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Samenvatting 

Aanleiding 

De gemeente Etten-Leur ontwikkelt in 2014 een actuele woonvisie, samen met haar woonpartners. 

Daarnaast werkt de Woonstichting Etten-Leur (WEL) aan een herijking van haar strategisch voor-

raadbeleid. Samen willen de gemeente en WEL bovendien de onderlinge prestatieafspraken con-

creet uitwerken. 

Aan het bureau Atrivé gevraagd om inzicht te geven in de woningmarkt van Etten-Leur met een 

kwantitatieve en kwalitatieve analyse. Hiervoor is onder meer een enquête onder de bewoners van 

Etten-Leur uitgevoerd. Samenvattend geven deze het volgende beeld. 

 

Methode 

Naast het in beeld brengen en analyseren van relevante onderzoeksresultaten staat in dit proces 

adequaat overleg met woonpartners centraal in de vorm van raadpleging over actuele thema’s zo-

als beschikbaarheid en betaalbaarheid van wonen en de kwaliteit van zowel bestaande voorraad als 

de nog te bouwen woningen en appartementen. Aan de raadpleging namen deel Avoord Zorg & 

Wonen, Thuiszorg West-Brabant, Maas-Jacobs Vastgoed bv, AgnesTomesen makelaardij, GGZ Bre-

burg, VB&T Makelaars, Gehandicaptenplatform, NBU, Advies Commissie Wonen, Rabobank, Aan-

nemersbedrijf van Agtmaal bv, Maria parochie, KBO, Seniorenraad, Surplus en de 

Huurdersbelangenvereniging. 

Voor de analyse is gebruikgemaakt van het beschikbare cijfermateriaal over de huishoudens en 

woningen in de gemeente Etten-Leur. Niet alle bronnen zijn actueel. Vandaar dat besloten is om 

middels een bewonersenquête een goed beeld te verkrijgen van de woonsituatie en de woonwen-

sen van de inwoners van Etten-Leur.  

 

Positie in de regio 

Binnen deze regio met Breda als grootste gemeente is Etten-Leur een middelgrote gemeente, die 

anno 2013 ruim 42.000 inwoners en ongeveer 18.000 huishoudens telt. De andere 

(buur)gemeenten zijn Rucphen, Zundert, Halderberge en Moerdijk. 

Etten-Leur kent als tweede gemeente in de regio na Breda een behoorlijke groei. Een vestigings-

overschot vanuit de buurgemeenten draagt hieraan bij. In Etten-Leur neemt niet alleen de groep 

senioren toe, maar ook de groep een- en tweepersoonshuishoudens in de leeftijdsklasse 35 t/m 54 

jaar, groeit. Vergeleken met de omliggende gemeenten (exclusief Breda) is er minder vergrijzing. 

Ook qua gemiddeld inkomen is de gemeente een sterkere gemeente dan de buurgemeenten. Wel 

ligt het (conjuncturele) werkloosheidspercentage een fractie hoger. Etten-Leur is kortom een aan-

trekkelijke gemeente met veel mogelijkheden. Etten-Leur heeft de ruimte, maar moet deze wel 

pakken.  

 

Belangrijkste woonopgaven 

De uitdaging voor Etten-Leur is om deze positie vast te houden en een aantrekkelijke gemeente te 

blijven. Dat kan door de bestaande woningvoorraad goed te laten aansluiten bij de behoeften van 

de woonconsumenten en door, waar de voorraad niet toereikend is, deze te verrijken met passen-

de nieuwbouw.  

In deze algemene opgave zijn een aantal specifieke thema’s die door de inwoners van Etten-Leur, 

de gemeente, WEL en maatschappelijke organisaties belangrijk zijn. Het betreft: 

 

Het betreft: 

 Betaalbaarheid (welke groepen dreigen in de knel te komen?) 

 Beschikbaarheid (vinden van een passende woning) 
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 Kwaliteit bestaande woningen (de toereikendheid van de bestaande voorraad in het alge-

meen, en in het bijzonder de opgaven aangaande duurzaamheid en levensloopbestendig-

heid) 

 Kwaliteit nieuwe woningen (welke nieuwbouw is nodig om in de behoefte te kunnen voor-

zien?) 

 

Hoe ziet de bestaande voorraad in Etten-Leur eruit? 

De woningvoorraad is divers en kan in principe in de wensen van verschillende doelgroepen door-

stromers voorzien. Voor starters ligt dat wat moeilijker. Er zijn weinig kleine appartementen voor 

starters beschikbaar. Over het algemeen zijn oudere en kleine woningen (vooral in de huur) het 

meest betaalbaar voor starters. Moderne woningen zijn interessant voor oudere doorstromers. 

Doordat de doorstroming stagneert wonen veel ouderen in voor hen ongeschikte woningen (die 

soms geschikt te maken zijn en soms ook niet). Doordat de doorstroming stagneert krijgen starters 

nog moeilijker toegang tot de woningmarkt: Er zijn weinig geschikte woningen voor hen en ze ko-

men nauwelijks op de markt. 

 

Wat is de woningbehoefte? 

Er zijn in Etten-Leur 6.500 woningzoekenden die in Etten-Leur een woning zoeken. Hiervan zijn er 

5.860 verhuisgeneigde doorstromers zijn er naar schatting 635 starters. Als de doorstromers hun 

verhuiswens realiseren laten zij 5.860 woningen achter. De laatste jaren is de daadwerkelijke dy-

namiek echter lager. In werkelijkheid vestigden zich zo’n 2000 huishoudens per jaar zich in een 

woning in Etten-Leur. 

 

Voor de toekomstige ontwikkeling van de woningbehoefte, en dus voor de vraag hoe groot de wo-

ningvoorraad van Etten-Leur in de toekomst (2020) dient te zijn is van belang hoe het aantal huis-

houdens zich gaat ontwikkelen. Hierin is meegerekend: het aantal nieuwe huishoudens in deze 

periode (huidige en toekomstige starters), het saldo van binnen- en buitenlandse migratie, de 

huishoudens die naar verwachting de woningmarkt gaan verlaten. Geraamd is dat het aantal huis-

houdens tot 2020 met 1150 toe zal nemen.  

 

Uitgesplitst naar doelgroep en woningsegment wordt dan globaal gesproken de volgende kwalita-

tieve vraag uitgeoefend. 

 

• Starters: vooral huur, eerste voorkeur appartementen, tweede voorkeur rij- en hoek-

woningen 

• Jonge doorstromers tot 35 jaar: vooral rij- en hoekwoning en tweekapper en vooral 

koopwoningen 

• Middelbare doorstromers 35-55 jaar: vrijstaande woningen en tweekapper, voorname-

lijk koopwoningen 

• Oudere doorstromers 55-75 jaar: appartementen met lift en patiowoningen en vooral 

huurwoningen 

 

Als deze groepen hun woonwens realiseren laten zij, met uitzondering van de starters ook wonin-

gen achter: voornamelijk rij- en hoekwoningen en daarnaast ook veel appartementen.  

 

Door de woningtypen waar de voorkeur naar uitgaat te vergelijken met woningen die vrijkomen, bij 

realisering van de woonwens, kunnen overschotten en tekorten worden berekend. Vaak realiseren 

huishoudens om uiteenlopende redenen hun woonvoorkeur niet daadwerkelijk. Daarom is bij de 

behoeftebepaling rekening gehouden met het volgende: 
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 De daadwerkelijke verhuismobiliteit wijkt af van de in de enquête gemelde verhuisgeneigd-

heid. Met name huishoudens in de leeftijdsklasse 55-75 verhuizen veel minder dan op 

grond van hun verhuisgeneigdheid verwacht mag worden. 

 De eigen financiële mogelijkheden worden overschat en de prijs van bepaalde woningen, 

met name vrijstaande woningen, wordt onderschat: gecorrigeerd is voor deze ‘niet realisti-

sche woonwens’. 

 Behoefteramingen zijn vergeleken met marktindicatoren, zoals de wachttijden bij WEL, 

transacties van koopwoningen, transactieprijzen en verkoopduur. 

 

Vertaling van deze behoefte, in combinatie met de demografische trend, naar overschotten en te-

korten in 2020 geeft inzicht in de kwalitatieve behoefte waar de bestaande voorraad niet in kan 

voorzien.  

 

Welke toevoeging aan woningen in Etten-Leur is dan nodig? 

Deze behoefte aan verrijking van de woningvoorraad hangt mede af van de toekomstige ontwikke-

ling van de woningmarkt. Zet het herstel geleidelijk door? Blijft toch de crisis voortduren of gaan 

we een robuust herstel meemaken waarin er weer volop vertrouwen is? Als we deze vragen verta-

len in globale scenario’s dan kan een eerste beoordeling plaatsvinden van  de door de gemeente 

voorgestelde harde plancapaciteit. In onderstaande tabel is deze indicatie samengevat: 

 

  Harde plancapa-

citeit tot 2020 

Scenario’s woningmarkt 

   Voortdurende cri-

sis 

Beginnend her-

stel dat geleide-

lijk doorzet 

Volop ver-

trouwen 

Totale nieuwbouw 870 0 + (1100) + 

Huurwoningen 345 + ++ (400-600) 0 

 Appartementen 202 + + (250-400) 0 

 Rij- en hoekwo-

ningen 

120 0 + (150-200) 0 

Koopwoningen 525 - + (500-700) ++ 

 Appartementen 12 0 0 (10-30) + 

 Rij- en hoekwo-

ningen 

210 0 - -(50-100) -- 

 2^1 kap 200 - ++ (400-500) ++ 

 Vrijstaand 125 -- - (50-100) + 
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Beginnend herstel dat geleidelijk doorzet is het als het meest waarschijnlijke scenario gehanteerd. 

Dit bouwt voort op actuele marktontwikkelingen in de koopmarkt. In woorden zijn in dit ‘midden-

scenario de aanbevelingen voor het nieuwbouwprogramma als volgt: 

 

Totale plancapaciteit: 

 Om in de groeiende vraag kwantitatief goed te kunnen voorzien is realisatie van de harde 

plancapaciteit van 870 woningen zeker gewenst.  

 Ontwikkel daarnaast ook een deel van de zachte plancapaciteit. Er is ruimte voor 1.100 

woningen.  

 

Aandeel en kwaliteit huursegment 

Het tekort aan huurwoningen is groot. Om in de behoefte te kunnen voorzien zijn ruim 400 wonin-

gen wenselijk. Het is verstandig om bovendien ruimte te creëren voor voorraadbeleid in de be-

staande voorraad (verkoop, niet-DAEB). Ga dan uit van een bandbreedte van 400 tot 600 

huurwoningen. Hier ligt een belangrijke opgave voor WEL, verondersteld dat overige verhuurders 

niet of in beperkte mate op deze opgave inspringen. 

 Er is momenteel veel behoefte aan relatief kleine (60 tot 80 m2) en betaalbare huurwonin-

gen (vooral appartementen) tot de liberalisatiegrens. Vergroot de flexibiliteit in de voorraad 

en bouw deze bij voorkeur zo dat ze later tot grotere eenheden samen te voegen zijn.  

 Er is, zeker op termijn, ook markt voor luxere en grotere huurappartementen, centraal en 

toch rustig gelegen, met royale buitenruime en goede zonoriëntatie. Huur boven de libera-

lisatiegrens maar niet te duur (€ 700,- tot € 900,-). 

 

Nieuwbouw koop (525 woningen) 

Voor het koopdeel van het programma is de conclusie dat er momenteel wordt ingespeeld op een 

aanzienlijke vraag naar rijwoningen. In deze vraag zit een crisiseffect. De mensen willen eigenlijk 

wat anders maar op basis van wat mensen kunnen besteden is een rijwoning een acceptabele ‘se-

cond best’-keuze. Bij een geleidelijk herstel neemt met name de behoefte aan tweekappers toe. 

Bovendien zullen dan, als gevolg van meer doorstroming, vooral rijwoningen in de bestaande voor-

raad vrijkomen.  

 Afhankelijk van het aandeel huurwoningen bedraagt de bandbreedte voor koop 500 tot 700 

woningen. 

 Ten opzichte van de huidige planning is er ruimte voor meer tweekappers, tot maximaal 

530 woningen. De meeste ruimte is er in het segment € 200.000,- tot € 300.000,-. 

 Breng de plancapaciteit voor vrijstaande woningen iets terug, maar handhaaf een aanzien-

lijk aandeel vrije kavels in de plancapaciteit (bandbreedte 50 tot 100). Deze zorgen voor 

variatie in de wijk. Overweeg om op korte termijn vrije kavels gebundeld ter beschikking te 

stellen van een CPO-initiatief. Dit brengt vaart in de ontwikkeling. 

 Reduceer het aantal rij- en hoekwoningen waar dit plantechnisch mogelijk is. Het meest 

geschikte prijssegment is € 150.000,- tot € 200.000,-. Maak dit woningtype ook voor de 

toekomst aantrekkelijk, met bijvoorbeeld geschakelde bouw, garage/bergruimte, uitbrei-

dingsmogelijkheden et cetera.  

 Schrijf het koopappartement niet af, maar zie het als een kansrijke nichemarkt. Er is nu 

weinig plancapaciteit voor dit type en weinig behoefte. Er zijn wel situaties waarin dit wo-

ningtype geschikt en aantrekkelijk is. Denk aan transformatie van (beeldbepalende) ge-

bouwen. Er zijn goede mogelijkheden voor CPO bij dit soort transformaties.  
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Welke woonopgaven zijn er nog meer? 

Zoals eerder gesteld: de woonopgave voor Etten-Leur bestaat niet alleen uit het toevoegen van 

woningen maar heeft ook betrekking op het bevorderen van de doorstroming en de passendheid en 

de kwaliteit van de woningvoorraad. Per thema zijn de belangrijkste constateringen en aanbevelin-

gen samengevat. 

Betaalbaarheid van het wonen 

Inkomen, woonlasten, energiekosten en overige uitgaven vormen samen een puzzel, die bepaalde 

doelgroepen in Etten-Leur niet rond krijgen. Met name gezinnen in de huursector moeten de eind-

jes aan elkaar knopen. Dit treft niet alleen gezinnen rond het minimum. Ook gezinnen met een in-

komen boven de huurtoeslaggrens ervaren budgetproblemen. Deze budgetproblemen, voor met 

name de gezinnen met eenverdiener (of eenoudergezin), zullen toenemen. Voor ouderen is deze 

problematiek momenteel minder urgent.  

De budgetproblematiek is in principe primair de verantwoordelijkheid van de bewoner, maar een 

ondersteunende rol van gemeente (minimabeleid) en woningcorporatie (huurbeleid) is gewenst. 

Ook maatschappelijke organisaties (HBV, ouderenbond) kunnen bewoners hierbij ondersteunen.  

 

Aanbevelingen: 

 Help huishoudens met budgetproblemen met het vinden van een beter betaalbare woning. 

 Help in het kader van de ‘minimacampagne’ huishoudens om beter met hun budget om te 

gaan (budgetcoach). 

 Besteedt ook aandacht aan de energiecomponent van de woonlasten; een zuiniger stook-

gedrag is een quickwin. 

 Maak huishoudens bewust van de vele gemeentelijke regelingen voor ondersteuning. 

 Richt zeker deze bovenstaande interventies op de wijken waar de budgetproblemen relatief 

groot zijn.  

 

De beschikbaarheid: vinden van een passende woning 

De beschikbaarheid is vooral een opgave voor de huursector. De wachttijd voor een sociale huur-

woning bij WEL bedraagt 7 jaar voor een appartement en 9 jaar voor een eengezinswoning. De ge-

liberaliseerde huurmarkt toont daarentegen tekenen van ontspannenheid. Wachtlijsten zijn kort en 

er ontstaat incidenteel leegstand. Dit duidt op een ruimer aanbod in dit segment, ten opzichte van 

de vraag. 

Naar de toekomst toe groeit de doelgroep die op sociale huurwoningen aangewezen is. De voor-

raad aan betaalbare huurwoningen hangt sterk samen met het strategisch voorraadbeleid (SVB) 

van WEL, als verreweg de grootste speler in het huursegment. De belangrijkste variabele is het 

huurbeleid. Daarnaast zijn ook het verkoopbeleid en de nieuwbouw van invloed op de omvang van 

de betaalbare voorraad.  

 

Aanbevelingen: 

 Zet het beleid van extra huurverhoging voor scheefwoners voort, zodat een groter deel van 

de sociale voorraad voor de doelgroep beschikbaar is. Zorg daarbij ook voor een aantrek-

kelijk aanbod. Een deel van de scheefwoners kan terecht in sociale huurwoningen die bo-

ven de liberalisatiegrens terecht komen. Kijk bij verkoop van huurwoningen ook speciaal 

naar deze doelgroep.  

 De bandbreedte in de wenselijke sociale voorraad van WEL (tot € 699,-) bedraagt 4.150 tot 

5.125 woningen. 
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 Hierbinnen is het gewenst om de voorraad tot de tweede huurtoeslaggrens (tot € 597,-) op 

ten minste 2.650 woningen te houden.  

 Om in 2020 voldoende gewenste omvang te kunnen realiseren dient de streefhuur maxi-

maal 80% maximaal redelijk te bedragen. Om in het midden van de bandbreedte uit te 

komen dient de huidige voorraad van 4.615 woningen min of meer op peil te blijven. Dan 

dient ook het huidige % maximaal redelijk (ongeveer 75%) gehandhaafd te blijven. De 

bandbreedte in het huurbeleid van WEL bedraagt dan 75% tot 80% maximaal redelijk. 

 In het strategisch voorraadbeleid (SVB) van WEL zijn huurbeleid, verkoopbeleid en nieuw-

bouw communicerende vaten (zie onderstaand de gewenste nieuwbouwaantallen, waarbij 

verondersteld is dat WEL hiervan het grootste gedeelte zal realiseren). Bij een huurbeleid 

van 80% maximaal redelijk kan de afname aan sociale huur in de bestaande voorraad ge-

compenseerd worden door de gehele nieuwbouwopgave van WEL in het sociale segment te 

realiseren. Dan zou er geen ruimte overblijven voor verkoopbeleid en voor nieuwbouw in 

geliberaliseerde huur. Een lager % maximaal redelijk dan 80% creëert dus speelruimte in 

het SVB.  

 
Levensloopbestendigheid 
 

Als gevolg van de vergrijzing zal ook het aantal huishoudens met beperkingen sterk groeien. Voor 

deze groep zijn voldoende passende woningen beschikbaar, mits deze ook daadwerkelijk vrijko-

men. Niet iedereen woont echter passend. Deels zijn deze woningen alsnog geschikt te maken te-

gen acceptabele kosten. Deels is verhuizing de beste oplossing. 

Hiernaast is er nog een beperkte groep die behoefte heeft aan redelijk intensieve zorg, maar niet 

langer recht heeft op verblijf in een verzorgingshuis. Voor hen biedt het concept verzorgd wonen 

uitkomst. Het gaat om een behoefte van een orde van grootte van 100 woningen tot 2030. Met 

transformatie van verzorgingshuizen tot zelfstandige woningen kan hierin tot 2020 goed worden 

voorzien. Bij de bouw van verzorgingshuizen in Etten-Leur is hier al rekening mee gehouden. 

 

Aanbevelingen: 

 Help eigenaar-bewoners met het levensloopbestendiger maken van hun woningen: om 

mensen hierbij te helpen zijn er de campagnes ‘Woon morgen zonder zorgen’ en ‘Wonen 

met gemak’. Het animo om daadwerkelijke aanpassingen te realiseren lijkt tot op heden 

beperkt te zijn. Een goede evaluatie biedt mogelijk aanknopingspunten voor nieuwe impul-

sen. 

 Help de huishoudens die in een ongeschikte woning wonen met een doorstroommakelaar. 

Aangezien het doorstroom vanuit zowel koop- als huurwoningen betreft, ligt een gezamen-

lijk initiatief van WEL en gemeente Etten-Leur in de rede.  

 Geef bij de toewijzing van nultredenwoningen voorrang aan huishoudens met beperkingen. 

 Bouw de samenwerking van zorgaanbieders rond zorgvastgoed en rond de levering van 

zorg en diensten aan zelfstandige woningen verder uit. Dit is in eerste instantie een ver-

antwoordelijkheid van zorgaanbieders. Het gaat dan met name om de opgave rond ver-

zorgd wonen. In de notitie Woonservicegebieden is vermeld welke organisaties hierin een 

rol (kunnen) spelen. 
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Duurzaamheid 

Er zijn in Etten-Leur initiatieven genomen om de duurzaamheid in de bestaande voorraad te bevor-

deren, onder andere om de plaatsing van zonnepanelen te stimuleren. De respons is tot op heden 

beperkt, terwijl huishoudens in de enquête in meerderheid wel voelen voor duurzaamheidsmaatre-

gelen. Zonnepanelen zijn de meest populaire maatregel. Aanbevelingen: 

 Continueer de initiatieven op het terrein van duurzaamheid zet in op een actieve communi-

catie. 

 Sluit in de voorlichting aan bij verhuis- en verbouwingsmomenten. 

 Spreek met name huishoudens met hoge energielasten aan. 

 Houdt bij de huurders meer rekening met het daadwerkelijke verbruik van huishoudens, 

ook vanuit het oogpunt van betaalbaarheid. Dat betekent dat (voorlichting over) gedrags-

verandering effectiever kan zijn dan een duurzaamheidsaanpak die wordt verrekend in de 

huur. 

 Bevorder (gemeente/WEL) lokaal de samenwerking tussen partijen die in het duurzaam-

heidsaanbod een rol spelen (leveranciers, installateurs), zodat aan iedereen een passend 

aanbod kan worden gedaan. 
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1 Inleiding 

De gemeente Etten-Leur ontwikkelt in 2014 een actuele woonvisie, samen met haar woonpartners. 

Daarnaast werkt de Woonstichting Etten-Leur (WEL) aan een herijking van haar strategisch voor-

raadbeleid. Samen willen de gemeente en WEL de onderlinge prestatieafspraken concreet uitwer-

ken voor 2015. Dit resulteert in een aantrekkelijke volkshuisvestelijke agenda voor de komende 

jaren.  

