest worden met momentopnames. Om beter
onderbouwen uitspraken te doen, is het daarom aan te raden om het onderzoek te herhalen met behulp van
databases van corporaties. Doordat op die manier beter naar de kenmerken van woningen gekeken kan
worden, is het ook eenvoudiger om een beeld te krijgen van de match tussen vraag en aanbod en het
verloop/aanbod op zich.
De laatste aanbevelingen geven aan waar nog gaten in de kennis zitten, welke middels onderzoek opgevuld
kunnen worden:
6 - Onderzoek specifieker de redenen waarom jongeren wegtrekken/zijn vertrokken.
Dit onderzoek spitst zich voornamelijk toe op de woonwensen van jongeren binnen de regio, mede omdat
Verwest et.al. (2010) aangaven dat het raadzaam is voor krimpregio’s om eerst de bestaande bevolking beter
te behouden voordat men zich gaat richten op het terughalen van vertrokken inwoners of het aantrekken van
nieuwe personen. Er zijn echter ook jongeren in het verleden weggetrokken en ook nu zijn er nog jongeren
met een verhuiswens. Vaak wordt aangenomen dat de voornaamste redenen hiervoor studie en werk zijn,
maar wellicht spelen andere factoren (specifiek voor Parkstad) een rol in dit verhaal. Onderzoek daarnaar zou
wenselijk zijn om het percentage wegtrekkende jongeren in de toekomst verder te kunnen verkleinen en
vertrokken jongeren op termijn terug te halen.
7 - Zoek uit in hoeverre de huidige woonsituatie van invloed is op de woonwens van de jongere generatie.
Men kan zich afvragen of respondenten zich vanuit een soort kopieergedrag laten leiden in hun antwoorden,
waarbij de huidige woonsituatie bij bijvoorbeeld de ouders van invloed zou zijn op gemaakte keuzes. Zo zou dit
ertoe kunnen leiden dat respondenten uit stedelijke gemeenten eerder voor een huurwoning kiezen dan
respondenten uit een landelijke gemeente (waar het aandeel huur lager is). Kunnen de afkomst en de huidige
woonsituatie daardoor een stempel drukken op de woonwensen van jongeren in een bepaalde regio, kan dit
een vertekend beeld geven van de werkelijke woonwensen en welk effect heeft dit op de woningmarkt?
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