 

Naast het in beeld brengen en analyseren van relevante onderzoeksresultaten staat in dit proces 

adequaat overleg met woonpartners centraal in de vorm van raadpleging over actuele thema’s zo-

als beschikbaarheid en betaalbaarheid van wonen en de kwaliteit van zowel bestaande voorraad als 

de nog te bouwen woningen en appartementen. Aan de raadpleging namen deel Avoord Zorg en 

Wonen, Thuiszorg West-Brabant, Maas-Jacobs Vastgoed BV, Agnes Tomesen Makelaardij, GGz Bre-

burg, vb&t makelaars, Gehandicaptenplatform, NBU, Advies Commissie Wonen, Rabobank, Aanne-

mersbedrijf Van Agtmaal bv, Mariaparochie, KBO, Seniorenraad, Surplus en de 

Huurdersbelangenvereniging. 

 

De voorliggende rapportage biedt een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de woningmarkt in 

Etten-Leur. Voor de analyse is gebruikgemaakt van het beschikbare cijfermateriaal over de huis-

houdens en woningen in de gemeente Etten-Leur. Niet alle bronnen zijn actueel. Vandaar dat be-

sloten is om middels een bewonersenquête een goed beeld te verkrijgen van de woonsituatie en de 

woonwensen van de inwoners van Etten-Leur. Deze enquête onder 3.000 huishoudens kent een 

respons van 15%, hetgeen een betrouwbaarheidsindicatie van 95% inhoudt. Om tot een represen-

tatief resultaat te komen is, bij de vertaling van de respons naar het totaal aantal huishoudens in 

Etten-Leur, gecorrigeerd voor selectieve respons. Met andere woorden: de leeftijdsklassen, huis-

houdenstypen en kopers en huurders zijn in de resultaten evenredig vertegenwoordigd. De respons 

betreft de huishoudens die al zelfstandig wonen. Daarnaast is aanvullend hierop met behulp van 

regionale woningbehoeftecijfers, de vraag van starters inzichtelijk gemaakt (zie voor correctieme-

thode en starters bijlage 2). 

Daarnaast is tevens gebruikgemaakt van andere relevante documenten en studies (in bijlage 1 zijn 

deze vermeld). 

 

Het woningmarktonderzoek heeft zich toegespitst op een viertal bouwstenen voor het volkshuisves-

telijke beleid. Het betreft: 

 Betaalbaarheid 

 Beschikbaarheid 

 Kwaliteit bestaande woningen 

 Kwaliteit nieuwe woningen 

 

Deze thema’s worden afzonderlijk behandeld in de hoofdstukken 3 tot en met 6. In hoofdstuk 2 

wordt gestart met een korte, algemene positionering van de gemeente Etten-Leur in de regio aan 

de hand van gegevens over de ontwikkeling van doelgroepen inwoners, inkomen en uitkeringen en 

verhuizingen binnen de regio.  

Deze rapportage wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen waarin de concrete urgenties 

voor de korte termijn en de opgaven voor de lange termijn uiteen worden gezet.  
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2 Positie in de regio 

Binnen deze regio met Breda als grootste gemeente is Etten-Leur een middelgrote gemeente, die 

anno 2013 ruim 42.000 inwoners telt. De andere (buur)gemeenten zijn Rucphen, Zundert, Halder-

berge en Moerdijk. 

Etten-Leur is een welvarende gemeente met een relatief hoog gemiddeld besteedbaar inkomen 

voor particuliere huishoudens. Dit besteedbaar inkomen ligt hoger dan overeenkomstige landelijke 

en regionale gemiddelden (Noord-Brabant West). De relatieve welvaart vertaalt zich ook in een re-

latief laag aandeel huishoudens rond het sociale minimum (7% ten opzichte van 9% landelijk ge-

middeld) en relatief weinig bijstands- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ten opzichte van het 

landelijke gemiddelde. Niettemin is Etten-Leur medio 2011-2012 niet immuun voor de economische 

crisis gebleken. Het werkloosheidspercentage is gering hoger dan het regionale percentage. Ook 

ligt het aantal werkloosheidsuitkeringen per 1000 inwoners iets boven het landelijk gemiddelde in 

deze periode1.  

 

Het aantal huishoudens in Etten-Leur groeit van 18.000 in 2013 met circa 1.150 tot ruim 19.000 in 

2020. In 2030 telt Etten-Leur naar verwachting bijna 20.000 huishoudens; een groei van circa 

11%. Na 2030 vlakt deze groei af en stabiliseert het aantal huishoudens. Deze groei is vrijwel ge-

lijk aan het Nederlandse gemiddelde over deze periode.  

De bevolking van Etten Leur neemt in de periode 2013 tot 2030 toe van circa 42.000 tot ruim 

44.000 in 2030. Naast de bevolkingstoename is er ook sprake van huishoudensverdunning waar-

door het aantal huishoudens autonoom groeit in deze periode. De gemiddelde huishoudensgrootte 

in Etten-Leur daalt dan van ongeveer 2,35 personen per huishouden in 2014, naar ongeveer 2,25 

personen per huishouden in 2030.  

 

Het verwachte groeipercentage van 11% over de periode 2013-2030 is nagenoeg overeenkomstig 

met het percentage voor Breda (12%) en ligt ruim boven die voor Moerdijk (8%), Zundert (8%), 

Halderberge (5%) en Rucphen (4%). Etten-Leur is daarmee een van de aantrekkelijkste gemeen-

ten rondom Breda. 

De groeiverwachting is een voortzetting van een patroon van bevolkingsgroei gedurende de afgelo-

pen vijf jaar: Breda groeide het hardst (5% meer inwoners in 2014 ten opzichte van 2009), daarna 

volgt Etten-Leur (3% groei in deze periode). In de overige buurgemeenten samen bleef het aantal 

inwoners min of meer stabiel in deze periode. Over de afgelopen 10 jaar (31-12-2003 tot 31-12-

2013) nam het aantal inwoners in Etten-Leur zelfs twee keer zo snel toe (+8%) dan de groei van 

het aantal inwoners in de provincie Noord-Brabant (+3%). 

 

De samenstelling van de bevolking in Etten-Leur verandert in de toekomst van karakter. Het aan-

deel 75+-huishoudens neemt sterk toe, conform de landelijke trend. Ook het aandeel een- en 

tweepersoonshuishoudens en gezinnen in de leeftijdscategorie 55-75 neemt toe! Deze vergrijzing is 

vergelijkbaar met de landelijke trend. In de leeftijdscategorie 35-55 neemt het aantal gezinnen af, 

maar groeit het aantal een- en tweepersoonshuishoudens nog in de periode tot 2025. Een verge-

lijkbaar patroon met de buurgemeenten, zij het dat in deze gemeenten alleen de categorie 75+ 

toeneemt! 

Het aantal jongere huishoudens (< 35) daalt, zeker op de lange termijn. Deze ontgroeningstrend 

doet zich regionaal ook voor. 

 

                                                
1  COROP West-Brabant data 2011 en 2012 en ABF Research 2011 Beroepsbevolking. 
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Figuur en tabel 1: Huishoudensontwikkeling tot 2040 in Etten-Leur 

 

 

 

 
Bron: Primos 2013 

 

Naar huishoudenssamenstelling uitgesplitst domineert in 2013 de categorie een- en tweepersoons-

huishoudens (10.949). Hiervan bestaat bijna de helft (5.207 huishoudens) uit eenpersoonshuis-

houden. In het totaal bestaat bijna 30% van de huishoudens uit alleenstaanden. Binnen de sociale 

huursector zijn de alleenstaanden oververtegenwoordigd. WEL verhuurt bijna de helft van de wo-

ningen aan alleenstaanden (eenpersoonshuishoudens). Van de alleenstaanden woont ruim twee 

derde in een eengezinswoning. Relatief gezien komen de eenpersoonshuishoudens het meeste voor 

binnen de leeftijdsklasse tot 35 jaar (1.044 alleenstaanden) en bij de leeftijdsklasse 75+ (1.129 al-

leenstaanden).  

 

Instroom 

Een factor voor de huishoudensgroei is een netto instroom van personen uit andere gemeenten in 

Nederland. In de periode 2008 t/m 2012 was er sprake van een positief saldo van 216 personen 

per jaar (circa 90 tot 100 huishoudens). Naar verwachting zal ook in de komende jaren sprake zijn 

van een positief vestigingssaldo. Met in- en uitstroom wordt rekening gehouden in de Primosprog-

nose. Het grootste deel van dit saldo ontstaat als gevolg van een netto jaarlijkse instroom uit Bre-

da (in de afgelopen jaar circa 120 personen per jaar). Daarnaast is er een netto instroom uit de 

gemeenten Moerdijk en Halderberge geweest. 
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In onderstaande tabel zijn de verhuisbewegingen van en naar Etten-Leur opgenomen. In de laatste 

kolom wordt het saldo per jaar (in casu het vestigingsoverschot) gepresenteerd met de meest re-

cente gegevens. 

 

Tabel 2: Vestiging en vertrek in de regio 

 
Bron: CBS 

Uit tabel 2 blijkt dat van de onderlinge relaties die met de stad Breda het grootst van omvang is. 

Dit is niet verwonderlijk, niet alleen vanwege de geringe afstand maar ook gelet op de profilering 

van Etten-Leur als een aantrekkelijke voorstad van Breda met een redelijk compleet voorzienin-

genniveau. Van de bijna 2.600 personen per jaar die naar en van een andere gemeente in Neder-

land verhuisden, verhuizen er bijna 800 (30%) van of naar Breda. 

Wanneer we de verhuizingen relatief bekijken, en rekening houden met de omvang van de ge-

meente waar naartoe of vandaan wordt verhuisd, verdwijnt de dominantie van Breda en zijn de re-

laties met de omliggende gemeenten meer in evenwicht. Zie bijlage 5 voor de bevolkingsomvang 

Gevestigde 

personen 

2008-2012

Vertrokken 

personen 

2008-2012

Saldo 2008-

2012

Saldo per 

jaar

Inwoners 

(2012)

Breda 2268 1655 613 123 178140

Halderberge 509 356 153 31 29231

Rucphen 425 351 74 15 22268

Roosendaal 381 369 12 2 77155

Zundert 293 246 47 9 21241

Tilburg 196 224 -28 -6 208527

Moerdijk 256 141 115 23 36625

Rotterdam 160 203 -43 -9 616294

Oosterhout 138 130 8 2 53686

Bergen op Zoom 132 117 15 3 66287

Totaal top 10 4758 3792 966 193

Overig 97 598 -501 -100

Totaal alle gemeenten 4855 4390 465 93

Duiding instroom vanuit Breda 

Of het vestigingsoverschot uit Breda in de toekomst in dezelfde mate blijft bestaan weten we 

niet, maar er zijn wel indicaties voor voortzetting van deze trend. Duidelijk is dat Etten-Leur en 

Breda in allerlei opzichten met elkaar verbonden zijn, zoals bijvoorbeeld blijkt uit wederzijdse 

pendel. Wanneer we de woonvoorkeuren van de verhuisgeneigden in Breda in ogenschouw ne-

men, dan vinden zij veel zaken belangrijk die Etten-Leur te bieden heeft (ruim wonen, zowel in 

de nabijheid van het centrum als van natuur; gezellig (winkelen), sfeervol, stedelijk en tegelijk 

ook dorps). Uit: wie vraagt bepaalt, Rabobank/Bouwfonds 2014. 
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van de omliggende gemeenten. Uit onderstaande kaart blijkt dan dat de band met Rucphen, Hal-

derberge en Zundert vergelijkbaar zijn.  

De verhuisgeneigde huishoudens in Etten-Leur hebben zich in de enquête uitgesproken over in 

hoeverre ze in of buiten Etten-Leur zoeken. Slechts een klein deel (5%) van de verhuisgeneigden 

zoekt buiten Etten-Leur. Ongeveer een derde zoekt zowel binnen als buiten de gemeente. De ove-

rige verhuisgeneigden geven de voorkeur aan Etten-Leur. Een- en tweepersoonshuishoudens 35 tot 

55 jaar zoeken het meest (ook) buiten Etten-Leur. De verhuisgeneigde 75+-huishoudens geven 

vrijwel allemaal de voorkeur aan Etten-Leur. Etten-Leur heeft kortom een relatief sterke bindings-

kracht. 

 
Bron: CBS, bewerking Atrivé 

 

Het toekomstige migratiepatroon hangt samen met regionale ontwikkelingen die van belang zijn 

voor de toekomstige vraag naar woningen. Migratie over korte afstand hangt sterk samen met het 

aanbod van woningen. In het recente verleden vergrootte een ruim aanbod van woningen (be-

staande voorraad en nieuwbouw) de aantrekkelijkheid van Etten-Leur, met name ook voor woning-

zoekenden uit Breda. In hoeverre dit patroon zich in de toekomst voortzet hangt mede af van 

realisatie van bouwprogramma’s in Etten-Leur en de buurgemeenten. Als Breda veel meer zou 

gaan bouwen en in Etten-Leur de productie zou verminderen, is de kans groot dat het positieve 

migratiesaldo uit Breda daalt. Ook is in de bevolkingsprognose geen rekening gehouden met een 

onverwachte grote toename van werkgelegenheid (vestiging groot bedrijf) in de regio, dan wel een 

onverwachte afname (vertrek of sluiting groot bedrijf). Dit soort ontwikkelingen in de regionale 

economie zijn van invloed op de regionale woningvraag.  
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3 Betaalbaarheid 

‘Steeds meer huurders in geldnood’ luidt de kop boven een artikel in een landelijk dagblad. Dit ar-

tikel gaat in op een recent onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving over de mate 

waarin huurders en eigenaar-bewoners hun woonlasten en overige uitgaven kunnen bekostigen in 

de periode 2002-2012. 

In ons onderzoek wordt naar de situatie anno nu gekeken op basis van de resultaten van de en-

quête. En specifiek naar het huishoudenboekje van de huurders en woningeigenaren in Etten-Leur. 

Met behulp van de budgetbenadering van het Nibud wordt de situatie van deze bewoners anno 

2014 geanalyseerd naar inkomensklasse, doelgroep en woonsituatie. De foto van nu is ontegen-

zeggelijk interessant, zeker met de huidige politieke aandacht voor de door de woningcorporaties 

toegepaste huurstijging. Is er nog ruimte voor deze huurstijging (boven inflatie) en voor welke 

doelgroepen? 

 

Voor het bepalen van de bestedingsruimte van huishoudens is rekening gehouden met het inko-

men, met de woonlasten, met de energierekening en met andere uitgaven, zoals overige vaste las-

ten (gemeentelijke heffingen) en uitgaven voor levensonderhoud. Ook is rekening gehouden met 

inkomsten zoals huurtoeslag en zorgtoeslag. Hierbij hanteert Atrivé in dit onderzoek een tweetal 

meetlatten: een minimumbudget voor levensonderhoud (de uitgaven die volgens Nibud nodig zijn 

voor basisbehoeften) en een budget voor levensonderhoud dat ook ruimte biedt voor een zekere 

sociale participatie. In bijlage 3 is uitgelegd hoe de bestedingsruimte berekend is.  

 

In onderstaande tabellen is per doelgroep berekend hoeveel elk huishouden aan het eind van de 

maand overhoudt (groen), dan wel tekort komt (rood), met daarbij een raming van de omvang van 

elke categorie. Per categorie is gewerkt met gemiddelden.  

 

Tabel 3: Gemiddelde bestedingssaldo in € per maand, naar inkomensklasse en woonsitu-

atie  

 
Bron: Enquête Atrivé, Nibud-kengetallen, CBS; de aantallen per categorie huishoudens zijn gebaseerd op de 

enquêteresultaten en geven een globale indicatie van de omvang 

uitgaven basis-

behoeften

uitgaven incl. 

sociale 

participatie Aantal

Tot € 21.000,- per jaar of minder (tot circa € 1.350 netto per maand) -180 -270 320

Tussen € 21.000,- en € 28.000,- per jaar (tussen € 1.350 en €1.700 per maand) 140 70 780

Tussen € 28.000,- en € 34.000,- per jaar (tussen € 1.700 en € 1.950 per maand) 110 80 950

Tussen € 34.000,- en € 38.000,- per jaar (tussen € 1.950 en € 2.150 per maand) 390 300 880

Tussen € 38.000,- en € 43.000,- per jaar (tussen € 2.150 en € 2.450 per maand) 360 210 2040

Meer dan € 43.000,- per jaar (meer dan € 2.450 netto per maand) 870 470 6450

Total 600 330 11420

Tot € 21.000,- per jaar of minder (tot circa € 1.350 netto per maand) -230 -360 2180

Tussen € 21.000,- en € 28.000,- per jaar (tussen € 1.350 en €1.700 per maand) -220 -350 800

Tussen € 28.000,- en € 34.000,- per jaar (tussen € 1.700 en € 1.950 per maand) 190 90 1160

Tussen € 34.000,- en € 38.000,- per jaar (tussen € 1.950 en € 2.150 per maand) 550 410 460

Tussen € 38.000,- en € 43.000,- per jaar (tussen € 2.150 en € 2.450 per maand) 360 220 1230

Meer dan € 43.000,- per jaar (meer dan € 2.450 netto per maand) 1030 510 650

Total 140 -30 6490

Tot € 21.000,- per jaar of minder (tot circa € 1.350 netto per maand) -230 -350 2500

Tussen € 21.000,- en € 28.000,- per jaar (tussen € 1.350 en €1.700 per maand) -40 -140 1590

Tussen € 28.000,- en € 34.000,- per jaar (tussen € 1.700 en € 1.950 per maand) 160 90 2110

Tussen € 34.000,- en € 38.000,- per jaar (tussen € 1.950 en € 2.150 per maand) 450 340 1340

Tussen € 38.000,- en € 43.000,- per jaar (tussen € 2.150 en € 2.450 per maand) 360 210 3260

Meer dan € 43.000,- per jaar (meer dan € 2.450 netto per maand) 880 480 7100

Total 430 200 17910

Koop

Huur

Total
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We zien dan dat de huishoudens met een inkomen tot € 21.000,- per jaar gemiddeld moeite heb-

ben om rond te komen. Zij hebben minder te besteden dan het Nibud-minimum voor de basisbe-

hoeften. Hetzelfde geldt voor huishoudens in huurwoningen die een iets hoger jaarinkomen hebben 

(€ 21.000,- tot € 28.000,- per jaar). Wanneer we rekening houden met een zekere sociale partici-

patie  neemt het budgettekort verder toe bij deze groepen. Bij de overige inkomensgroepen ont-

staan dan (gemiddeld per groep) geen knelpunten: zij hebben gemiddeld voldoende 

bestedingsruimte voor sociale participatie.  

 

Uitgesplitst naar huishoudenstype komt van de eigenaar-bewoners geen van de doelgroepen in de 

problemen als we de gemiddelde bestedingsruimte in aanmerking nemen. Wel houden gezinnen 

gemiddeld het minste over aan het einde van de maand (tabel 3.3).  

Gezinnen in huurwoningen hebben te maken met een gemiddeld budgettekort en kunnen volgens 

de Nibud-meetlat niet rondkomen. Ofwel zij bezuinigen tot een bestedingsniveau dat volgens het 

Nibud (ver) onder het aanvaardbare sociale minimum zit (geen gezonde voeding, geen goed 

schoeisel et cetera), ofwel er ontstaan betalingsproblemen en (huur)schulden. Uit de ‘armoedemo-

nitor Etten-Leur’ blijkt dat met name eenoudergezinnen kwetsbaar zijn. Van de eenoudergezinnen 

is 27% een ‘minimahuishouden’ (tegenover 6% van alle huishoudens in Etten-Leur). 

 

Uit de huuradministratie van WEL blijkt dat het aantal huurders met huurachterstand met name de 

laatste jaren, sinds 2011, toeneemt, tot in het totaal 457 huurders per ultimo 2013. De gemiddelde 

bedragen per huurder fluctueren en zijn in 2013 juist aanzienlijk gedaald. 

Een indicatie voor het aantal huishoudens met problematische schulden zijn de cijfers over schuld-

hulpverlening (Armoedemonitor). 288 huishoudens zaten in 2013 op enig moment in een schuld-

hulptraject. Het betreft voornamelijk ‘minimahuishoudens’ maar ook 104 huishoudens boven dit 

minimumniveau maakten in 2013 van schuldhulp gebruik. 

 

 
Bron: Administratie WEL 

 

Van de huurders is bovendien het gemiddelde budget van de samenwonenden tot 65 jaar te krap 

voor een zekere participatie. Als zij hierop bezuinigen kunnen zij betalingsproblemen voorkomen. 

Het goede nieuws van de uitsplitsing naar doelgroep is dat alleenstaanden en ouderen gemiddeld 

gezien voldoende bestedingsruimte hebben voor een zekere sociale participatie. 

 

Huurachterstanden bij WEL

 totaal 

bedrag 

aantal 

huurders*

gemiddeld 

bedrag/hu

urder

31-12-2009 € 300.591 331 € 908

31-12-2010 € 306.405 298 € 1.028

31-12-2011 € 337.733 328 € 1.030

31-12-2012 € 381.665 351 € 1.087

31-12-2013 € 364.026 457 € 797

Huurachterstanden > € 50 per huurder
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 Tabel 4: Gemiddelde bestedings-saldo in € per maand, naar doelgroep en woonsituatie 

 
Bron: Enquête Atrivé, Nibud; de aantallen per categorie huishoudens zijn gebaseerd op de enquêteresultaten 

en geven een globale indicatie van de omvang 

 

Voor de komende jaren is het van belang op welke wijze WEL haar huurbeleid vorm geeft. Op dit 

moment benut zij de regelgeving en verhoogt de huren inkomensafhankelijk als huurders meer dan 

€ 34.000,- verdienen.  

 

Op basis van statistische gegevens is het mogelijk om ook inzicht te geven in verschillen tussen 

buurten in Etten-Leur. Hierop is ingezoomd op de huishoudens met een inkomen tot € 34.000,- die 

in de sociale huursector wonen, waarbij onderscheid is gemaakt tussen eengezinswoningen (EGW) 

en meergezinswoningen (MGW). Ook zijn de huishoudenstypen hierin uitgesplitst naar huurders 

met recht op huurtoeslag (tot € 21.000,- voor een- en tweepersoonshuishoudens, tot € 28.000,- 

per jaar voor gezinnen) en de inkomensklasse huurtoeslag tot € 34.000,-. Hierin is uitgegaan van 

de meetlat ‘uitgaven inclusief sociale participatie’. 

Hoofdlijn in de statistische data is vergelijkbaar met de enquête-uitkomsten: 

 

Gezinnen met een inkomen tot de huurtoeslaggrens hebben de grootste gemiddelde budgettekor-

ten (orde van grootte € 250,- per maand tekort; ongewogen gemiddelde van de buurten in Etten-

Leur). Buurten met bovengemiddelde tekorten zijn: 

 Schoenmakershoek (EGW) 

 Centrum Oost (EGW + MGW) 

 Centrum West (EGW) 

 Hooge Neer (EGW) 

 Banakkers (MGW). 

Daarnaast hebben ook samenwonenden onder 65 jaar en gezinnen met een inkomen boven de 

huurtoeslaggrens (en onder € 34.000,-) te maken met budgettekorten (orde van grootte € 100,- 

per maand tekort; ongewogen gemiddelde van de buurten in Etten-Leur). Bovengemiddelde bud-

gettekorten zijn er voor samenwonenden in: 

 Schoenmakershoek (EGW) 

 Centrum Oost (MGW). 

En voor gezinnen met een inkomen boven de huurtoeslaggrens zijn er binnen deze groep boven-

gemiddelde tekorten in: 

 Schoenmakershoek (EGW) 

uitgaven basis-

behoeften

uitgaven incl. 

sociale 

participatie Aantal

alleenstaand tot 65 jaar 890 730 570

samenwonend tot 65 jaar 710 390 3070

gezin 350 110 4990

alleenstaand 65 jaar of ouder 920 760 260

samenwonend 65 jaar of ouder 850 570 2530

Total 600 330 11420

alleenstaand tot 65 jaar 460 310 1430

samenwonend tot 65 jaar 80 -100 1620

gezin -280 -430 1410

alleenstaand 65 jaar of ouder 190 80 690

samenwonend 65 jaar of ouder 290 70 1330

Total 140 -30 6490

alleenstaand tot 65 jaar 590 430 2010

samenwonend tot 65 jaar 500 220 4690

gezin 210 -10 6400

alleenstaand 65 jaar of ouder 380 260 950

samenwonend 65 jaar of ouder 660 390 3860

Total 430 200 17910

Koop

Huur

Total
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 Centrum Oost (MGW) 

 Baai (MGW). 

Met name Schoenmakershoek en Centrum Oost komen naar voren als wijken waar gezinnen en 

huishoudens met lage inkomens (tot de huurtoeslaggrens) met relatief grote budgettekorten kam-

pen. In Schoenmakershoek zijn de huurprijzen relatief hoog (omdat de woningen er van relatief 

goede kwaliteit zijn).  

 

Zie bijlage 6 voor een gedetailleerde weergave van de budgettekorten per doelgroep, naar buurt 

uitgesplitst. 

 

Beleidsopties betaalbaarheid 

Er zijn verschillende aangrijpingspunten voor een gericht beleid dat doelgroepen met een te krappe 

bestedingsruimte ondersteunt, zowel beleidsopties van WEL als van de gemeente. In onderzoek 

van WEL (afstudeerscriptie financiële continuïteit versus betaalbaarheid), komen het huurbeleid, de 

woonruimtebemiddeling en het energiebeleid als belangrijkste handvatten naar voren. De woon-

ruimtebemiddeling biedt de mogelijkheid om meer in te zetten op passende (betaalbare) woon-

ruimte per doelgroep. Eengezinswoningen tot de huurtoeslaggrens zouden dan bijvoorbeeld met 

voorrang aan (eenouder)gezinnen met recht op huurtoeslag toegewezen kunnen worden. Dit zou 

wel een aanpassing betekenen van de inzet in de laatste jaren om de klant zo veel mogelijk keuze-

vrijheid te bieden. 

Ook het armoedebeleid van de gemeente Etten-Leur biedt aangrijpingspunten. Er zijn verschillende 

vormen van ondersteuning (met name kwijtschelding, regeling maatschappelijke participatie, indi-

viduele bijstand, collectieve zorgverzekering, schoolfonds) waarvan door een deel van de doelgroep 

die hiervoor in aanmerking komt, gebruik wordt gemaakt. Hier zit wellicht ruimte voor huishoudens 

met te weinig bestedingsruimte, voor zover zij nog geen gebruikmaken van deze regelingen. 
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4 Beschikbaarheid 

4 . 1  B e s c h i k b a a r h e i d  h u u r w o n i n g e n  e n  s o c i a l e  k e r n v o o r r a a d  

Van de ongeveer 18.000 woningen in Etten-Leur zijn er 11.600 koopwoningen. De huurwoningen, 

totaal circa 6.400, zijn voor het overgrote deel in bezit van WEL, bijna 4.900 woningen. De overige 

1.500 huurwoningen zijn in eigendom van overwegend particuliere verhuurders2.  

 

De huurwoningen zijn onder te verdelen aan de hand van huurtoeslag- en liberalisatiegrenzen, 

waarbij het ‘vrije-sector’-huurdeel tegenwoordig wordt aangeduid als niet-DAEB. 

 

Tabel 5: Huurvoorraad en doelgroep Etten-Leur nu  

2014 Woningen Doelgroepen    

WEL Overige 
verhuurders 

Totaal  Huurders Eigenaar- 
bewoners 

Totaal po-
tentiële 
doelgroep 

DAEB tot 2e af-
toppingsgrens 
€ 597,- 

4008 248 4256 Inkomen tot huur-
toeslaggrens*) 

2250 800 3050 

DAEB 2e aftop-
pingsgrens tot 
liberalisatiegrens 
€ 699,- 

607 319 926 Inkomen huurtoe-
slag-grens tot 
€ 34.000,- 

1350 950 2300 

Totaal DAEB 4615 567 5182 Totaal tot 
€ 34.000,- 

3600 1750 5350 

Niet-DAEB 273 987 1260     

Totaal 4888 1554 6442     

*)  Huurtoeslaggrens voor alleenstaanden ongeveer € 21.000,-, voor samenwonenden, inclusief gezinnen onge-

veer € 28.000,-. 

Bron: WEL, WOZ, CBS, Enquête 2014 Atrivé 

 

In 2014 behoren er ongeveer 5.350 huishoudens tot de potentiële doelgroep (zie tabel 5), waarvan 

ongeveer 3.600 huurders. Het totale aantal sociale huurwoningen (van WEL en overige verhuur-

ders) tot de liberalisatiegrens bedraagt bijna 5.200 woningen en is gering kleiner dan de omvang 

van de potentiële doelgroep (5.350 huishoudens).  

Het aandeel ‘goedkope huurwoningen’ is in 2014 ruimschoots voldoende, wanneer we dit met de 

omvang van de betreffende doelgroep vergelijken: ten opzichte van het totale aantal huishoudens 

(potentiële doelgroep) met een inkomen tot de huurtoeslaggrens in Etten-Leur (3.050) is er een 

surplus van ongeveer 1.200 huurwoningen (gerekend tot de hoogste aftoppingsgrens totaal 

4.256). Indien we het aantal huurders (2.250 huishoudens) met recht op huurtoeslag vergelijken 

met de corresponderende woningen (4.256) dan is de voorraad zelfs bijna twee keer zo groot. 

 

                                                
2  De particuliere huur is inclusief het bezit van de overige sociale verhuurders in Etten-Leur: 165 DAEB-

woningen van Stadlander en Mooiland. 
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Tabel 6: Huurvoorraad en doelgroep Etten-Leur in 2020 

2020 Woningen Doelgroepen    

WEL Overige 
verhuurders 

Totaal  Huurders Eigenaar- 
bewoners 

Totaal po-
tentiële 
doelgroep 

DAEB tot 2e af-
toppingsgrens 
€ 597,- 

2142 248 2390 Inkomen tot huur-
toeslaggrens*) 

2450 900 3350 

DAEB 2e aftop-
pingsgrens tot 
liberalisatiegrens 
€ 699,- 

2020 319 2339 Inkomen huurtoe-
slaggrens tot 
€ 34.000,- 

1450 1050 2500 

Totaal DAEB 4162 567 4729 Totaal tot 
€ 34.000,- 

3900 1950 5850 

Niet-DAEB 726 987 1713     

Totaal 4888 1554 6442     

Bron: WEL, WOZ, CBS, Enquête 2014 Atrivé, gebaseerd op prijspeil 2014. 

 

WEL beraadt zich op haar huurbeleid voor de komende jaren. Daarin worden meerdere scenario’s 

verkend. Tabel 6 laat zien hoe de verhoudingen in de toekomst veranderen bij realisatie van een 

streefhuur van 80% maximaal redelijk, uitgaande van de voorgenomen streefhuren van WEL 

(waarbij verondersteld is dat in 2020 voor elke woning de streefhuur is geëffectueerd). In deze be-

rekening is uitgegaan van een koopkrachtontwikkeling van 0%3. De verdeling over de inkomens-

klassen verandert als gevolg van veranderingen in de huishoudenssamenstelling. Ook is de 

verdeling van de huishoudens in Etten-Leur over koop en huur constant verondersteld. Ten slotte is 

uitgegaan van de bestaande voorraad en is in deze vergelijking geen rekening gehouden met 

nieuwbouw. Belangrijke veronderstelling is natuurlijk het gegeven dat WEL in zes jaar haar streef-

huurbeleid realiseert. Gezien de huidige lage mutatiegraad (zie aantal verhuringen in tabel 7) valt 

te verwachten dat in 2020 niet voor de gehele huurvoorraad van WEL de streefhuur gerealiseerd 

zal zijn. 

 

Omdat de streefhuur van 80% nog niet vaststaat is ook berekend wat het beeld is bij een streef-

huur van 85%. Het beeld in 2020 is dan als volgt: 

 DAEB tot 2e aftoppingsgrens € 597,-    1.027 

 DAEB 2e aftoppingsgrens tot liberalisatiegrens € 699,-  2.070 

 Totaal DAEB       3.097 

 

Om te bepalen wat de behoefte is aan sociale huurwoningen in 2020 dient geraamd te worden hoe 

groot de groep eigenaar-bewoners in 2020 is. Een deel van de eigenaar-bewoners blijft in de huidi-

ge woning wonen en een deel zal verhuizen. Op basis van de daadwerkelijke verhuizingen (vesti-

gingen in de koop) van 2008 t/m 2012 valt te ramen welk aandeel verhuist en welk aandeel niet. 

We ramen dat in 2020 maximaal de helft van de eigenaar-bewoners verhuisd is en minimaal de 

helft nog in de huidige koopwoning woont (op basis van een mutatiegraad van 8,1% per jaar in de 

koopsector, gedurende 6 jaar). 

 De potentiële doelgroep in 2020 minus degenen die dan zeker nog in een koopwoning wo-

nen, kan worden beschouwd als de maximale behoefte aan sociale huur in 2020. 

 Het geraamde aantal huurders in 2020 kan worden beschouwd als de minimale behoefte 

aan sociale huur in 2020.  

 

                                                
3  De koopkrachtontwikkeling verschilt wel per doelgroep. De Macro Economische verkenning onderscheidt 

werkenden, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden. Voor werkenden is voor 2014 en 2015 koopkracht-

herstel voorspeld. In iets mindere mate geldt dit ook voor uitkeringsgerechtigden. Voor gepensioneerden is 

het beeld minder gunstig omdat aanvullende pensioenen beperkt geïndexeerd of zelfs gekort worden, en 

neemt de koopkracht zeer gering toe (2014 + 0,25%, 2015 0%).  



 Blad  19  

Behoefte huurwoningen tot € 597,- in 2020 

 Behoefte 2020, minimum: 2.450 huishoudens 

 Behoefte 2020, maximum: 2.900 huishoudens (2.450 huurders + de helft van 900 ei-

genaar-bewoners; 450 huishoudens) 

 Aantal woningen particuliere huur in 2020: 250 

 Bandbreedte wensvoorraad WEL, bij 0% scheefwonen: 2.200 tot 2.650 woningen 

 

Behoefte huurwoningen tot € 699,- in 2020 

 Behoefte 2020, minimum: 3.900 huishoudens 

 Behoefte 2020, maximum: 4.875 huishoudens (3.900 huurders + de helft van 1.950 

eigenaar-bewoners; 975 huishoudens) 

 Aantal woningen particuliere huur in 2020: 550 

 Bandbreedte wensvoorraad WEL, bij 0% scheefwonen: 3.350 tot 4.325 woningen 

 

Het is realistisch om ook in 2020 rekening te houden met een zeker % scheefhuurders, al zullen 

dat, als gevolg van het huidige inkomensafhankelijke huurbeleid, er wel minder zijn dan in 2014 

(circa 1.600 huishoudens). Bij een halvering van het aantal scheefhuurders tot 2020, moet in dat 

jaar rekening worden gehouden met 800 scheefhuurders. Wanneer we deze toevoegen aan de be-

hoefte in 2020 wijzigt de bandbreedte als volgt: 

 

 Bandbreedte wensvoorraad WEL tot € 699,-, bij halvering scheefwonen: 4.150 tot 

5.125 woningen 

 Wensvoorraad WEL tot € 597,-: ook in deze categorie blijft scheefwonen voorko-

men. Neem daarom de bovenkant van de bandbreedte als richtpunt: 2.650 wonin-

gen. 

 

Bij een streefhuur van 80% bevindt het geraamde aantal woningen in 2020 tot € 699,- (4.126) 

zich aan de onderkant van de bandbreedte voor de wensvoorraad. Bij streefhuur 80% is het ge-

raamde aantal woningen tot € 597,- in 2020 (2.142) lager dan de wensvoorraad. Bij een streefhuur 

van 85% zouden grote tekorten ontstaan, met name bij de voorraad tot € 597,-, ten opzichte van 

de wensvoorraad in 2020. 

 

Midden- en hogere inkomens (vanaf € 34.600,-) 

De totale groep huurders met een inkomen boven € 34.000,- bedraagt momenteel ruim 2.800 

huishoudens (6.400 huurwoningen minus 3.600 huurders die tot de doelgroep behoren). Deze 

groep bestaat bij benadering voor de helft uit huishoudens met een middeninkomen (€ 34.000,- tot 

€ 43.000,-) en huishoudens met hogere inkomens4. 

Op dit moment is sprake van circa 1.600 huishoudens met een inkomen boven € 34.000,- die in 

een sociale huurwoning wonen (5.200 woningen die tot het DAEB-terrein behoren minus 3.600 

huurders met een inkomen tot € 34.000,-). 

Als gevolg van de nieuwe Europese toewijzingsregels mag wel maximaal 10% van de vrijkomende 

sociale huurwoningen aan deze doelgroep worden toegewezen. Bovendien krijgt deze groep te ma-

ken met extra huurverhogingen. In bovenstaande berekeningen is rekening gehouden met een af-

name van de ‘scheefhuurders’ met 800 huishoudens in 2020, tot 800 ‘scheefhuurders’. 

In 2020 bestaat de totale groep huurders met een inkomen boven € 34.000,- uit 2.500 huishou-

dens (6.400 huurwoningen minus 3.900 huurders met een inkomen tot € 34.000,-). Indien er hier-

van dan nog 800 huishoudens in de sociale sector wonen, oefenen er 1.700 een vraag uit in het 

geliberaliseerde segment. 

                                                
4  Middeling resultaten enquête en CBS-gegevens. 
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Wanneer we de ontwikkeling van de huishoudens met een middeninkomen in de huursector verge-

lijken met de niet-DAEB-woningen, zorgt het huurbeleid ervoor dat in de toekomst er voor hen vol-

doende geliberaliseerde huurwoningen (ruim 700 vhe WEL plus bijna 1.000 vhe overige 

verhuurders) beschikbaar zijn; totaal ongeveer 1.700 woningen. Een voorraad die vrijwel overeen-

komt met de behoefte. 

De groep huishoudens met een inkomen van meer dan € 43.000,- kan bovendien vrij makkelijk 

uitwijken naar een goedkope koopwoning. Er zijn in Etten-Leur ongeveer 4.800 koopwoningen met 

een WOZ-waarde van minder dan 2 ton.  

 

4 . 2  W o n i n g z o e k e n d e n  e n  v r i j k o m e n d e  w o n i n g e n  

De vergelijking voorraad en behoefte geeft nog geen inzicht in de actuele vraag-aanbodverhouding. 

Hiervoor is de mutatiegraad en het aantal actieve woningzoekenden van belang. De vraag is: hoe-

veel woningen komen er daadwerkelijk beschikbaar en hoe verhoudt dit zich tot de daadwerkelijke 

vraag? Om hiervan een indruk te krijgen is gebruikgemaakt van management informatie van WEL, 

met resultaten uit het regionale woonruimtebemiddelingssysteem Klik. Omdat WEL sinds het vierde 

kwartaal van 2012 deelneemt aan Klik is er geen inzicht in ontwikkelingen in de tijd. 

 

Uit deze cijfers blijkt dat er sprake is van een krappe huurmarkt met bijna 100 reacties per vrijko-

mende woning. De gemiddelde inschrijfduur varieert maar liefst tussen de 7 en 8 jaar. Met name 

voor de thuiswonenden die zelfstandig willen gaan wonen, is dit een groot probleem. Zij zijn voor 

een belangrijk deel aangewezen op sociale huurwoningen, maar moeten, omdat zij nog beperkte 

inschrijfduur hebben opgebouwd, jaren hierop wachten. Zie voor een raming van de startersvraag 

tabel 21a en bijlage 4. 

 

Tabel 7:  

Omschrijving 2e kw 2014 1e kw 2014 4e kw 2013 3e kw 2013 

Aantal verhuur 42 50 40 41 
Aantal reacties 3954 4869 4755 3172 
Gem inschrijfduur in jaren 7,7 6,7 7,7 7,4 
Gemiddeld aantal reacties 
per woning 

94 97 119 77 

 

Onderzoek uit 2012 op basis van het woningzoekendenbestand van USP en WEL liet zien een aan-

tal woningzoekenden van ongeveer 5.000 (medio 2012, situatie vòòr deelname aan Klik)5. Hiervan 

bleken er ongeveer 3.500 verhuisgeneigd te zijn (verhuiswens binnen 10 jaar). Zij zochten vooral 

een sociale huurwoning (2.500 woningzoekenden). Daarnaast was er ook belangstelling voor parti-

culiere huur (450 woningzoekenden). Van deze 2.950 verhuisgeneigde belangstellenden voor een 

huurwoning (sociaal + particulier) had circa 14% een voorkeur voor een huurwoning boven de libe-

ralisatiegrens.  

 

Voor de niet-DAEB-woningen is er geen sprake van lange wachtlijsten. Van de in totaal ongeveer 

6.250 huurwoningen in Etten-Leur zijn er ruim 1.200 niet-DAEB. Het niet-DAEB-aandeel is met 

20% van de huurvoorraad relatief ruim ten opzichte van het aandeel verhuisgeneigden uit het wo-

ningbestand dat een voorkeur voor niet-DAEB heeft (14%). Er zijn geen aanwijzingen voor een 

specifieke krapte in het geliberaliseerde segment, ten opzichte van de gehele huurvoorraad. Zelfs, 

als dit deel van de markt verder verruimt dreigt naar verwachting leegstand.  

 

                                                
5  Behoefteonderzoek onder woningzoekenden ten behoeve van WEL: USP Marketing Consultancy BV, 2013; 

dit is exclusief woningzoekenden die via een makelaar een huurwoning zoeken. 
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Wanneer we de wachttijd in Etten-Leur vergelijken met gemeenten/corporaties in de omgeving (zie 

tabel 8), dan blijken deze in Etten-Leur relatief hoog te zijn. Voor eengezinswoningen en apparte-

menten zijn de gemiddelde wachttijden zelfs hoger dan in Breda, terwijl normaal gesproken de 

wachttijden in de grote steden hoger zijn dan in de omliggende kleinere gemeenten. 

Dat betekent dat in Etten-Leur de druk op de sociale voorraad zeer hoog is, en ook het hoogst in 

de regio. Etten-Leur dreigt daardoor juist jonge woningzoekenden kwijt te raken. In andere ge-

meenten zoals Halderbergen en Moerdijk vinden zij bijvoorbeeld veel sneller een appartement zon-

der lift. 

 

Tabel 8: 

 
Bron: WEL 

 

4 . 3  B e s c h i k b a a r h e i d  k o o p w o n i n g e n  

Vraag- en transactieprijs 

Als gevolg van de crisis op de woningmarkt dalen de prijzen van koopwoningen. Uit NVM-gegevens 

blijkt dat de ontwikkeling van de transactieprijs in zijn algemeenheid dalende was en varieert per 

woningtype (zie tabel 8a). Het verschil in transactieprijzen bij vergelijking van het 2e kwartaal 

2010 met het 2e kwartaal 2014 (NVM) is het grootst bij de hoekwoningen (meer dan 25% daling), 

de gemiddelde transactieprijs van tussenwoningen neemt met ongeveer 10% af. De prijs waarvoor 

appartementen worden verkocht bleef vrijwel stabiel in deze periode. Bij tweekappers en vrijstaan-

de woningen was sprake van een daling van 7 à 8%. Bij tweekappers, vrijstaande woningen en 

hoekwoningen is sprake van een herstel na een dieptepunt medio 2013. Bij tussen- en hoekwonin-

gen ontbreekt dit prijsherstel (vooralsnog). 

 

Tabel 8a: Mediane transactieprijzen per woningtype (kwartaalcijfers) 

woningtype 2010-2 2013-3 2014-2 

tussenwoning 199000 178000 168000 

hoekwoning 241000 171000 171000 

tweekapper 294000 258000 268000 

vrijstaand 438000 269000 408000 

appartement 200000 173000 201000 

totaal woningen 238000 198000 236000 
Bron: NVM Data & Research; 2e kwartaal 2014 

 

Het aantal vestigingen naar prijsklasse 

In tabel 9 is het verloop van het aantal vestigingen in koopwoningen weergegeven. Een vestiging 

in een koopwoning kan samengaan met een transactie maar dat hoeft niet zo te zijn. Als iemand 

gaat samenwonen met een andere persoon in een bestaande koopwoning is er sprake van een ves-

tiging maar niet van een transactie. Hetzelfde geldt als een koopwoning tijdelijk verhuurd wordt. 

Deze blijft dan als koopwoning geregistreerd staan. Dat betekent dat het aantal transacties sub-

stantieel lager ligt (ongeveer 350 per jaar inclusief nieuwbouw; zie voor transacties bestaande 

bouw tabel 9a).  

wachttijd in jaren algemeen allee wonen bernardus

brabantse 

waard laurentius WEL

aanbodmodel jaar

breda/ 

roosendaal halderbergen moerdijk breda Etten-Leur

EGW 6 5,5 5,4 4,5 6,2 9,4

app met lift 5,4 5,7 5,4 3,8 5,3 7,2

app zonder lift 5,3 5,7 3,3 2,7 6 5,8
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Naar prijsklasse bezien blijft het aantal vestigingen bij de woningen tot € 250.000,- (WOZ-waarde) 

redelijk op peil. In 2013 betrof twee derde van de vestigingen in de koopsector een woning tot 

€ 250.000,-. Dit beeld sluit aan bij de hoogte van de mediane transactieprijzen in tabel 8a. Rij- en 

hoekwoningen vallen ruimschoots binnen deze categorie. Ook bijna de helft van de tweekappers 

valt hierbinnen (mediaan iets boven € 250.000,-). Alleen vrijstaande woningen zijn beduidend 

duurder.  

 

Tabel 9: Aantal vestigingen in de koop naar WOZ-waarde

 
Bron: GBA/WOZ 

 

Tabel 9a: Transacties bestaande bouw 

Woningtype totaal 2013 raming 2014* 

Tussenwoning 135 120 

Hoekwoning 47 46 

Tweekapper 32 42 

Vrijstaand 27 50 

Appartement 29 30 

totaal woningen 269 288 
Bron: NVM Data & Research; 2e kwartaal 2014; raming 2014 is op basis extrapolatie cijfers 1e en 2e kwartaal 

2014: zie voor het lopende aanbod gegevens Funda in  hoofdstuk 6. 

 

Verkoopduur 

Een indicator voor de verhouding tussen vraag en aanbod is de theoretische verkoopduur (aan-

bod/transacties). Landelijk bedroeg de verkooptijd in het tweede kwartaal van 2014 135 dagen, 

terwijl deze in de regio West-Brabant 167 is in de overeenkomstige periode. 

Worden in het vergelijk met regionaal en landelijk beeld de types onderscheiden dan blijkt dat 

tweekappers het relatief goed doen: een lage verkooptijd en bovendien een verbetering ten opzich-

te van 2010. Vrijstaand doet het een fractie beter ten opzichte regionale en landelijke verkooptij-

den. Opvallend is verder de lange verkooptijd van appartementen ten opzichte van het landelijk 

gemiddelde. 

 

2009 2010 2011 2012 2013

aantal %van 2009 %van 2009 %van 2009 aantal

€0 tot €200.000 443 112% 87% 94% 407

€200.000 tot €250.000 188 87% 94% 106% 167

€250.000 tot €300.000 110 97% 76% 90% 80

€300.000 tot €400.000 166 60% 56% 62% 74

€400.000 tot €500.000 72 86% 72% 85% 49

€500.000 of meer 60 83% 65% 92% 43

totaal 1039 94% 80% 90% 820
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Tabel 10: Verkooptijd (in dagen) in Etten-Leur 

 
Bron: NVM 2014 

 

Doelgroepen en hun koop 

Wanneer we de vestigingen nader beschouwen dan blijken de jongere huishoudens (een- en twee-

persoons tot 35 jaar) het meest actief te zijn (zie tabel 10). Zij nemen ruim de helft van de verhui-

zingen voor hun rekening. Het merendeel van deze groep (53%) verhuist naar een relatief 

goedkope woning, tot € 200.000,- en bijna driekwart kiest voor een woning van hooguit 

€ 250.000,-. Ook hier geldt: het kan gaan om de aankoop van een woning maar ook bijvoorbeeld 

om intrekken bij een partner in een koopwoning. 

Van het totale aantal vestiggingen betreft bijna de helft een woning in de prijsklasse € 100.000,- 

tot € 200.000,-.  

 

Tabel 11: Vestigingen in koop 2008 t/m 2012, naar WOZ-waarde en doelgroep 

 
Bron: WOZ en GBA 

 

4 . 4  L e e g s t a n d  

Cijfers over de leegstand bevestigen de indruk dat woningen in Etten-Leur gewild zijn, met name 

corporatiewoningen.  

 Er staan nauwelijks corporatiewoningen van WEL leeg (1,4%). Dit is lager dan de gebruike-

lijke norm voor de frictieleegstand (2%). Alleen in het niet-DAEB-segment van WEL is de 

leegstand wat hoger (4,6%). 

 In de particuliere huur (overige verhuurders) is de leegstand met gemiddeld 11% relatief 

het hoogst, met name in het niet-DAEB-deel (13%): meestal woningen van voor 1980, 

maar ook bij recentere bouw vanaf 2000 staan woningen van particuliere verhuurders leeg. 

Met name bij de woningen van voor 1980 speelt mee dat deze niet energiezuinig zijn en er 

vaak sprake is van achterstallig onderhoud.  

 Ook in de koopsector ligt de gemiddelde leegstand met 1,6% onder de gebruikelijke norm 

voor de frictieleegstand.  

Zie verder bijlage 7. 

 

  

woningtype 2010-2 2014-2

tussenwoning 97 100

hoekwoning 105 105

tweekapper 79 61

vrijstaand 197 229

appartement 286 281

totaal woningen 128 143
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1&2p 35 tot 55 jaar 0 383 130 87 84 50 40 774 0% 49% 17% 11% 11% 6% 5% 100%

Gezin 2 310 160 112 171 82 80 917 0% 34% 17% 12% 19% 9% 9% 100%

1&2p 55 tot 75 jaar 1 113 76 70 55 33 31 379 0% 30% 20% 18% 15% 9% 8% 100%

1&2p 75 jaar eo 0 30 23 11 11 7 4 86 0% 35% 27% 13% 13% 8% 5% 100%

Overig 0 12 2 2 4 0 0 20 0% 60% 10% 10% 20% 0% 0% 100%

Eindtotaal 11 2135 895 480 535 296 247 4599 0% 46% 19% 10% 12% 6% 5% 100%
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5 Kwaliteit bestaande woningen 

5 . 1  I n l e i d i n g  

Dit hoofdstuk gaat in op de kwaliteit van de bestaande voorraad: wat is het potentieel van de be-

staande voorraad en in hoeverre kan deze in de woonbehoefte in Etten-Leur voorzien? Vervolgens 

worden in dit rapport twee actuele onderwerpen behandeld, te weten de geschiktheid van de be-

staande voorraad voor mensen met een beperking en de duurzaamheid van de voorraad. Vanzelf-

sprekend wordt de kwaliteit van de bestaande voorraad door meer aspecten bepaald. Daarvoor 

wordt kortheidshalve verwezen naar het strategisch voorraadbeleid van de sociale verhuurders en 

mogelijkheden/regelgeving voor particuliere huurders en eigenaar-bewoners. In bijlage 8 staat 

toegelicht welke wijzigingen in het speelveld wonen-welzijn-zorg van belang zijn voor de vraag of 

er voldoende en geschikte woningen zijn voor huishoudens met een beperking. 

 

5 . 2  G e s c h i k t h e i d  w o n i n g v o o r r a a d  v o o r  d e  w o n i n g b e h o e f t e  

De huidige woningvoorraad van Etten-Leur bestaat voornamelijk uit grondgebonden woningen 

(83% grondgebonden, 17% gestapeld). Meest voorkomende type is de rij- of hoekwoning (58%).  

Het feit dat Etten-Leur de laatste decennia veel gebouwd heeft is ook in de woningvoorraad terug 

te zien. Deze is relatief modern. 19% van de woningen dateert van deze eeuw. Dat is aanzienlijk 

hoger dan in Noord-Brabant, waar 13% van de woningen in deze eeuw gebouwd is. Minder dan de 

helft van de woningen (45%) dateert van voor 1980. In Noord-Brabant dateert 48% van voor 

1975. 

Modernere woningen zijn over het algemeen energiezuiniger en vaak ook beter levensloopbesten-

dig te maken, als gevolg van in aanscherpingen in de bouwregelgeving in de loop der jaren. Voor 

het levensloopbestendig maken is simpelweg ook de ruimte een voordeel. Moderne tweekappers of 

vrijstaande woningen bieden hiervoor over het algemeen de beste randvoorwaarden. Zie tabel 12. 

 

Tabel 12: Woningvoorraad Etten-Leur naar type en naar bouwperiode6 

 
Bron: gemeente Etten-Leur: WOZ 

 

Bij uitsplitsing naar eigendom zijn de sociale huurwoningen van WEL gemiddeld wat jonger (40% 

van voor 1980). Met name na 2000 heeft WEL vooral appartementen gebouwd en in beperkte mate 

rij- en hoekwoningen. Bij de overige verhuurders dateert 63% van de voorraad van voor 1980, met 

name uit de periode 1970-1980 (46%). 

                                                
6  De categorie overig betreft hoofdzakelijk bedrijven met een woongedeelte (agrarisch, winkel, werkplaats et 

cetera). Mogelijk rekent het CBS de woningen boven eigen bedrijf als appartement: voor Etten-Leur komt 

het CBS uit op circa 3.250 appartementen (18% van de voorraad).  

Apparte

ment Hoekwoning Rijwoning Tweekapper Vrijstaand Overig

Totaal 

aantal totaal %

tot 1945 34 15 39 69 292 58 507 3%

1945-1970 115 824 1672 307 504 60 3482 19%

1970-1980 260 845 2252 200 488 34 4079 23%

1980-1990 518 589 1330 368 197 21 3023 17%

1990-2000 603 386 1174 667 495 40 3365 19%

2000-2010 1343 147 759 351 349 23 2972 17%

2010 of later 137 61 196 22 21 4 441 2%

Eindtotaal 3010 2867 7422 1984 2346 240 17869 100%
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De woningvoorraad is divers en kan in principe in de wensen van verschillende doelgroepen door-

stromers voorzien, maar voor starters ligt dat wat moeilijker. Er zijn weinig kleine appartementen 

voor starters beschikbaar. Over het algemeen zijn oudere en kleine woningen (vooral in de huur) 

het meest betaalbaar voor starters. Moderne woningen zijn interessant voor oudere doorstromers. 

Doordat de doorstroming stagneert wonen veel ouderen in voor hen ongeschikte woningen (die 

soms geschikt te maken zijn en soms ook niet). Doordat de doorstroming stagneert krijgen starters 

nog moeilijker toegang tot de woningmarkt: Er zijn weinig geschikte woningen voor hen en ze ko-

men nauwelijks op de markt. 

 

Een indruk van de thema’s die de bewoners van Etten-Leur belangrijk vinden geeft de vraag waar 

men graag meer informatie over zou willen. Dan blijken de thema’s betaalbaarheid, duurzaamheid, 

levensloopbestendigheid en verhuismogelijkheden het meest te leven bij de huishoudens in Etten-

Leur. De betaalbaarheid is ook het meest genoemde verhuismotief. Dit wordt genoemd door 23% 

van de verhuisgeneigden, vooral huurders. Daarnaast is de gehorigheid of burenoverlast een ver-

huisreden, alsmede leeftijd/gezondheid, een te grote woning, de woonomgeving en voor huurders 

de wens om een woning te kopen.  

Behoefte aan informatie is er het meest aangaande budgetbeheer (zie tabel 13), vooral bij de 

huurders en de jongere huishoudens (tot 35 jaar). In aantallen is er bij kopers het meeste behoefte 

aan informatie over het levensloopbestendig maken van de woning, vooral bij de leeftijdsklasse 55-

75 jaar. Informatie over de mogelijkheid om aan andere woonruimte te komen is er vooral bij de 

bewoners van particuliere huurwoningen. De jongere huishoudens (tot 35 jaar) zijn het meest ge-

interesseerd in informatie over duurzaamheidsmaatregelen. 

 

Tabel 13: Behoeft aan informatie naar eigendom 

 

 

Op de betaalbaarheid en de mogelijkheid om passende woonruimte te vinden (beschikbaarheid) is 

in deze rapportage reeds ingegaan. Dit hoofdstuk gaat verder in op de kwaliteitsaspecten: De wen-

selijke aanpassingen in de bestaande voorraad en de mogelijkheden daartoe op de thema’s levens-

loopbestendigheid en duurzaamheid. 

 

5 . 3  D e  v r a a g  n a a r  g e s c h i k t e  w o n i n g e n  v a n  d o e l g r o e p e n  m e t  

o n d e r s t e u n i n g s b e h o e f t e  

Vergrijzing en zorg spelen een steeds grotere rol op de woningmarkt, waardoor de vraag naar ge-

schikte woningen zal toenemen. Doordat de extramuralisering is ingezet, neemt de behoefte aan 

geschikte woningen verder toe7. In deze paragraaf gaan we in op het extramurale gedeelte; vraag 

en aanbod aangaande geschikt en verzorgd wonen. 

                                                
7  In oktober 2014 is een geactualiseerde prognose wonen en zorg van de provincie Noord-Brabant versche-

nen. Hierin is een vraagraming voor Etten-Leur opgenomen. Voor het extramurale deel is de raming voor 

geschikt en verzorgd wonen relevant. In de provinciale prognose is aangegeven dat de gegevens op ge-

meenteniveau een inschatting zijn. Gelet op de hiermee gepaard gaande onzekerheidsmarges zijn vraag- én 

aanbodgegevens alleen weergegeven op het (sub)regionale schaalniveau. Uitgangspunt voor deze rapporta-

ge blijven daarom de beschikbare gegevens op gemeenteniveau (WOZ, enquête et cetera).  

Koop

Particulier

e Huur

Sociale 

Huur Koop

Particul

iere 

Huur

Sociale 

Huur

Betaalbare woning/budgetbeheer 520 160 590 1270 4% 17% 11% 7%

Duurzaamheid 560 0 420 980 5% 0% 8% 5%

Levensloopbestendig maken woning (aanpassingen in de woning) 740 60 340 1140 6% 7% 6% 6%

Mogelijkheid om aan andere woonruimte te komen 470 210 390 1080 4% 23% 7% 6%

Anders, namelijk 220 0 0 220 2% 0% 0% 1%

Geen van bovenstaande 9570 600 4170 14330 82% 65% 78% 80%
11630 920 5360 17910 100% 100% 100% 100%

eigendom

Total

Total

eigendom

Total

$informatiea
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De groep van senioren 75+ verdubbelt naar verwachting in Etten-Leur. Tot 2030 komen er circa 

1.400 huishoudens in deze leeftijdsklasse bij (tot 3.300 huishoudens) die met name een beroep zal 

doen op zorg. Op dit moment huurt 64% van deze groep een woning. Een aanzienlijk deel van de 

groep 75 plussers heeft met beperkingen te kampen. Daarnaast is er ook een groep jongere huis-

houdens met beperkingen (gehandicaptenzorg-GZ, geestelijke gezondheidszorg-GGZ. Lichamelijk 

gehandicapten-LG). Op de woonbehoefte van deze groep heeft de vergrijzing geen invloed, maar 

de extramuralisering wel.  

 

Piramidemodel: vraagkant geschikte woningen 

Voor de raming van de volledige toekomstige behoefte in 2030 naar geschikte woningen voor ou-

deren en mensen met functiebeperkingen voert Atrivé de Geriscoop uit. De Geriscoop betreft de 

vraagkant van het Piramidemodel, en vertaalt landelijke kengetallen over aantallen mensen met 

beperkingen en het gebruik van hulpmiddelen in huis leeftijdsspecifiek naar de situatie in Etten-

Leur. Hierbij is gebruikgemaakt van de volgende klasse-indeling (zie bijlage 3 voor een toelichting 

op de Geriscoop). 

 

• Klasse 0: Geen hulpmiddel en geen of een lichte beperking. 

 Klasse A: Lichte tot matige beperkingen, zonder hulpmiddel/alleen een wandelstok. 

• Klasse B: Matige tot zware beperkingen, gebruik van rollator. 

• Klasse C: Zware beperkingen, permanent gebruik rolstoel.  

 

Op basis van deze kengetallenmethode zijn er in 2013 ruim 3.000 huishoudens met beperkingen. 

Zie tabel 14. 

 

Tabel 14: 

 
Bron: Geriscoop Atrivé 

 

De grootste groep met beperkingen betreft huishoudens van 75 jaar en ouder. Ruim 10% betreft 

huishoudens onder de 65 jaar met beperkingen. Zie tabel 15. 

  

Tabel 15: Huishoudens met (mobiliteits)beperkingen naar leeftijdsklasse 

 
Bron: Geriscoop Atrivé 

 

Piramidemodel: aanbod geschikte woningen 

Resultaten Geriscoop 2.0 gemeente Etten-Leur

Klasse A Klasse B Klasse C Totaal Klasse A Klasse B Klasse C Totaal

2013 1861 1151 135 3147 10,4% 6,4% 0,8% 17,6%

2015 1925 1211 141 3277 10,5% 6,6% 0,8% 17,9%

2020 2087 1353 156 3596 11,0% 7,1% 0,8% 18,9%

2025 2247 1542 172 3961 11,5% 7,9% 0,9% 20,3%

2030 2352 1664 183 4199 11,9% 8,4% 0,9% 21,2%

raming aandeel 0-64 jaar raming aandeel 65-74 jaar raming aandeel 75 jaar eo totaal

347 555 2244 3147

361 578 2338 3277

397 635 2564 3596

437 699 2825 3961

463 741 2995 4199
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Voor de raming van het aantal geschikte woningen (nultreden, of gelijkwaardig aan nultreden8) ba-

seren we ons op de enquête. Er zijn dan ongeveer 4.900 geschikte woningen, waarvan ongeveer 

3.100 appartementen met lift. In de enquêteresultaten dient wel rekening gehouden te worden met 

een zekere marge9. 

 

In tabel 16 is aangegeven in welke mate huishoudens met beperkingen in geschikte woningen wo-

nen: 

 

Tabel 16: Match woningen (nultreden) en doelgroep (huishoudens met beperkingen) 

 Geen beperkingen Beperkingen Totaal 

Geen nultreden 11.340 1.700 13.040 

Nultreden/gelijkwaardig 

aan nultreden (geschikt) 

3.170 (waarvan 

1.980 app. met lift) 

1.700 (waarvan 1.130 

app. met lift) 

4.870 (waarvan 3.110 

app. met lift)* 

Totaal 14.510 3.400 17.910 

*)  De respondenten melden dus 1.760 geschikte woningen, niet zijnde appartementen met lift: eengezinswo-

ningen. 

Bron: Enquête 2014 Atrivé 

 
Het aantal geschikte woningen is voldoende om het in de Geriscoop geraamde aantal huishoudens 

met matig en zware beperkingen in 2020 (ruim 1.500) op te vangen. Ook wanneer we van het 

aantal huishoudens met matige en zware beperkingen uit de enquête uitgaan, en dit naar 2020 ex-

trapoleren, is het aantal geschikte woningen voldoende. 

Met de Doorzonscan (vraagkant Piramidemodel) heeft Atrivé geraamd hoeveel woningen, van de 

totale voorraad aan eengezinswoningen in Etten-Leur (14.490 woningen), er geschikt of potenti-

eel geschikt zijn voor huishoudens met beperkingen. Dit betreft 8.660 woningen (dit is inclusief de 

door de respondenten vermelde 1.760 geschikte eengezinswoningen uit tabel 16). Potentieel ge-

schikte woningen zijn met beperkte bouwkundige aanpassingen geschikt te maken. Zie bijlage 3 

voor de resultaten van de doorzonscan.  

Dit aantal is ruimschoots voldoende om voor mensen met lichte beperkingen in huisvesting te 

voorzien. 

 

De helft van de bewoners met een beperking geeft in de enquête aan in een geschikte woning te 

wonen. Verder dient te worden onderzocht of de woning van de bewoners met een beperking ge-

schikt kan worden gemaakt. Indien niet dan zal een deel van deze bewoners moeten verhuizen. Er 

zijn voldoende geschikte woningen beschikbaar mits ook daadwerkelijk vrijkomen.  

 
Van de huishoudens met beperkingen noemt de helft één of meer belemmeringen (de helft die niet 

in een geschikte woning woont). Meestgenoemd is de trap naar slaapkamer en/of badkamer. Bij de 

gerealiseerde aanpassingen wordt toilet of badkamer het meest genoemd. Zie verder bijlage 3. 

 

Verzorgd wonen: vraag en aanbod 

Onder verzorgd wonen wordt verstaan een woonvorm met nultredenwoningen, geclusterd en met 

collectieve voorzieningen in de nabijheid (bijvoorbeeld ontmoetingsruimte of zorgsteunpunt). De 

                                                
8  Nultredenwoning/aan nultreden gelijkwaardige woning: de woning is vanaf buiten zonder traptreden bereik-

baar en bovendien zijn de woonkamer, keuken, toilet, bad- of douchegelegenheid en ten minste één slaap-

kamer allemaal op dezelfde verdieping gesitueerd. 

9  Op basis van de gewogen enquêteresultaten melden 3.440 huishoudens in een appartement te wonen 

(3.110 met lift/330 zonder lift). Uit de WOZ blijkt een voorraad van 3.010 appartementen totaal. Zoals in 

paragraaf 5.2 is aangegeven komt het CBS uit op 3.250 appartementen. Rekening houdende met de gerap-

porteerde 330 appartementen zonder lift, bedraagt het aantal appartementen met lift naar schatting 2.700 

tot 2.900. 
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behoefte voor verzorgd wonen wordt uitgeoefend door mensen met een zorgzwaartepakket (ZZP) 

3 of 4. Voorheen konden zij in een verzorgingshuis terecht. Nu blijven zij langer zelfstandig wonen.  

 

Per 2013 bedraagt het totaal aantal personen in Etten-Leur met een ZZP zo’n 440 personen (oude-

renzorg, gehandicaptenzorg en psychiatrie samen), waarvan ruim 260 ouderen met een indicatie 

ZZP verpleging en verzorging (V&V). In 2013 heeft het overgrote deel van deze groep nog een 

recht op verblijf. In de komende jaren zal een steeds groter deel van deze groep zelfstandig gaan 

wonen.  

In 2020 is deze doelgroep toegenomen tot zo’n 510 personen, waarvan er dan nog ongeveer 380 

recht hebben op intramuraal verblijf. Voor de totale zorgbehoevende groep (V&V, GZ, LG en GGZ) 

betekent deze extramuralisering dat in 2020 127 zorgbehoevenden zelfstandig wonen. Zie tabel 17 

voor het verloop van de extramuralisering.  

 

Tabel 17: Uitstroom totaal 

 

 

De grootste groep die extramuraliseert zijn de ouderen die ondersteuning nodig hebben. In 2020 is 

deze groep toegenomen tot 310 personen, waarvan er dan nog 230 recht op intramuraal verblijf 

hebben. In tabel 18 staat het verloop van deze extramuralisering weergegeven. In 2020 wonen 80 

zorgbehoevende ouderen zelfstandig. De tabel laat ook zien dat deze groep voornamelijk uit perso-

nen met een zorgindicatie ZZP 3 of ZZP 4 bestaat. 

 

Tabel 18: Uitstroom verzorging en verpleging (ouderen) 
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Wat is de impact van deze trends voor de woonopgave? Voor de GZ, de GGZ en de LG-sector is de-

ze lastig te bepalen omdat de zorgvraag zeer specifiek is. Zorgorganisaties dienen aan te geven 

welke oplossingen voor hun cliënten passend zijn. Vaak zal in de woonvraag kunnen worden voor-

zien door bestaande woonvormen om te zetten naar zelfstandige woningen. 

 

De extramuralisering van de V&V-sector heeft de meeste impact voor de woningmarkt, al gaat het 

hier ook om een beperkte groep, van tussen 60 en 90 personen in 2030. Zie tabel 19. De behoefte 

die in de notitie woonservicegebieden van de gemeente Etten-Leur is voorzien, is van een verge-

lijkbare orde van grootte.  

 

Tabel 19: Raming opgave verzorgd wonen V&V (op basis van personen, eenpersoons-

huishoudens) 

 2020 2030 

Toename zelfstandig wonen ten opzichte van 2013 als gevolg 

van extramuralisering (impactscan) 

80 90 

Toename verzorgd wonen ten opzichte van 2013 (twee derde 

van impactscan) 

50 60 

 

In deze toenemende behoefte aan verzorgd wonen kan op korte termijn deels worden voorzien 

door leegkomende verzorgingsplaatsen om te bouwen tot zelfstandige woningen (de intramurale 

behoefte V&V neemt af van 260 plaatsen in 2013 tot 230 plaatsen in 2020, maar neemt weer toe 

tot 270 plaatsen in 2030. Verzorgingshuizen dienen wel bouwkundig geschikt te zijn om (al dan 

niet tijdelijk) in zelfstandige woningen te worden getransformeerd. 

Daarnaast is er een bestaande voorraad aanleunwoningen (ongeveer 100). Vrijkomende aanleun-

woningen zouden kunnen worden ingezet voor huishoudens die nu nog een intramurale indicatie 

hebben en in de toekomst niet meer. Daarnaast wordt er mogelijk ook een vraag naar aanleunwo-

ningen uitgeoefend door huishoudens die wel recht hebben op AWBZ-zorg maar nu reeds geen in-

tramurale indicatie hebben.   

 

Kortom, de komende jaren kan de toenemende behoefte, afhankelijk van de bouwkundige ge-

schiktheid, worden opgevangen door transformatie van verzorgingsplaatsen. Op korte termijn is 

toevoeging van verzorgd wonen in woonservicegebieden dan ook niet nodig. Na 2020 komen er per 
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saldo geen verzorgingsplaatsen meer vrij en is waarschijnlijke enige toevoeging aan nieuwbouw 

van verzorgd wonen in woonservicegebieden nodig.  

 

5 . 4  E n e r g e t i s c h e  k w a l i t e i t  

Van de corporatiewoningen van WEL is de energieprestatie, aangeduid met energielabels, over het 

algemeen goed bekend. Hiervan heeft ongeveer 14% van de woningen (zijnde 800 vhe) een label 

B. De energieprestatie van de huurwoningen van WEL (1,54 energie-index) liggen iets boven het 

landelijk gemiddelde van corporatiewoningen. Het landelijk gemiddelde is een D label (energie in-

dex 1,69).  

Van de koopsector is, uitgaande van CBS-gegevens COROP Breda) dit in veel mindere mate het 

geval. Regionaal gemiddeld is naar schatting van ongeveer 15 à 20% van de woningen het label 

bekend, waarvan ongeveer 10% over label A of B beschikt (CBS: COROP regio West-Brabant). Van 

de koopwoningen is bijna 20% (2.200 woningen) in deze eeuw gebouwd. Deze woningen beschik-

ken over label A of B. 

 

Ruim 60% van de huishoudens in Etten-Leur is bereid om in duurzaamheidsmaatregelen te inves-

teren. Eigenaar-bewoners zijn meer investeringsbereid dan huurders (indirect, via huurverhoging). 

Zonnepanelen zijn het meest populair. De bereidheid tot investeringen is echter nog geen garantie 

tot daadwerkelijke actie. Zie verder bijlage 3. Gezien de beleidsmatige inzet op verduurzaming is er 

sprake van aan aanzienlijke opgave, waarvoor extra inzet nodig is om deze te realiseren. In hoofd-

stuk 7 zijn hiervoor aanbevelingen gedaan. 
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6 Programma en kwaliteit nieuwe woningen 

6 . 1  H u i d i g e  w o n i n g v o o r r a a d  

De huidige woningvoorraad bestaat voor het grootste gedeelte uit rij- en hoekwoningen: 58%. De 

meeste rij- en hoekwoningen zijn koopwoningen, en bevinden zich in meerderheid in het goedkope 

segment (WOZ-waarde 1-2 ton).  

Daarnaast is er bij de koopwoningen een aanzienlijk aandeel vrijstaande woningen, met voorname-

lijk een WOZ-waarde vanaf 3 ton, en treffen we in de voorraad ook een behoorlijk aantal tweekap-

pers aan, merendeels met een WOZ-waarde tussen de 2 en 3 ton. 

Appartementen zijn in Etten-Leur vooral in de huursector te vinden. 

 

Tabel 20: Woningen in Etten-Leur naar type en prijsklasse (op basis van WOZ-prijzen) 

 

 

 
Bron: WOZ, prijspeil WOZ waarde 1-1-2013/WEL, prijspeil huur 1-1-2014 

 

6 . 2  W o n i n g v r a a g  

Woonwensen van huishoudens 

Als we de woningbehoefte van verhuisgeneigden in aanmerking nemen, dan is er veel behoefte aan 

appartementen, vrijstaande woningen en tweekappers. De gewenste vrijstaande woningen en 

tweekappers zijn vrijwel uitsluitend koopwoningen. De vraag naar appartementen is overwegend 

een vraag naar huurwoningen, maar heeft ook betrekking op een substantieel aandeel koopwonin-

gen (een kwart). De vraag naar rij- en hoekwoningen en naar patiowoningen richt zich in ongeveer 

gelijke mate op de huur- en koopsector.  
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Bijna de helft van de verhuisgeneigden (44%) heeft daarbij belangstelling voor nieuwbouw, waar-

van 9% voor een eigen bouwkavel. Zie bijlage 4 voor meer informatie over de verdeling huur/koop 

in de woonwensen.  

 

Tabel 21: Woningbehoefte naar leeftijdsklasse (verhuisgeneigde doorstromers zoekend 

in Etten-Leur) 

 
Bron: Enquête Atrivé 

 

Het overzicht in tabel 21 betreft de woonwensen van al bestaande huishoudens en is dus exclusief 

de vraag die starters uitoefenen. Naast de 5.860 verhuisgeneigde doorstromers zijn er naar schat-

ting 635 starters. Samen oefenen zij een totale gewenste behoefte van circa 6.500 woningen uit. 

Zie tabel 21a. Daarbij geldt: de verhuisgeneigde doorstromers vormen al een zelfstandig huishou-

den, zij het dat ze niet helemaal naar hun zin wonen, of dat het huis ongeschikt kan zijn. De star-

ters hebben nog niet de kans gekregen om een zelfstandig huishouden te vormen. Naarmate zij 

langer gedwongen blijven inwonen (bij ouders), wordt hun onvervulde woonwens urgenter.  

 

Tabel 21a: Verhuisgeneigde starters (huishoudens) die zoeken in Etten-Leur 

 
Bron: WoON 2012 (zie verder bijlage 4) 

 

Samenvattend is het beeld dan als volgt: 

 Starters: vooral huur, eerste voorkeur appartementen, tweede voorkeur rij- en hoekwonin-

gen 

 Jonge doorstromers: vooral rij- en hoekwoning en tweekapper en vooral koopwoningen 

 Middelbare doorstromers 35-55 jaar: vrijstaande woningen en tweekapper, voornamelijk 

koopwoningen 

 Oudere doorstromers 55-75 jaar: appartementen met lift en patiowoningen en vooral 

huurwoningen 

 

De woonwensen vertalen zich niet altijd in daadwerkelijk gedrag. Wanneer we doorstromers en 

starters samen nemen zijn er 6.500 huishoudens die binnen twee jaar een woning zoeken. Het 

aantal vestigingen over de periode 2009 t/m 2013 bedroeg bijna 2.000 per jaar; over 2 jaar gere-

tot 35 

jaar

35 tot 55 

jaar

55 tot 75 

jaar

75 jaar 

en ouder

vrijstaande woning 290 720 150 30 1190

twee-onder-een-kapwoning 350 570 50 0 960

hoekwoning 90 0 30 60 170

rijwoning 380 350 20 0 740

appartement met lift 150 210 1100 230 1690

appartement zonder lift 80 90 30 60 250

patiowoning 0 50 340 120 510

overig 0 190 120 30 340

Totaal 1330 2170 1830 530 5860

leeftijd

Totaal

aantal %

eengezinskoop 169 27%

eengezinshuur 101 16%

meergezinskoop 66 10%

meergezinshuur 298 47%

Totaal 635 100%
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kend 4.000 vestigingen. Er waren dus minder vestigingen dan op grond van de woonwensen ver-

wacht mag worden. Dat kan een crisiseffect zijn maar ook een gevolg van gebrek aan doorstro-

ming in de woningenmarkt (deels ook een demografisch effect). Het grootste verschil tussen 

verhuiswens en daadwerkelijk gedrag treffen we aan bij de leeftijdsklasse 55-75. Deze groep huis-

houdens verhuisde in de afgelopen jaren (2008-2012) veel minder dan we op basis van hun huidi-

ge verhuisgeneigdheid zouden mogen verwachten. Van de verhuisgeneigden behoort 34% tot de 

leeftijdsklasse 55-75, van degenen die in de periode 2008-2012 daadwerkelijk verhuisden behoort 

13% tot deze leeftijdsklasse. Voor de overige leeftijdsgroepen zijn wensen en gedrag redelijk in 

lijn: tot 55 jaar zijn huishoudens relatief verhuisgeneigd en verhuizen ze ook relatief veel. Boven 

de 75 jaar zijn huishoudens weinig verhuisgeneigd en gedragen ze zich daar ook naar. 

Dat betekent dat aan het woningtype dat de voorkeur heeft van de groep 55-75 (appartementen 

met lift) in de praktijk veel minder behoefte zal zijn dan op basis van de verhuisgeneigdheid en de 

woonwensen is berekend.  

 

6 . 3  A c t u e e l  a a n b o d  v a n  w o n i n g e n  

In tabel 22 is aangegeven welke woningen worden verlaten indien de verhuisgeneigden hun woon-

wens ook daadwerkelijk realiseren. Dit betreft voornamelijk rij- en hoekwoningen, en daarnaast 

ook appartementen met lift.  

 

Tabel 22: Huidige woningen verhuisgeneigde doorstromers in Etten-Leur naar leeftijds-

klasse 

 
Bron: Enquête Atrivé 

 

Speciale aandacht vraagt de leeftijdsklasse 55-75. Op grond van de verhuis- en woonwensen:  

 Verlaat deze groep 678 rij- en hoekwoningen (tabel 20) en betrekt zij 50 rij- en hoekwo-

ningen (tabel 19). 

 Verlaat deze groep 645 appartementen met lift (tabel 22) en betrekt zij 1.100 appartemen-

ten met lift (tabel 21). De aanzienlijke groep in deze leeftijdsklasse in een appartement 

met lift met een verhuiswens lijkt in eerste instantie passend gehuisvest te zijn. Er zijn 

echter meer kwaliteitsaspecten dan toegankelijkheid die aanleiding kunnen geven tot een 

verhuiswens. Denk aan gehorigheid/burengerucht of een minder aantrekkelijke woonom-

geving. 

De woningen die deze groep zou verlaten bestaan in gelijke mate uit huur- en koopwonin-

gen. Zij hebben een voorkeur voor vooral huurwoningen. 

In paragraaf 6.3 is echter beschreven dat de groep 55-75 jaar minder verhuist dan zij in de enquê-

te meldt. Dat betekent dat in de praktijk de behoefte aan rij- en hoekwoningen groter (koop- en 

huur) is dan de tabel aangeeft (groep 55-75 blijft er langer wonen) en de nettobehoefte aan vooral 

huurappartementen met lift in de praktijk wellicht kleiner is (men verhuist er minder naartoe). 

 

tot 35 

jaar

35 tot 55 

jaar

55 tot 75 

jaar

75 jaar 

en ouder

vrijstaande woning 0 404 330 184 918

twee-onder-een-kapwoning 0 160 84 32 276

hoekwoning 218 696 201 114 1229

rijwoning 493 586 477 0 1556

appartement met lift 464 238 645 114 1461

appartement zonder lift 151 86 19 0 256

patiowoning 0 0 29 0 29

overig 0 0 45 89 134

1326 2170 1830 533 5859

leeftijd

Total

woningtype

Total
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Het actuele aanbod op Funda (573 woningen te koop in Etten-Leur medio oktober 2014) is als volgt 

verdeeld over de woningtypen (zie paragraaf 4.3 voor de recent gerealiseerde transactieprijzen per 

woningtype): 

 245 rij- en hoekwoningen (inclusief eindwoning en geschakelde woning) 

 172 vrijstaande woningen  

 72 tweekappers (inclusief half-vrijstaand en geschakeld) 

 80 appartementen. 

Wanneer we het aanbod op Funda vergelijken met de potentieel vrijkomende woningen in tabel 20 

dan valt op dat het aanbod aan appartementen relatief laag is en dat van tweekappers en vrij-

staande woningen relatief hoog. Een verklaring is dat appartementen veelal ook huurwoningen zijn, 

en vrijstaande woningen en tweekappers juist niet.  

 

6 . 4  V e r g e l i j k i n g  v r a a g  e n  a a n b o d :  h e d e n  

In tabel 23 staat weergegeven wat we mogen verwachten indien de verhuisgeneigden (inclusief de 

starters) hun voorkeuren zouden kunnen realiseren: 

 

Tabel 23: 

 
Bron: Enquête Atrivé 

 

Hierbij merken we het volgende op: 

 De bestaande voorraad kan niet in alle woonwensen voorzien: tabel 23 laat zien dat er met 

name bij tweekappers meer vraag dan aanbod is (aanbod in tabel 22: 276 woningen, ge-

vraagd in tabel 21: 960 woningen). 

 Als iedereen de ideale woonwens zou verzilveren zou er een overschot aan rij- en hoekwo-

ningen ontstaan. In de praktijk gebeurt dit niet omdat mensen ook met een betaalbare ‘se-

cond best’ keuze genoegen nemen (substitutie-effect). 

 Ook mag uit de lage leegstand van rij- en hoekwoningen (zowel koop als huur) afgeleid 

worden dat de overschotten die op basis van realisatie van woonwensen verwacht zouden 

mogen worden, zich in de praktijk niet manifesteren. 

 Evenzo zou er op basis van de woonwensen een overschot aan huurwoningen kunnen ont-

staan. In de praktijk kan echter niet iedereen de geuite koopwens realiseren. Ook hier is 

sprake van een substitutie-effect. Voor huishoudens met een inkomen tot € 34.000,- zijn er 

maar in beperkte mate betaalbare koopwoningen beschikbaar (gemiddelde transactieprijs 

rij- en tussenwoning ligt in 2014 rond € 170.000,-. Huishoudens met een inkomen tot 

€ 34.000,-, kunnen tot maximaal € 150.000,- kopen). Zij wijken daarom uit naar de huur-

sector, waardoor hier, in tegenstelling tot het beeld in tabel 23, juist krapte ontstaat. 

TEKORTEN EN OVERSCHOTTEN 2014 naar woningtype en eigendom

Koop Huur

vri js taande woning 250 -40 210

twee-onder-een-kapwoning 510 90 600

hoekwoning -650 -340 -980

ri jwoning -360 -440 -800

appartement met l i ft 280 -190 90

appartement zonder l i ft 40 230 270

patiowoning 220 210 420

overig 140 60 190

420 -430 0

eigendom

Total

woningtyp

e

Total
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 Als we de inkomens van de verhuisgeneigden in aanmerking nemen, dan beschouwen we 

de volgende woonkeuren als in ieder geval niet realistisch (zie bijlage 4): 

o Huishoudens met een inkomen tot € 43.000,- die een vrijstaande woning wensen 

(circa 440 huishoudens) 

o Huishoudens met een inkomen tot € 38.000,- die een tweekapper wensen (circa 

240 huishoudens) 

o Huishoudens met een inkomen tot € 28.000,- die een koopwoning wensen (circa 

190 huishoudens). 

 

In tabel 23a is aangegeven welke vraag naar woningtype/eigendom we als niet realistisch be-

schouwen. 

 

Tabel 23a: Verhuisgeneigden naar inkomen en gewenst woningtype/eigendom 

 

 

Het beeld uit tabel 23, wordt, als we rekening houden met bovenstaande nuanceringen, bevestigd 

door eerder woningbehoefteonderzoek (USP). Hieruit blijkt per sado een klein overschot aan rij- en 

hoekwoningen. Het overschot aan rij- en hoekwoningen in het USP-onderzoek is onder meer klei-

ner omdat hierin ook rekening kon worden gehouden met woonwensen van huishoudens van bui-

ten Etten-Leur die in Etten-Leur zoeken. Zij hebben vergeleken met de woningzoekenden in Etten-

Leur vaker een voorkeur voor een rij- of hoekwoning.  

 

De actuele marktomstandigheden bevestigen de aantrekkelijkheid van tweekappers (zie Hoofdstuk 

4, tabel 10). Gemiddelde verkooptijden geven aan dat tweekappers momenteel het meest in trek 

zijn (laagste gemiddelde verkooptijd en bovendien gedaald, van 79 in 2010 dagen naar 61 dagen 

in 2014).  

Zoals eerder beredeneerd zal het grote overschot aan rij- en hoekwoningen (tabel 23) zich in de 

praktijk niet voordoen. De marktomstandigheden bevestigen dit. Rij- en hoekwoningen doen het 

momenteel goed, met relatief korte gemiddelde verkooptijden (rond de 100 dagen in 2010 en 

2014). Zij zijn, met beide een mediane transactieprijs van ongeveer € 170.000,- (2e kwartaal 

2014) het meest betaalbaar.  

 

6 . 5  V r a a g  e n  a a n b o d  i n  2 0 2 0  

Wanneer we het ‘woonwensenbeeld’ uit 2013 naar 2020 extrapoleren, door rekening te houden 

met de ontwikkeling van verschillende doelgroepen, dan neemt de totale vraag toe met ruim 1.100 

woningen (er zijn in 2020 meer huishoudens), en dan daarnaast neemt vooral de vraag naar ap-

partementen met lift en patiowoningen toe, vergeleken met het beeld in 2013. Dit kan verklaard 

worden uit de groei van het aandeel ouderen.  

 

vrijstaande 

woning

twee-onder-

een-

kapwoning hoekwoning rijwoning

appartement 

met lift

appartement 

zonder lift patiowoning overig koop huur

Tot € 21.000,- per jaar of minder (tot circa € 

1.350 netto per maand)
151 103 57 86 59 173 32 49 710 75 634

Tussen € 21.000,- en € 28.000,- per jaar 

(tussen € 1.350 en € 1.700 netto per jaar)
0 86 0 0 233 0 125 0 444 106 338

Tussen € 28.000,- en € 34.000,- per jaar 

(tussen € 1.700 en € 1.950 netto per maand)
77 53 29 170 301 75 19 0 724 299 427

Tussen € 34.000,- en € 38.000,- per jaar 

(tussen € 1.950 en €2.150 netto per maand)
0 0 0 75 208 0 19 0 302 190 113

Tussen € 38.000,- en € 43.000,- per jaar 

(tussen € 2.150 en € 2.450 netto per maand)
208 48 0 173 397 0 109 118 1053 644 410

Meer dan € 43.000,- per jaar (meer dan € 

2.450 netto per maand)
357 623 0 0 403 0 117 176 1676 1355 321

793 913 86 504 1601 248 421 343 4909 2669 2243

Gewenst eigendom

verhuisgeneigd

Gewenst woningtype

Total
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Tabel 24: 

 
Bron: Enquête Atrivé 

 

Bij tabel 24 merken we ter nuancering het volgende op: 

 De nuanceringen bij de vraag in 2014 (tabel 23) werken ook hier door. Het tekort aan 

huurwoningen is dan groter dan de in de tabel vermelde 230. Ook is het zeer onwaarschijn-

lijk dat het overschot aan eengezinshuurwoningen zich in de praktijk zal voordoen. De 

wachttijd voor een eengezinswoning bij WEL bedraagt nu ongeveer 9 jaar.  

 En ook hier geldt: als de categorie 55-75 in de praktijk veel minder verhuist dan zij aan-

geeft, is er veel minder behoefte aan appartementen en patiowoningen aangeeft. 

 Verder is de vraag naar vrijstaande woningen voor een aanzienlijk deel niet realistisch. Als 

we hiermee rekening houden verdwijnt het tekort aan vrijstaande woningen grotendeels. Er 

zal dus sprake zijn van een substitutie-effect. Men wil het liefst een vrijstaande woning 

maar neemt vanwege de financiële mogelijkheden ook genoegen met een tweekapper of 

eventueel een ruime rij- of hoekwoning.  

Zie verder bijlage 4 voor een onderbouwing van het realisme van de woonwensen voor de koop-

sector. 

 

6 . 6  R i c h t i n g e n  v o o r  h e t  n i e u w b o u w p r o g r a m m a  

Kwantitatieve opgave 

Wanneer we de uitkomsten van onderzoek afzetten tegen de plancapaciteit in zijn totaliteit, valt 

ten eerste op dat plancapaciteit eerder aan de krappe kant dan te ruim is, als we deze afzetten te-

gen de huishoudensgroei. Tegenover een geraamde groei met ruim 1.100 huishoudens in de perio-

de 2013-2020 staat een harde plancapaciteit van 870 woningen plus een zachte plancapaciteit van 

120 woningen; samen bijna 1.000 woningen.  

Zoals eerder aangegeven is Etten-Leur een populaire gemeente met potentie voor nieuwbouw. In 

welke mate de groeiprognose werkelijkheid wordt, hangt af van de kwaliteit van het aanbod in Et-

ten-Leur en het concurrerend aanbod vanuit Breda. Daarnaast is fasering van belang. Te veel aan-

bod in één keer werkt remmend op de afzetbaarheid. Daarnaast leidt te weinig aanbod tot 

verdamping van de vraag.  

 

Een kritische toets op de plancapaciteit (en woningbouwprogrammering) is hier op zijn plaats. Zijn 

de locaties concurrerend met het nieuwbouw aanbod in de regio en sluit het woningbouwprogram-

ma (woonmilieu en woningtype) aan bij de kwalitatieve vraag. De omvang van het aantal geplande 

nieuwbouwwoningen is op dit moment krap en waarschijnlijk ontoereikend om de potentiële vraag 

te vervullen.  

 

TEKORTEN EN OVERSCHOTTEN 2020 naar woningtype en eigendom

Koop Huur

vri js taande woning 440 -30 410

twee-onder-een-kapwoning 670 100 770

hoekwoning -620 -240 -870

ri jwoning -350 -390 -730

appartement met l i ft 320 210 530

appartement zonder l i ft 40 240 280

patiowoning 260 250 510

overig 160 90 250

910 230 1140

eigendom

Total

woningtyp

e

Total
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Kwalitatieve opgave 

Over het algemeen, zo is de ervaring van Atrivé, trekt nieuwbouw huishoudens aan uit de bestaan-

de voorraad in de nabije omgeving van bouwlocaties. Naarmate huishoudens een hoger inkomen 

hebben en groter zijn (gezin) kiezen zij, zo is de ervaring van Atrivé, relatief vaker voor nieuw-

bouw, maar jongere huishoudens tot 35 jaar verhuizen het meest. Als we in ogenschouw nemen 

welke groepen zich in nieuwbouw vestigen dan zijn dit vooral een- en tweepersoonshuishoudens 

tot 35 jaar, starters èn doorstromers (34% van de vestigers). Daarnaast verhuizen een- en twee-

persoonshuishoudens 55-75 jaar relatief vaak naar nieuwbouw (26% van de vestigers; zij verhui-

zen weliswaar relatief weinig, maar demografisch gezien is het een grote groep, zie tabel 1), en 

verder is nieuwbouw ook aantrekkelijk voor gezinnen (22%).  

 

Mogelijke verklaringen: 

 In de bestaande voorraad komt voor gezinnen en de jongere een- en tweepersoonshuis-

houdens weinig vrij. Dit patroon wordt versterkt door de recente woningmarktcrisis. 

 Ook voor starters komt er in de bestaande voorraad weinig vrij, met name in de huur-

markt, waar een meerderheid van de starters in eerste instantie voor kiest. Hoewel door-

stromers naar de nieuwbouw, met de woningen die zij achterlaten, ruimte zouden kunnen 

scheppen voor starters, is het de vraag of dit voldoende is om in hun dringende woningbe-

hoefte te voorzien. Voor deze groep kan het verkoopprogramma van WEL interessant zijn. 

Ook voor hen zou nieuwbouw een optie kunnen zijn. 

 

Wanneer we vanuit deze optieken naar het programma (tabel 25) kijken dan constateren we het 

volgende: 

In tabel 24 is een behoefte aan een netto toevoeging van 230 huurwoningen voor op basis van 

woonvoorkeuren. De  actuele vraag naar huurwoningen is naar verwachting hoger: een deel van de 

verhuisgeneigden met een laag inkomen zoekt een koopwoning (190 huishoudens), terwijl deze 

voor hun portemonnee niet voorradig is (zie bijlage 4). 

Het aantal huurwoningen in het nieuwbouwprogramma (340) lijkt dan ook zeker nodig om een net-

to toevoeging van deze orde van grootte te realiseren. Indien in de bestaande voorraad huurwo-

ningen verdwijnen (verkoop), is een extra toename van het nieuwbouwprogramma huur gewenst 

(met elke verkochte bestaande huurwoning neemt de behoefte aan nieuwbouw met één woning 

toe). 

 

Plancapaciteit huur specifiek 

De vraag naar huurwoningen wordt voornamelijk uitgeoefend door starters en oudere doorstromer 

(55+) waarbij bekend is dat starters daadwerkelijk verhuizen als er een betaalbare mogelijkheid is 

en doorstromers slechts in beperkte mate. 

 Met betaalbaar bouwen onder de liberalisatiegrens kan in de behoefte van starters worden 

voorzien. Appartementen met een oppervlakte van 60 tot 80 m2 voorzien in deze behoefte. 

Deze zijn ook geschikt voor de groeiende groep eenpersoonshuishoudens. WEL herkent de-

ze vraag en speelt hier in nieuwbouwprojecten al op in. Starters kiezen binnen de huursec-

tor meer voor appartementen dan voor rij- en hoekwoningen. De verdeling naar 

woningtype van de huurwoningen in de plancapaciteit sluit hierbij aan.  

In de behoefte van ouderen zou kunnen worden voorzien met luxere appartementen boven 

de liberalisatiegrens. Leegstandscijfers geven echter aan dat deze markt vooralsnog riskant 

is. Mogelijkheden zijn er wellicht als de verkoopbaarheid van de huidige woning verbetert, 

zodat de daadwerkelijke verhuismobiliteit wat toeneemt. Het aanbod moet wel aantrekke-

lijk zijn. Anders verhuizen ouderen niet. Te denken valt aan een centrale ligging (centrum-

west en centrum-oost zijn populair bij verhuisgeneigden) en tegelijkertijd een groene en 

rustige woonomgeving, met veel buitenruimte bij de woning.  
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De vraag aan verhuisgeneigden (doorstromers, geen starters) naar interesse voor een aantal spe-

cifieke projecten van WEL levert het volgende beeld op:  

 

 

Plancapaciteit koop specifiek 

 Combinatie van woonwensen en marktsignalen wijzen dezelfde kant uit: de tweekapper is 

het meest aantrekkelijk, met name voor de doorstromers tot 55 jaar. Er is behoefte aan 

een netto toevoeging van 770 tweekappers. Als we compenseren voor de niet-realistische 

vraag (240 huishoudens) resteert een netto toevoeging van 530 tweekappers. 

 Vrijstaande woningen zijn weliswaar het ideaal, maar niet in de prijsklasse waarin veel 

huishoudens willen kopen. Er is behoefte aan een netto toevoeging van 410 vrijstaande 

woningen. Als we compenseren voor de niet-realistische vraag (440 huishoudens), dan 

verdampt de kortetermijnvraag naar vrijstaande woningen. Bij een voortzettend herstel 

van de woningmarkt mag wel verwacht worden dat deze vraag zich zal manifesteren. 

 Rij- en hoekwoningen eindigen in de woonwensen onderaan maar in de bestaande voor-

raad vinden zij voldoende aftrek. Op korte termijn zijn de marktomstandigheden gunstig, 

mede omdat de crisis een gat geslagen heeft in de bestedingsmogelijkheden voor wonen 

van veel huishoudens en dit woningtype goed betaalbaar is. Op termijn verandert dit. De 

groepen die het meest opteren voor dit woningtype (starters en huishoudens tot 35 jaar) 

nemen in aandeel èn in aantal geleidelijk af tot 2020. Daarna zet deze afname versneld 

door naar 2030 en 2040. 

 Bij een voortdurende crisis mag verwacht worden dat er behoefte aan dit woningtype blijft. 

Bij voortzettend herstel zien we twee effecten optreden: 

o De doorstroming komt meer op gang en er komen meer rij- en hoekwoningen in de 

bestaande voorraad vrij. 

o De belangstelling voor rij- en hoekwoningen (bestaande voorraad en nieuwbouw) 

neemt af omdat het substitutie effect vermindert. 

 Dit woningtype realiseren is op korte termijn logisch maar brengt op langere termijn risi-

co’s met zich mee. 

 

Aandachtspunt ten slotte: aangezien woningen minstens 50 jaar blijven staan is het goed om ook 

vooruit te kijken naar trends na de horizon van dit onderzoek, 2020. Op langere termijn doet zich 

juist in het segment van de rij- en hoekwoningen het generatie-effect in de woningmarkt voelen. 

Vanaf medio 2025 gaan de babyboomers massaal de woningmarkt verlaten. Dan komen relatief 

veel rij- en hoekwoningen vrij, alleen al omdat dit een groot deel van de voorraad betreft. Tegelij-

kertijd zal er dan geen grote vraag van toetreders tot de woningmarkt meer zijn. Met name bij ou-

dere en kleinere rij- en hoekwoningen, die niet levensloopbestendig te maken zijn, zou dan 

vraaguitval kunnen optreden. 

 

In onderstaande tabel is samengevat aangegeven welke andere accenten gewenst zijn: 

 

Verhuisgeneigden (n=5858) 5858

Grondgebonden woning De Streek 1221 20,8%

Appartementen Withof 1438 24,5%

Appartementen Spoorzone 745 12,7%

Geen interesse 3279 56,0%
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Tabel 25: Harde plannen in Etten-Leur 2014 tot 2020 ten opzichte van behoefte: 

  koop huur totaal 

Appartementen 12 202   

rij- en hoekwoningen 210 120   

2^1 kap 200     

Vrijstaand 125     

Overig   23   

Totaal 525 345 870 

 Geel = in lijn met behoefte 

 Groen = meer behoefte dan plannen: toename gewenst 

 Oranje = meer plannen dan behoefte: afname gewenst 

Bron: Gemeente Etten-Leur 

 

De voorgestelde herziening betreft een toename van de harde plancapaciteit, vooral voor de huur-

sector, maar ook in de koopsector is ruimte voor meer productie. In de huur is behoefte aan extra 

appartementen èn rij- en hoekwoningen. In de koopsector is vooral behoefte aan meer tweekap-

pers en is een afname gewenst van het geplande aantal rij- en hoekwoningen, alsmede de vrij-

staande woningen. In het volgende hoofdstuk met conclusies en aanbevelingen is deze duiding kort 

beargumenteerd en nader uitgewerkt.  
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7 Conclusies en aanbevelingen 

Etten-Leur kent als tweede gemeente in de regio na Breda een behoorlijke groei. Een vestigings-

overschot vanuit de buurgemeenten draagt hieraan bij. In Etten-Leur neemt niet alleen de groep 

senioren toe, maar ook de groep een- en tweepersoonshuishoudens in de leeftijdsklasse 35 t/m 54 

jaar, groeit. Vergeleken met de omliggende gemeenten (exclusief Breda) is er minder vergrijzing. 

Ook qua gemiddeld inkomen is de gemeente een sterkere gemeente dan de buurgemeenten. Wel 

ligt het (conjuncturele) werkloosheidspercentage een fractie hoger. Etten-Leur is kortom een aan-

trekkelijke gemeente met veel mogelijkheden. Etten-Leur heeft de ruimte, maar moet deze wel 

pakken. Als Breda beter op de regionale woningvraag gaat inspelen gaan de mensen daarnaartoe. 

 

Betaalbaarheid 

Er zijn echter ook problemen. Met name gezinnen in de huursector moeten de eindjes aan elkaar 

knopen. Dit treft niet alleen gezinnen rond het minimum maar ook gezinnen met een inkomen bo-

ven de huurtoeslaggrens ervaren budgetproblemen. Deze budgetproblemen, voor met name de ge-

zinnen met eenverdiener (of eenoudergezin), zullen toenemen. Voor ouderen is deze problematiek 

momenteel minder urgent. Daarbij is wel verondersteld dat de koopkracht gelijk blijft. Volgens de 

prognoses van het Centraal Planbureau is dit voor 2014 en 2015 het geval. Voor de langere termijn 

hangt dit mede af van de indexering van en eventuele kortingen op pensioenen.  

De budgetproblematiek is in principe primair de verantwoordelijkheid van de bewoner, maar een 

ondersteunende rol van gemeente (minimabeleid) en woningcorporatie (huurbeleid) is gewenst. 

Ook maatschappelijke organisaties (HBV, ouderenbond) kunnen bewoners hierbij ondersteunen. 

Aanbevelingen: 

 Help huishoudens met budgetproblemen met het vinden van een beter betaalbare woning. 

 Help in het kader van de ‘minimacampagne’ huishoudens om beter met hun budget om te 

gaan (budgetcoach). 

 Besteedt ook aandacht aan de energiecomponent van de woonlasten; een zuiniger stook-

gedrag is een quickwin. 

 Maak huishoudens bewust van de vele gemeentelijke regelingen voor ondersteuning. 

 Zet bovenstaande interventies extra in in wijken waar de budgetproblemen relatief groot 

zijn.  

 Dilemma is inkomensafhankelijk huurbeleid. In veel regio’s is dit voor woningcorporaties 

een discussiepunt. Een inkomensafhankelijke huur kan specifieke groepen, zoals bijvoor-

beeld eenoudergezinnen, ondersteunen. Nadeel is dat er dan voor dezelfde kwaliteit een 

verschillende prijs gevraagd wordt.  

 

Beschikbaarheid 

De huishoudensgroei, met circa 1.150 huishoudens tot 2020, betekent dat in de toekomst de be-

staande woningvoorraad niet volstaat om voldoende huisvesting te bieden. Indien deze prognose 

wordt gerealiseerd, is een ongeveer even grote netto toename van de woningvoorraad gewenst. 

Deze kan met nieuwbouw worden gerealiseerd, maar ook door transformatie van bestaande ge-

bouwen.  

De relatie tussen huishoudensgroei en woningbehoefte is niet helemaal een op een: Het kan ook 

aantrekkelijk zijn om bestaande woningen zo aan te passen dat er meer huishoudens wonen. Denk 

bijvoorbeeld aan mantelzorgwoningen.  

 

Huursector 

De vergelijking voorraad en behoefte geeft nog geen inzicht in de actuele vraag-aanbodverhouding. 

Hiervoor is de mutatiegraad en het aantal actieve woningzoekenden van belang. 
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Bij vergelijking van de voorraad aan betaalbare huurwoningen, versus de behoefte van de doel-

groepen die hierop aangewezen zijn, constateren we dat er in 2014 te weinig huurwoningen vrij-

komen: de wachttijd bij WEL bedraagt 7 jaar voor een appartement en 9 jaar voor een 

eengezinswoning. In de voorraad zijn in weliswaar voldoende huurwoningen aanwezig, maar zij 

worden deels bewoond door huishoudens die niet tot de doelgroep behoren. En bovendien is er 

weinig doorstroming, ook vanwege demografische ontwikkelingen. Het aandeel ouderen neemt toe 

en zij verhuizen relatief weinig.  

De geliberaliseerde huurmarkt toont aspecten van ontspannenheid. Wachtlijsten zijn kort en er 

ontstaat incidenteel leegstand. Dit duidt op een ruimer aanbod in dit segment, ten opzichte van de 

vraag. 

Naar de toekomst toe groeit de doelgroep die op sociale huurwoningen aangewezen is. Ook neemt, 

indien het voorgenomen huurbeleid van WEL wordt doorgezet, de voorraad aan betaalbare wonin-

gen af. Bij doorzetting van dit huurbeleid verruimt het aanbod aan geliberaliseerde huur. Overigens 

heeft WEL aangegeven dat haar streefhuurbeleid ter discussie staat en afhankelijk is van de uit-

komsten van dit onderzoek. WEL streeft een financieel verantwoord doch sociaal acceptabel even-

wicht tussen haar (huur)opbrengsten en verplichte uitgaven en sectorheffingen na.  

Aanbevelingen: 

 Zet het beleid van extra huurverhoging voor scheefwoners voort, zodat een groter deel van 

de sociale voorraad voor de doelgroep beschikbaar is. Zorg daarbij ook voor een aantrek-

kelijk aanbod. Een deel van de scheefwoners kan terecht in sociale huurwoningen die bo-

ven de liberalisatiegrens terecht komen. Kijk bij verkoop van huurwoningen ook speciaal 

naar deze doelgroep. De bandbreedte in de wenselijke sociale voorraad van WEL (tot 

€ 699,-) bedraagt 4.150 tot 5.125 woningen. 

 Hierbinnen is het gewenst om de voorraad tot de tweede huurtoeslaggrens (tot € 597,-) op 

ten minste 2.650 woningen te houden.  

 Om in 2020 voldoende gewenste omvang te kunnen realiseren dient de streefhuur maxi-

maal 80% maximaal redelijk te bedragen. Om in het midden van de bandbreedte uit te 

komen dient de huidige voorraad van 4.615 woningen min of meer op peil te blijven. Dan 

dient ook het huidige % maximaal redelijk (ongeveer 75%) gehandhaafd te blijven. De 

bandbreedte in het huurbeleid van WEL bedraagt dan 75% tot 80% maximaal redelijk. 

 In het strategisch voorraadbeleid (SVB) van WEL zijn huurbeleid, verkoopbeleid en nieuw-

bouw communicerende vaten (zie onderstaand de gewenste nieuwbouwaantallen, waarbij 

verondersteld is dat WEL hiervan het grootste gedeelte zal realiseren). Bij een huurbeleid 

van 80% maximaal redelijk kan de afname aan sociale huur in de bestaande voorraad ge-

compenseerd worden door de gehele nieuwbouwopgave van WEL in het sociale segment te 

realiseren. Dan zou er geen ruimte overblijven voor verkoopbeleid en voor nieuwbouw in 

geliberaliseerde huur. Een lager % maximaal redelijk dan 80% creëert dus speelruimte in 

het SVB.  

 

Koopsector 

Voor het koopsegment is de relatie tussen inkomensklassen en betaalbaarheid van de woningen 

minder direct; opgebouwd vermogen, van doorstromers met overwaarde op hun huidige woning 

bijvoorbeeld, is van grote invloed op de koopmogelijkheden. Woningen tot € 250.000,- zijn goed 

betaalbaar. Starters en huurders met een koopwens beschikken over het algemeen niet over eigen 

vermogen (samen ongeveer 850 huishoudens). Zij moeten dan een volledige hypotheek financie-

ren. Voor een deel is hun voorkeur mogelijk niet realistisch, gezien het inkomen. Regelingen als 

startersleningen en Koopgarant kunnen huishoudens om hun woonvoorkeur te realiseren. Het is 

wel van belang om, ook met deze regelingen, niet tot de financiële grens te gaan. Er is ook geld 

voor onderhoud nodig bijvoorbeeld. De charme van Koopgarant is de geringere financieringslast bij 

aanvang en het gedeelde risico. Deze is goed toepasbaar bij verkoop van huurwoningen. 
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Appartementen zijn het ruimst beschikbaar, en goed betaalbaar. Ook vrijstaande woningen zijn in 

ruime mate beschikbaar, maar voor de meeste huishoudens te duur. In aantal transacties vormen 

rij- en hoekwoningen de grootste categorie. Tweekappers worden in veel mindere mate aangebo-

den, maar wat er op de markt komt is goed verkoopbaar.  

 

Kwaliteit bestaande voorraad 

De opgaven voor de bestaande voorraad zijn: het accommoderen van het langer zelfstandig wonen 

van de groeiende groep mensen die ondersteuning nodig heeft, en het verduurzamen van de voor-

raad. Naarmate de woningen ouder zijn, zijn er over het algemeen vaker investeringen nodig om 

deze geschikt te maken voor hedendaagse woonwensen. Dat geldt met name voor woningen van 

voor 1980.  

 

Langer zelfstandig wonen 

Het aantal oudere huishoudens, met name de categorie 75+, neemt de komende jaren fors toe. 

Momenteel zijn er in deze categorie 1.850 huishoudens, in 2020 zijn dat er 2.400 en in 2030 be-

treft het 3.300 huishoudens. Omdat veel zorgvragen en beperkingen aan een hogere leeftijd ge-

koppeld zijn, maakt het aantal huishoudens met beperkingen een vergelijkbare ontwikkeling door, 

met een procentueel iets minder snelle groei (het betreft een iets andere groep, niet alle 75 plus-

sers hebben beperkingen en er zijn ook mensen met beperkingen op jongere leeftijd). Deze cate-

gorie groeit van 3.150 huishoudens in 2013 tot 3.600 huishoudens in 2020 en 4.200 huishoudens 

in 2030. Zij worden gestimuleerd om langer thuis te wonen en doen dat ook het liefst. Verhuisd 

wordt er als dat echt noodzakelijk is. 

 

Voor deze groep zijn voldoende passende woningen beschikbaar, mits deze ook daadwerkelijk vrij-

komen: in de enquête is de mensen gevraagd naar kenmerken van hun woning. Op basis daarvan 

is een voorraad van 4.850 woningen nultreden of gelijkwaardig aan nultreden geraamd.  

Daarnaast zijn veel eengezinswoningen (naarmate ze moderner en ruimer zijn) geschikt voor men-

sen met lichte beperkingen, dan wel met een kleine investering geschikt te maken zijn. 

 

Wanneer we in aanmerking nemen wie waar woont is het beeld: 

 De helft van de huishoudens met beperkingen wonen passend.  

 Een deel woont niet passend maar wel in een woning die relatief eenvoudig geschikt te 

maken is. 

 Een deel woont in een ongeschikte woning; voor deze groep is verhuizing de beste oplos-

singen. Geschikte woningen zijn in voldoende mate aanwezig, maar worden voor het me-

rendeel bewoond door mensen zonder beperkingen. 

 

Aanbevelingen: 

 Help eigenaar-bewoners met het levensloopbestendiger maken van hun woningen: om 

mensen hierbij te helpen zijn er de campagnes ‘Woon morgen zonder zorgen’ en ‘Wonen 

met gemak’. Het gaat om bewustwording, advies over (kleine) aanpassingen in huis, met 

inzet door vrijwilligers en professionals. Wonen met gemak biedt consumenten een centraal 

punt waar ze met hun hulpvraag terecht kunnen; zowel zorg als woningaanpassingen. Zie 

verder de websites van deze initiatieven. Bijeenkomsten (Woon morgen zonder zorgen) 

worden goed bezocht. Het animo om daadwerkelijke aanpassingen te realiseren lijkt tot op 

heden beperkt te zijn. Een goede evaluatie biedt mogelijk aanknopingspunten voor nieuwe 

impulsen. 

 Help de huishoudens die in een ongeschikte woning wonen met een doorstroommakelaar. 

Aangezien het doorstroom vanuit zowel koop- als huurwoningen betreft, ligt een gezamen-

lijk initiatief van WEL en gemeente Etten-Leur in de rede.  

 Geef bij de toewijzing van nultredenwoningen voorrang aan huishoudens met beperkingen. 
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 Besteedt ook aandacht aan de woonomgeving: bijvoorbeeld kwaliteit tuinen en openbare 

ruimte, ontmoetingsplekken in de wijk. 

 Bouw de samenwerking van zorgaanbieders rond zorgvastgoed en rond de levering van 

zorg en diensten aan zelfstandige woningen verder uit. Dit is in eerste instantie een ver-

antwoordelijkheid van zorgaanbieders. Het gaat dan met name om de opgave rond ver-

zorgd wonen. In de notitie Woonservicegebieden is vermeld welke organisaties hierin een 

rol (kunnen) spelen. 

Hiernaast is er nog een beperkte groep die behoefte heeft aan redelijk intensieve zorg, maar niet 

langer recht heeft op verblijf in een verzorgingshuis. Voor hen biedt het concept verzorgd wonen 

uitkomst. Het gaat om een behoefte van een orde van grootte van 100 woningen tot 2030. Met 

transformatie van verzorgingshuizen tot zelfstandige woningen kan hierin tot 2020 goed worden 

voorzien. Bij de bouw van verzorgingshuizen in Etten-Leur is hier al rekening mee gehouden. 

 

Duurzaamheid 

Er zijn in Etten-Leur initiatieven genomen om de duurzaamheid in de bestaande voorraad te bevor-

deren, onder andere om de plaatsing van zonnepanelen te stimuleren. De respons is tot op heden 

beperkt, terwijl huishoudens in de enquête in meerderheid wel voelen voor duurzaamheidsmaatre-

gelen. Zonnepanelen zijn de meest populaire maatregel. Aanbevelingen: 

 Continueer de initiatieven op het terrein van duurzaamheid zet in op een actieve communi-

catie. 

 Sluit in de voorlichting aan bij verhuis- en verbouwingsmomenten. 

 Spreek met name huishoudens met hoge energielasten aan. 

 Houdt bij de huurders meer rekening met het daadwerkelijke verbruik van huishoudens, 

ook vanuit het oogpunt van betaalbaarheid. Dat betekent dat (voorlichting over) gedrags-

verandering effectiever kan zijn dan een duurzaamheidsaanpak die wordt verrekend in de 

huur. 

 Bevorder (gemeente/WEL) lokaal de samenwerking tussen partijen die in het duurzaam-

heidsaanbod een rol spelen (leveranciers, installateurs), zodat aan iedereen een passend 

aanbod kan worden gedaan. 

Kwaliteit nieuwbouw 

Het gewenste programma voor de nieuwbouw is een resultante van de behoefte, die niet door de 

bestaande voorraad kan worden geaccommodeerd. Om deze behoefte goed te kunnen bepalen is 

gekeken naar de woonwensen, het daadwerkelijk gedrag, de bestedingsmogelijkheden en ook de 

ontwikkeling van doelgroepen tot 2020. Met het gewenste programma biedt Etten-Leur een aan-

trekkelijk aanbod aan woonconsumenten en pakt de gemeente de kansen om zich verder te ont-

wikkelen. 

Aanbevelingen: 

 Om in de groeiende vraag kwantitatief goed te kunnen voorzien is realisatie van de harde 

plancapaciteit van 870 woningen zeker gewenst.  

 Ontwikkel daarnaast ook een deel van de zachte plancapaciteit. Er is ruimte voor 1.100 

woningen.  

 Houdt er rekening mee dat plannen vertraging op kunnen lopen en creëer daarom enige 

overcapaciteit in de plannen. Als het bouwtempo niet wordt opgevoerd is de kans groot dat 

woningzoekenden naar andere gemeenten uitwijken. Onderstaand is aangegeven welk pro-

gramma de beste kansen biedt om de consument in Etten-Leur vast te houden. 

 Zorg voor een gevarieerd woonmilieu, door bijvoorbeeld menging van woningtypen, het re-

aliseren van inbreidingslocaties en door collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). 

CPO biedt de mogelijkheid om betaalbare woningen te realiseren en draagt bij aan variatie 
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en sociale samenhang. Een variant is collectief particulier opdrachtgeverschap voor huur-

woningen (CPOH). Hiermee krijgen huurders meer binding met hun woning10.  

 Om tempo in de productie te houden is het verstandig om zowel in te zetten op inbreiding 

als uitbreiding. De uitbreiding (Schoenmakershoek, Streek) is gewenst om het tempo hoog 

te houden. De inbreiding/transformatie draagt bij aan de diversiteit in het aanbod. 

 Probeer wel in het aanbod verschillende doelgroepen aan te spreken. Het mes snijdt dan 

aan twee kanten: markttechnisch een bredere vraag en meer diversiteit op de locaties.  

 

Nieuwbouw huur (345 woningen) 

Het tekort aan huurwoningen is groot. Om in de behoefte te kunnen voorzien zijn ruim 400 wonin-

gen wenselijk. Het is verstandig om bovendien ruimte te creëren voor voorraadbeleid in de be-

staande voorraad (verkoop, niet-DAEB). Ga dan uit van een bandbreedte van 400 tot 600 

huurwoningen. Hier ligt een belangrijke opgave voor WEL, verondersteld dat overige verhuurders 

niet of in beperkte mate op deze opgave inspringen. 

 Er is momenteel veel behoefte aan relatief kleine (60 tot 80 m2) en betaalbare huurwonin-

gen (vooral appartementen) tot de liberalisatiegrens. Vergroot de flexibiliteit in de voorraad 

en bouw deze bij voorkeur zo dat ze later tot grotere eenheden samen te voegen zijn.  

 Er is, zeker op termijn, ook markt voor luxere en grotere huurappartementen, centraal en 

toch rustig gelegen, met royale buitenruime en goede zonoriëntatie. Huur boven de libera-

lisatiegrens maar niet te duur (€ 700,- tot € 900,-). 

 

Nieuwbouw koop (525 woningen) 

Voor het koopdeel van het programma is de conclusie dat er momenteel wordt ingespeeld op een 

aanzienlijke vraag naar rijwoningen. In deze vraag zit een crisiseffect. De mensen willen eigenlijk 

wat anders maar op basis van wat mensen kunnen besteden is een rijwoning een acceptabele ‘se-

cond best’-keuze. Alhoewel woonwensen niet altijd realistisch zijn, ook zonder crisiseffect, mag 

verwacht worden dat bij economisch herstel er meer behoefte zal zijn aan tweekappers en vrij-

staande woningen. Bovendien zullen dan, als gevolg van meer doorstroming, meer rijwoningen in 

de bestaande voorraad vrijkomen. Bij voortgaand herstel is er op een zeker moment geen behoefte 

meer aan toevoeging van rijwoningen. In deze tijd van pril herstel van de woningmarktcrisis zijn 

vrijstaande woningen doorgaans nog onbetaalbaar, maar zijn tweekappers al wel gewild. 

 

Aanbevelingen: 

 Afhankelijk van het aandeel huurwoningen bedraagt de bandbreedte voor koop 500 tot 700 

woningen. 

 Ten opzichte van de huidige planning is er ruimte voor meer tweekappers, tot maximaal 

530 woningen. De meeste ruimte is er in het segment € 200.000,- tot € 300.000,-. 

 Breng de plancapaciteit voor vrijstaande woningen iets terug, maar handhaaf een aanzien-

lijk aandeel vrije kavels in de plancapaciteit (bandbreedte 50 tot 100). Deze zorgen voor 

variatie in de wijk. Afhankelijk van economisch herstel ontstaat hier ruimte voor vrijstaan-

de woningen. Overweeg om op korte termijn vrije kavels gebundeld ter beschikking te stel-

len van een CPO-initiatief. Dit brengt vaart in de ontwikkeling. 

 Reduceer het aantal rij- en hoekwoningen waar dit plantechnisch mogelijk is. Het meest 

geschikte prijssegment is € 150.000,- tot € 200.000,-. Maak dit woningtype ook voor de 

toekomst aantrekkelijk, met bijvoorbeeld geschakelde bouw, garage/bergruimte, uitbrei-

dingsmogelijkheden et cetera.  

 Schrijf het koopappartement niet af, maar zie het als een kansrijke nichemarkt. Er is nu 

weinig plancapaciteit voor dit type en weinig behoefte. Er zijn wel situaties waarin dit wo-

                                                
10  Zie voor praktijkervaring met CPOH website Atrivé: Atrivé: Klushuurders investeren in identiteit stad.  

http://www.atrive.nl/hier-en-nu/nieuws/klushuurders-investeren-in-identiteit-stad.aspx
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ningtype geschikt en aantrekkelijk is. Denk aan transformatie van (beeldbepalende) ge-

bouwen. Er zijn goede mogelijkheden voor CPO bij dit soort transformaties.  

Bij de bovenstaande aanbevelingen is uitgegaan van een beginnend herstel van de woningmarkt. 

Het herstel in aantal transacties en transactieprijs (NVM kwartaalrapportage Etten-Leur) zet zich 

dan voort. Voorzichtigheidshalve is in de betaalbaarheidsanalyse rekening gehouden met een 

koopkrachtstijging van 0%, maar voor de werkenden is (CPB) wel een lichte plus denkbaar. Daar-

naast draagt de lage en nog steeds dalende rente bij aan een beginnend herstel. 

Het herstel in de woningmarkt is nog wel fragiel. Daarom is ook rekening gehouden met een voor-

lopig voortdurende crisis (het herstel duurt nog enkele jaren). Daarnaast is ook een optimistische 

variant denkbaar, waarin de koopkrachtstijging doorzet en er weer volop vertrouwen in de wo-

ningmarkt is. 

In onderstaande tabel zijn de bovenstaande aanbevelingen samengevat in ‘beginnend herstel’, met 

daarbij een indicatie van de gewenste verandering ten opzichte van de huidige harde plancapaciteit 

(een specificatie van de duiding in Hoofdstuk 6). Hiernaast zijn de alternatieve scenario’s indicatief 

aangegeven. 

 

Aan deze indicaties ligt de volgende argumentatie ten grondslag.  

 

Voortdurende crisis 

De demografische vraag (toename huishoudens) blijft bestaan, net als de onvervulde vraag van 

starters. Mogelijk gaat de huishoudensvorming wel minder snel als gevolg van de crisis (starters 

blijven langer thuis wonen, eerder samenwonen/minder snel uit elkaar om financiële redenen. 

De doorstroming is beperkt omdat de koopmarkt stagneert. Dit heeft ook effect op de doorstro-

ming in de huursector. Daardoor kunnen starters nog minder in de bestaande voorraad terecht en 

zijn ze aangewezen op betaalbare nieuwbouw. Er is in dit scenario veel vraag naar huurwoningen. 

Daarnaast blijft er sprake van een aanzienlijk substitutie-effect in de koopsector. Huishoudens 

hebben de voorkeur voor een tweekapper of een vrijstaande woning maar kiezen, als ze verhuizen, 

voor een betaalbare rij- of hoekwoning. 

 

Volop vertrouwen 

Mensen hebben meer mogelijkheden om hun voorkeuren te realiseren (huishoudensvorming, ideale 

woning). Starters en huurders krijgen meer mogelijkheden om hun koopwens te realiseren, waar-

door de behoefte aan extra huurwoningen vermindert. Ook binnen het koopsegment ligt de ideale 

woning meer binnen bereik en zal behoefte aan nieuwe rij- en hoekwoningen (substitutie-effect) 

vrijwel wegvallen. 

  

  Harde plancapa-

citeit tot 2020 

Scenario’s woningmarkt 

   Voortdurende cri-

sis 

Beginnend her-

stel 

Volop ver-

trouwen 

Totale nieuwbouw 870 0 + (1100) + 

Huurwoningen 345 + ++ (400-600) 0 

 Appartementen 202 + + (250-400) 0 

 Rij- en hoekwo-

ningen 

120 0 + (150-200) 0 
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  Harde plancapa-

citeit tot 2020 

Scenario’s woningmarkt 

Koopwoningen 525 - + (500-700) ++ 

 Appartementen 12 0 0 (10-30) + 

 Rij- en hoekwo-

ningen 

210 0 - -(50-100) -- 

 2^1 kap 200 - ++ (400-500) ++ 

 Vrijstaand 125 -- - (50-100) + 

Bron: Gemeente Etten-Leur (aantallen tellen niet helemaal op: categorie overig is weggelaten) 

Programmering algemeen: 

 

Aanbevelingen: 

 Maak een kritische en onafhankelijke analyse van de planlocaties/projecten en maak hierbij 

gebruik van de inzichten uit dit onderzoek. Betrek hierbij ook nieuwe mogelijkheden zoals 

herbestemming van leegstaande gebouwen. 

 Streef naar flexibiliteit in verschijningsvorm (woningtype) en contractvorm (koop/huur). 

Richt bestemmingplannen en de grondexploitatie zo in dat er ruimte is om op de actuele 

behoefte in te spelen. Dat geeft ruimte om de gewenste verandering in de nieuwbouwpro-

grammering van Etten-Leur te realiseren en de flexibiliteit om op veranderingen in de 

marktvraag in te spelen. 

 De behoefte in Etten-Leur aan tweekappers is ook te beschouwen als een behoefte aan be-

taalbare kwaliteit. Creëer daarom zowel in als om de woning ruimte voor aanpassingen, 

zodat niet alle investeringen meteen bij aankoop gedaan hoeven te worden. Denk niet al-

leen in woningtypen. Een variant op een rijwoning kan ook een schakeling van drie wonin-

gen zijn.  

 Sluit in de nieuwbouw aan bij het dorpse karakter van Etten-Leur. Voorkom eenzijdigheid 

in het programma en zet in op gemengde wijken. 

 Promoot de kwaliteiten van Etten-Leur en laat de aantrekkelijkheid van de gemeente als 

woongebied zien. 
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Bijlage 1 Bronnenoverzicht 

Data: 

 Gegevens WOZ/GBA (gemeente Etten-Leur) 

 Gegevens plancapaciteit (gemeente Etten-Leur) 

 Primos huishoudensprognose 2013 

 CBS (inkomens, landelijk en regionale referentiecijfers) 

 Data WEL: woningvoorraad, EPA labels 

 Monitor bevolking en wonen, 2014 (provincie Noord-Brabant) 

 Resultaten enquête Atrivé (zie ook bijlage 1) 

 

Geraadpleegde documenten: 

 Woonvisie Etten-Leur 2007-2015 

 Woningbehoeftenonderzoek onder woningzoekenden t.b.v. Woonstichting Etten-Leur (USP, 

2013)  

 Potentie-onderzoek Schoenmakershoek-oost te Etten-Leur (Bouwfonds-USP-medio 2012) 

 Financiële continuïteit versus betaalbaarheid: Adviesrapport voor Woonstichting Etten-Leur 

(afstudeerrapport de Craemer, van Iwaarden, 2014) 

 Wie vraagt, bepaalt: Nieuwe inzichten in stadswonen in Breda (Rabobank/Bouwfonds, 

2014) 

 Notitie woonservicegebieden (gemeente Etten-Leur, 2013) 

 Woningmarktrapport 2e kwartaal 2014 Etten-Leur (NVM) 

 Gemeente-overzichten: gemeente Etten-Leur, 2e kwartaal 2014 (NVM) 

 Transactiecijfers West Brabant 2e kwartaal 2014 (NVM) 

 Transactiecijfers Nederland 2e kwartaal 2014 (NVM) 

 De bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011 (vastgesteld 

jan. 2012) 

 Brief Seniorenraad Etten-Leur aan het College van B&W betreffende: Begrip Pluswonen 

(2013) 

 Bijlagen zorgeloos wonen (Surplus?) 

 Managementinformatie 1e kwartaal 2014, Woonstichting Etten-Leur (interne versie) 

 Verhuurinformatie klik voor wonen, 2e kwartaal 2014 

 Armoedemonitor Etten-Leur, 2014 (KWIZ) 

 Macro Economische Verkenning 2015 (CPB, 2014). 
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Bijlage 2 Toelichting methode 

Bewonersonderzoek 

De enquête is gebaseerd op een aselecte steekproef op adres, onder de bevolking van Etten-Leur 

van 3.000 adressen. De inwoners zijn per brief uitgenodigd om een online enquête in te vullen. Op 

aanvraag kon ook een papieren enquête worden ingevuld. De respons is 15%: 453 respondenten. 

De respons is, vanwege de vakantieperiode, wat lager dan gebruikelijk bij deze onderzoeksmetho-

de. De respons is voldoende voor een betrouwbare analyse.  

Aangezien de steekproef op adres getrokken is en niet op inwoner, is het niet mogelijk om de in-

wonende starters als aparte categorie te onderscheiden.  

 

De respondenten zijn als volgt verdeeld, naar huishoudenstype, leeftijd en woningeigendom: 

 
Bron: Enquête Atrivé 

 

Methode weging enquête 

Respons 

Aangezien de enquête is gehouden onder een steekproef uit het totaal aantal huishoudens in Etten-

Leur zijn de resultaten van de enquête per definitie niet 100% betrouwbaar en nauwkeurig. Im-

mers, niet we hebben niet de mening van alle huishoudens verzameld. 

In totaal zijn 3000 huishoudens benaderd voor het onderzoek. In totaal hebben uiteindelijk 548 

respondenten aan het onderzoek meegewerkt. Een respons van 15%. Dit lage responspercentage 

is deels te verklaren doordat de aankondiging van het onderzoek al was verstuurd voordat de en-

quête online stond.  

 

Methode van weging 

Hoewel de steekproef aselect is getrokken, zijn er toch bepaalde groepen huishoudens die relatief 

vaker of minder vaak aan de enquête hebben meegewerkt. Om de representativiteit van respon-

denten te garanderen, is er gebruik gemaakt van weging. Het doel van weging is om de steekproef 

in samenstelling zoveel mogelijk te laten lijken op de totale populatie in Etten-Leur. Groepen die 

oververtegenwoordigd zijn in het onderzoek krijgen een kleiner gewicht mee en groepen die zijn 

ondervertegenwoordigd juist een groter gewicht. 

 

Voor de weging maken we gebruik van de beschikbare gegevens over de populatie. De populatie 

wordt hiervoor in een aantal groepen (strata) verdeeld. Binnen elke groep (stratum) krijgen alle 

respondenten hetzelfde gewicht. Die gewichten wordt verkregen door het aantal huishoudens in Et-
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TOTAAL

eenpersoons tot 35 jaar 4 1 5 10

eenpersoons 35 tot 55 jaar 2 0 5 7

eenpersoons 55 tot 75 jaar 14 5 13 32

eenpersoons 75 jaar eo 3 0 7 10

tw eepersoons tot 35 jaar 10 0 6 16

tw eepersoons 35 tot 55 jaar 28 1 3 32

tw eepersoons 55 tot 75 jaar 146 10 32 188

tw eepersoons 75 jaar eo 22 3 9 34

eenouder tot 35 jaar 0 0 1 1

eenouder 35 tot 55 jaar 1 0 5 6

eenouder 55 jaar eo 1 0 2 3

gezin tot 35 jaar 10 0 4 14

gezin 35 tot 55 jaar 71 1 5 77

gezin 55 jaar eo 18 0 0 18

overig 4 1 0 5

TOTAAL 334 22 97 453
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ten-Leur in de betreffende groep te delen door het aantal respondenten in de betreffende groep uit 

de enquête. Uiteindelijk zijn de enquêteresultaten gewogen naar huishoudenstype, leeftijd en of 

het huurders dan wel kopers betrof. Voor de weging hadden we de beschikking over drie bronnen 

met gegevens over de populatie:  

 

1. Primos huishoudensprognose 2013 naar leeftijd en huishoudenssamenstelling 

2. Gemeentelijke basisadministratie 

3. WOZ-administratie 

 

Zie onderstaand overzicht van de populatie 

 
Bron: GBA/WOZ/Primos 2013 

 

Voor de uiteindelijke weging zijn categorieën samengevoegd, zodat er per te wegen cel voldoende 

respondenten zijn, die samen een bepaalde (verbeterde) weegfactor meekrijgen. Op deze wijze is 

de respons, uitgesplitst in de volgende categorieën, vertaald naar het aantal huishoudens in Etten-

Leur.  

 
Bron: berekening Atrivé 

 

Betrouwbaarheid 

De betrouwbaarheid van de enquêteresultaten wordt bepaald door het aantal respondenten en de 

omvang van de populatie. Bij een populatie van 17.908 huishoudens zijn minimaal 377 responden-

ten nodig om met een betrouwbaarheidsniveau van 95% en een foutmarge van 5 procentpunt uit-

spraken te kunnen doen over de gehele populatie. Het totaal van 453 respondenten voldoet 

ruimschoots aan dit criterium.  

Het betrouwbaarheidsniveau is de mate van onzekerheid die we toe willen laten in het onderzoek. 

De foutenmarge is de mate van nauwkeurigheid van de resultaten.  

Een betrouwbaarheidsniveau van 95% en een foutmarge van 5 procentpunt wil zeggen dat één op 

de twintig uitspraken in het onderzoek (=5%) meer afwijkt van de werkelijkheid dan de geldende 
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TOTAAL

eenpersoons tot 35 jaar 375 103 566 1044

eenpersoons 35 tot 55 jaar 656 112 570 1338

eenpersoons 55 tot 75 jaar 691 274 731 1696

eenpersoons 75 jaar eo 368 185 577 1129

tw eepersoons tot 35 jaar 543 78 159 780

tw eepersoons 35 tot 55 jaar 792 68 181 1041

tw eepersoons 55 tot 75 jaar 2420 246 509 3176

tw eepersoons 75 jaar eo 427 95 223 745

eenouder tot 35 jaar 23 17 107 148

eenouder 35 tot 55 jaar 323 92 328 744

eenouder 55 jaar eo 129 26 100 255

gezin tot 35 jaar 611 33 138 782

gezin 35 tot 55 jaar 3511 137 402 4050

gezin 55 jaar eo 727 46 130 903

overig 30 37 10 77

TOTAAL 11628 1549 4730 17908

VERBETERDE 

WEEGFACTOREN k
o

o
p

h
u

u
r

TOTAAL

een- of tw eepersoons tot 35 jaar 66 75 70

een- of tw eepersoons 35 tot 55 jaar 48 103 61

een- of tw eepersoons 55 tot 75 jaar 19 29 22

een- of tw eepersoons 75 jaar eo 32 57 43

gezin tot 35 jaar 63 62

gezin 35 tot 55 jaar 53 58

gezin 55 jaar eo 45 55

overig 8 47 15

TOTAAL 35 53 40

86
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foutmarge. Met andere woorden, wanneer uit de enquête blijkt dat 50% van de respondenten wil 

verhuizen, dan kunnen we met 95% zekerheid zeggen dat dit percentage in de werkelijkheid tus-

sen de 45% en 55% ligt. 
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Bijlage 3 Kwaliteit bestaande voorraad 

T o e l i c h t i n g  v r a a g k a n d  P i r a m i d e m o d e l :  D e  G e r i s c o o p  o p  g e m e e n -

t e n i v e a u   

Voor de raming van de ontwikkeling van de toekomstige behoefte tot 2030 aan geschikte woningen 

voor ouderen en mensen met functiebeperkingen in Etten-Leur, maakt Atrivé gebruik van de Ge-

riscoop. De Geriscoop vertaalt landelijke kengetallen over aantallen mensen met beperkingen en het 

gebruik van hulpmiddelen in huis leeftijdsspecifiek naar de situatie in Etten-Leur op basis van de 

Primos huishoudensprognose (Primos 2013).  

 

Er bestaat een sterke relatie tussen deze lichamelijke beperkingen en leeftijd. Zoals uit onder-

staande figuur blijkt, beginnen mensen met name rond het 75ste levensjaar op grote schaal ernsti-

ge lichamelijke gebreken te vertonen. Hoe meer ouderen er in een gemeente wonen, hoe relatief 

meer mensen met beperkingen er zullen zijn. Daarom staat in de Geriscoop in de berekening van 

het aantal mensen met beperkingen de verwachte huishoudensontwikkeling naar leeftijd centraal.  

 

 

 

Bron: SCP, Zorg en wonen voor kwetsbare ouderen 

Voor de raming van de toekomstige behoefte wordt een indeling gehanteerd die gebaseerd is op 

enerzijds de maat van beperkingen van het SCP (geen, licht, matig en sterk beperkt)11 en ander-

zijds op het gebruik van hulpmiddelen (wandelstok, rollator en rolstoel).  

De landelijke kengetallen over de omvang van deze groepen zijn met name gebaseerd op uitkom-

sten uit het onderzoek WoON-55+. Dit is een module van het landelijke WoON-onderzoek van het 

ministerie van BZK (voorheen VROM). In deze module zijn respondenten van 55 jaar en ouder onder 

                                                
11  Het betreft beperkingen bij zien, horen, zitten en staan, arm en hand, adl, lopen, persoonlijke verzorging en 

hdl. 
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andere ondervraagd over hun beperkingen en gebruik van hulpmiddelen. Uiteindelijk heeft dit geleid 

tot de volgende indeling in klassen: 

 

Klasse Gebruik hulpmiddel en SCP-beperkingsmaat 

C Mensen die permanent afhankelijk zijn van een rolstoel. 

B 

Mensen die niet afhankelijk zijn van een rolstoel, maar wel zwaar beperkt zijn door pro-

blemen met ‘algemene dagelijkse levensverrichtingen’, zoals aan- en uitkleden en licha-

melijke hygiëne. Ook betreft het mensen met matige beperkingen die afhankelijk zijn van 

een rollator. Dit zijn mensen die moeite hebben met lopen, bewegen, opstaan en zitten. 

A 

Mensen met matige beperkingen die niet afhankelijk zijn van een rollator. Dit zijn mensen 

die moeite hebben met lopen, bewegen, opstaan en zitten. Ook betreft het mensen met 

lichte beperkingen die afhankelijk zijn van een hulpmiddel (wandelstok bijvoorbeeld). De-

ze mensen hebben moeite zwaar huishoudelijk werk, zoals kleding wassen en schoonma-

ken. 

O Mensen zonder of met lichte beperkingen die niet afhankelijk zijn van een hulpmiddel. 

 

Met het WoON-55+ is per leeftijdscategorie het aandeel huishoudens in elk van de bovenstaande 4 

categorieën in Nederland bepaald. Dit levert dus leeftijdsspecifieke kengetallen op. Wanneer deze 

kengetallen worden losgelaten op de verwachte huishoudensontwikkeling in Etten-Leur kan hiermee 

de toekomstige omvang van de bovenstaande categorieën in beeld worden gebracht. 

Tot slot corrigeert de Geriscoop deze geraamde toekomstige behoefte voor een eventueel inko-

menseffect. Huishoudens in de lagere inkomensklassen blijken namelijk vaker beperkingen te ken-

nen dan huishoudens in hogere inkomensklassen. Op basis van het verschil in inkomensverdeling 

van Etten-Leur met Nederland als geheel, wordt de geraamde omvang van de 4 categorieën herwo-

gen.  
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Toelichting aanbodkant Piramidemodel: resultaten doorzonscan + woningeisen pirami-

demodel 

 

 

In onderstaande tabel staat aan welke eisen van geschiktheid de woning moet voldoen: voor huis-

houdens met lichte beperkingen ^ of *, bij mensen met matige beperkingen ^^ of ** et cetera. 

De Doorzonscan geeft op basis van kengetallen voor eengezinswoningen per segment aan wat de 

kans is dat de woning niveau ^ heeft, of met beperkte aanpassingen op dit niveau gebracht kan 

worden. Bij relatief grote en moderne woningen (na 1980 en > 350 m3) is de kans groot dat ook 

niveau ^^ haalbaar is.  

Doorzonscan op basis van WOZ
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huur tot 1965 tot 250m3 139 0% 0

huur tot 1965 250-300m3 491 5% 25

huur tot 1965 300m3 en groter 257 5% 13

huur 1965-1980 tot 250m3 12 15% 2

huur 1965-1980 250-300m3 99 25% 25

huur 1965-1980 300m3 en groter 1522 25% 381

huur 1980 en later tot 250m3 111 40% 44

huur 1980 en later 250-300m3 520 40% 208

huur 1980 en later 300m3 en groter 839 75% 629

koop tot 1965 tot 300m3 796 15% 119

koop tot 1965 300-350m3 371 20% 74

koop tot 1965 350m3 en groter 525 30% 158

koop 1965-1980 tot 300m3 134 15% 20

koop 1965-1980 300-350m3 1779 60% 1067

koop 1965-1980 350m3 en groter 1696 90% 1526

koop 1980 en later tot 300m3 559 70% 391

koop 1980 en later 300-350m3 1272 70% 890

koop 1980 en later 350m3 en groter 3259 90% 2933

Eindtotaal (potentieel geschikt) 14381 8506

Raning nultreden eengezins (o.a. 

aanleunwoningen) 211

Raming aantal nultreden meergezins 2626

Totaal (potentieel) geschikt 11132
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A Woongebouw o ^ * ^^ ** ^^^ *** ****
1 Toegangspad tot woongebouw/woning

1.1 Woongebouw is zonder traptreden te bereiken n.v.t. n.v.t. ≤  185 mm n.v.t. ≤ 20 mm # n.v.t. ≤ 20 mm # ≤ 20 mm #

1.2 Minimale breedte van het toegangspad woongebouw n.v.t. n.v.t. - n.v.t. 1.000 mm # n.v.t. 1.000 mm # 1.500 mm #

1.3 Niveauverschillen entree woongebouw n.v.t. n.v.t. - n.v.t. ≤ 20 mm # n.v.t. ≤ 20 mm # ≤ 20 mm #

1.4 Hellingshoek bij niveauverschillen van > 20 mm n.v.t. n.v.t. - n.v.t. ≤ 1:12 # n.v.t. ≤ 1:12 # ≤ 1:12 #

2 Toegangsdeur en ruimte er omheen

2.2 Dagmaat deur woongebouw n.v.t. n.v.t. - n.v.t. 800 mm n.v.t. 850 mm 900 mm

2.3 Draaicirkel woongebouw n.v.t. n.v.t. - n.v.t. 1.200 mm n.v.t. 1.500 mm 1.500 mm

3 Galerij en Lift

3.1 Galerijbreedte n.v.t. n.v.t. - n.v.t. 1.200 mm n.v.t. 1.200 mm 1.200 mm

3.2 Minimale inwendige afmeting liftkooi n.v.t. n.v.t. - n.v.t. 900 x 1.300 mm n.v.t. 900 x 1.300 mm 1.100 x 2.100 mm

B Woning o ^ * ^^ ** ^^^ *** ****
1 Verkeersruimten

1.1 Woningentree is zonder traptreden te bereiken - ≤ 185 mm ≤  185 mm ≤ 20 mm # ≤ 20 mm # ≤ 20 mm # ≤ 20 mm # ≤ 20 mm #

1.2 Alle primaire voorzieningen zijn gelijkvloers - - Ja - Ja - Ja Ja

1.3 Minimale breedte van het toegangspad woning - - - 1.200 mm # 1.200 mm 1.200 mm # 1.200 mm 1.200 mm

1.4 Vrije doorgang deuren woning - - - 750 mm 750 mm 850 mm 850 mm 900 mm

1.5 Niveauverschillen in de woning - - - ≤ 20 mm # ≤ 20 mm # ≤ 20 mm # ≤ 20 mm # ≤ 20 mm #

1.6 Hellingshoek bij niveauverschillen > 20 mm - - - ≤ 1:12 # ≤ 1:12 # ≤ 1:12 # ≤ 1:12 # ≤ 1:12 #

1.7 Breedte gang - - - 900 mm 900 mm 1.100 mm 1.100 mm 1.350 mm

2 Badkamer en toilet

2.1 Badkamer ligt op dezelfde verdieping als de slaapkamer - Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

2.2 Toilet ligt op dezelfde verdieping als de slaapkamer - Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

2.3 Minimale oppervlakte van de badkamer incl toilet - - - 4,0 m
2 

+ 4,0 m
2 

+ 4,8 m
2 

+ 4,8 m
2 

+ 4,8 m
2 

+

2.4 Minimale breedte van de badkamer incl toilet 1.750 mm 1.750 mm 1.900 mm 1.900 mm 1.900 mm

2.5 Draaicirkel badkamer - - - 1.200 mm 1.200 mm 1.500 mm 1.500 mm 1.500 mm

3 Slaapkamer

3.1 Minimale afmeting 2 persoons slaapkamer - - - 10,2 m
2

10,2 m
2

10,5 m
2

10,5 m
2

15 m
2

4 Keuken

4.1 Minimale strook voor aanrecht - - - 1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm 1.500 mm

# = eisen die met eenvoudige/goedkope maatregelen zijn te compenseren

+ = bij deze minimale oppervlaktes geldt dat de 'matjes' van de afzonderlijke onderdelen volgens Woonkeur BB moeten passen in de ruimte
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Belemmeringen en aanpassingen 

De enquêteresultaten geven een verdere indruk van het aantal huishoudens met beperkingen 

(3.;400) dat belemmeringen in de woning ervaart en gerealiseerde aanpassingen aan de woning. 

Meest genoemde belemmering is de trap naar de slaapkamer en/of badkamer, met name bij de 

groep 55-75 jaar. De groep 75 plus noemt dit minder, wellicht omdat hier dan inmiddels een oplos-

sing voor is gevonden (traplift, verhuizing naar nultredenwoning). Veelgenoemd is ook onderhoud 

aan tuin en woning, alsmede een te grote woning. Met het toenemen van de leeftijd wordt deze be-

lemmering vaker ervaren. Ruim een kwart van de 75-plussers wordt het onderhoud aan de tuin te-

veel. 

 

Tabel: Belemmeringen, naar leeftijdsklasse 

 
Bron: Enquête Atrivé 

 

In de woningen van de relatief kleine groep met beperkingen op jongere leeftijd zijn relatief het 

vaakst één of meer aanpassingen gerealiseerd. Meest genoemd is toilet of badkamer (samen door 

meer dan de helft van de mensen met beperkingen genoemd). Ook sociale veiligheid is een belang-

rijk item. 

 

Tabel: Gerealiseerde aanpassingen, naar leeftijdsklasse 

 
Bron: Enquête Atrivé 

  

to t 35 jaar 35 tot 55 jaar 55 tot 75 jaar

75 jaar en 

ouder tot 35 jaar 35 tot 55 jaar 55 tot 75 jaar

75 jaar en 

ouder

Ik ervaar geen problemen 60 260 970 350 1640 26% 57% 53% 39% 48%

Trap naar mijn/onze slaapkamer en/of badkamer 0 0 610 60 680 0% 0% 34% 7% 20%

Drempels in huis (2 cm of hoger) 0 0 110 0 110 0% 0% 6% 0% 3%

Hoogteverschillen van buiten naar binnen (trapjes) 0 0 50 0 50 0% 0% 3% 0% 1%

Krappe doorgang voor ro llator 90 0 60 0 150 39% 0% 3% 0% 4%

Krappe doorgang voor ro lstoel 0 0 160 60 210 0% 0% 9% 7% 6%

Woning wordt te groot voor mij 0 50 310 150 510 0% 11% 17% 17% 15%

Te veel onderhoud aan mijn woning 0 50 370 180 590 0% 11% 20% 20% 17%

Te veel onderhoud aan mijn tuin 0 50 330 230 620 0% 11% 18% 26% 18%

Anders, namelijk 80 160 100 150 480 35% 35% 5% 17% 14%

230 460 1820 890 3400 100% 100% 100% 100% 100%

leeftijd

Total

leeftijd

Total

$belemmeringena

Total

tot 35 jaar 35 tot 55 jaar 55 tot 75 jaar

75 jaar en 

ouder tot 35 jaar 35 tot 55 jaar 55 tot 75 jaar

75 jaar en 

ouder

Aanpassingen voor het opheffen van niveauverschillen (zoals verwijderen drempels, hellingbaan) 60 160 360 0 580 26% 35% 20% 0% 17%

Aanpassingen t.b.v. sociale veiligheid (zoals hang- en sluitwerk, buitenverlichting) 160 0 510 90 760 70% 0% 28% 10% 22%

Aanpassingen t.b.v. fysieke veiligheid/valpreventie (zoals anti-sliptegels, tweede trapleuning) 0 160 360 100 610 0% 35% 20% 11% 18%

Aanpassingen t.b.v. bediening ramen/deuren (zoals automatische raamopener) 80 0 0 0 80 35% 0% 0% 0% 2%

Aanpassingen t.b.v. contact met anderen (zoals video-intercom, deurbel met lichtsignaal) 80 0 150 60 290 35% 0% 8% 7% 9%

Aanpassingen aan to ilet (zoals verhoogde to iletpot, aanbrengen tweede to ilet) 0 160 640 220 1010 0% 35% 35% 25% 30%

Aanpassingen aan badkamer (zoals verdiepte douchevloer, aanbrengen éénhendel-mengkraan) 0 260 400 150 810 0% 57% 22% 17% 24%

Anders, namelijk 60 160 110 90 420 26% 35% 6% 10% 12%

Er zijn geen aanpassingen gedaan 0 200 790 490 1480 0% 43% 43% 55% 44%

230 460 1820 890 3400 100% 100% 100% 100% 100%

leeftijd

Total

Total

leeftijd

Total

$aanpassingena
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Woningvoorraad geschikt voor mensen met beperkingen 
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huur tot 1965 tot 250m3 136 0% 0

huur tot 1965 250-300m3 484 5% 24

huur tot 1965 300m3 en groter 241 5% 12

huur 1965-1980 tot 250m3 11 15% 2

huur 1965-1980 250-300m3 99 25% 25

huur 1965-1980 300m3 en groter 1182 25% 296

huur 1980 en later tot 250m3 111 40% 44

huur 1980 en later 250-300m3 485 40% 194

huur 1980 en later 300m3 en groter 739 75% 554

koop tot 1965 tot 300m3 806 15% 121

koop tot 1965 300-350m3 373 20% 75

koop tot 1965 350m3 en groter 539 30% 162

koop 1965-1980 tot 300m3 135 15% 20

koop 1965-1980 300-350m3 2056 60% 1234

koop 1965-1980 350m3 en groter 1759 90% 1583

koop 1980 en later tot 300m3 594 70% 416

koop 1980 en later 300-350m3 1330 70% 931

koop 1980 en later 350m3 en groter 3301 90% 2971

Eindtotaal 14381 8663

Raming aantal nultreden obv WOZ 2837

Totaal (potentieel) geschikt 11500

Aantal adressen met 75-plussers 2708

Aantal 75-plussers in (potentieel) geschikt 1212

Aantal 75-plussers in ongeschikt 1496



 Blad  57  

Energetische kwaliteit: bereidheid tot investeringen in duurzaamheid 

 

Overzicht woningen van WEL: 

 

 

De bereidheid van huishoudens om in duurzaamheid te investeren neemt toe met stijgen van de 

energielasten. Van 2.000 huishoudens is de maandelijkse energierekening hoger dan € 250,-. Van 

hen is meer dan driekwart bereid tot duurzaamheidsmaatregelen. 

 

 

 

Ruim 60 procent van de huishoudens in Etten-Leur is bereid om te investeren in energiemaatrege-

len, maar de overgrote meerderheid stelt wel als voorwaarde dat de investering kan worden terug-

verdiend (53%). Van de eigenaar bewoners is ongeveer 70 procent bereid om te investeren. In de 

sociale huur is 40% bereid om te investeren, dat wil een huurverhoging te accepteren die met een 

lagere energierekening wordt terugverdiend. 

 

Ja

Ja, maar 

alleen als 

de 

investering 

wordt Nee Ja

Ja, maar 

alleen als 

de 

investering 

wordt Nee

tot €100 65 1232 1448 2745 2% 45% 53% 100%

€100-€125 159 1320 1105 2584 6% 51% 43% 100%

€125-€150 186 1524 867 2577 7% 59% 34% 100%

€150-€175 494 1445 1431 3370 15% 43% 42% 100%

€175-€200 207 786 600 1593 13% 49% 38% 100%

€200-€225 174 1160 642 1976 9% 59% 32% 100%

€225-€250 0 592 255 847 0% 70% 30% 100%

€250 of meer 169 1401 467 2037 8% 69% 23% 100%
1454 9460 6815 17729 8% 53% 38% 100%Total

Investeringsbereidheid 

Total

Investeringsbereidheid 

Total

energiela

sten
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Bron: enquête Atrivé 

 

Naar huishoudenstype is de investeringsbereidheid relatief hoog de huishoudenstypen tot 55 jaar 

(ongeveer twee derde). Bij het toenemen van de leeftijd daalt de investeringsbereidheid: ruim de 

helft in de groep 55-75 jaar wil investeren. Van de ouderen vanaf 75 jaar is 40% hiertoe bereid.  

 

 

 

Naar woningtype is de investeringsbereidheid het grootst bij de ‘luxere’ eengezinswoningen (twee-

kapper, vrijstaand, hoekwoning): 70% tot 75%. Bewoners in appartementen zonder lift zijn hiertoe 

het minst bereid (of in staat): 30%. Zie verder bijlage 3. 

 

 

 

Van de duurzaamheidsmaatregelen zijn zonnepanelen (PV) veruit het populairst. Twee derde van 

de huishoudens die in duurzaamheid wil investeren kiest hiervoor. Op de tweede plek staat een 

nieuwe CV-ketel (een derde). Bij de huurders van WEL is daarnaast dubbel glas relatief populair. 

 

Ja

Ja, maar alleen 

als de investering 

wordt 

terugverdiend Nee Ja

Ja, maar alleen 

als de investering 

wordt 

terugverdiend Nee

Koop 1166 7613 3807 12586 9% 60% 30% 100%

Particuliere Huur 114 263 369 746 15% 35% 49% 100%

Sociale Huur 175 1630 2731 4536 4% 36% 60% 100%

1455 9506 6907 17868 8% 53% 39% 100%

B ER EID H EID  IN VEST ER EN  N A A R  EIGEN D OM

Bent u bereid te investeren in 

duurzaamheidsmaatregelen (via eigen middelen en/of 

via huurverhoging) om daarmee het ener

Totaal

eigendom

Totaal

Bent u bereid te investeren in 

duurzaamheidsmaatregelen (via eigen middelen en/of 

via huurverhoging) om daarmee het ener

Totaal

Ja

Ja, maar alleen 

als de investering 

wordt 

terugverdiend Nee Ja

Ja, maar alleen 

als de investering 

wordt 

terugverdiend Nee

een- en tweepersoons tot 35 jaar 73 1130 621 1824 4% 62% 34% 100%

een- en tweepersoons 35 tot 55 jaar 299 1405 675 2379 13% 59% 28% 100%

gezin 547 4083 2252 6882 8% 59% 33% 100%

een- en tweepersoons 55 tot 75 jaar 416 2175 2282 4873 9% 45% 47% 100%

een- en tweepersoons 75 jaar en ouder 120 636 1079 1835 7% 35% 59% 100%

overig 0 77 0 77 0% 100% 0% 100%

1455 9506 6909 17870 8% 53% 39% 100%

B ER EID H EID  IN VEST ER EN  N A A R  H UISH OUD EN ST YP E

Investeringsbereidheid duurzaamheidsmaatregelen

totaal

hhsam2

totaal

Investeringsbereidheid duurzaamheidsmaatregelen

totaal

Ja

Ja, maar alleen 

als de investering 

wordt 

terugverdiend Nee Ja

Ja, maar alleen 

als de investering 

wordt 

terugverdiend Nee

vrijstaande woning 492 2238 1220 3950 12% 57% 31% 100%

twee-onder-een-kapwoning 230 1118 454 1802 13% 62% 25% 100%

hoekwoning 239 2028 967 3234 7% 63% 30% 100%

rijwoning 384 2823 1990 5197 7% 54% 38% 100%

appartement met lift 109 1021 1621 2751 4% 37% 59% 100%

appartement zonder lift 0 89 210 299 0% 30% 70% 100%

patiowoning 0 142 182 324 0% 44% 56% 100%

overig 0 47 264 311 0% 15% 85% 100%

1454 9506 6908 17868 8% 53% 39% 100%

hwoningtype

totaal

B ER EID H EID  IN VEST ER EN  N A A R  WON IN GT YP E

Investeringsbereidheid duurzaamheidsmaatregelen

totaal

Investeringsbereidheid duurzaamheidsmaatregelen

totaal
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Koop

Particuliere 

Huur Sociale Huur Koop

Particuliere 

Huur Sociale Huur

Zonnepanelen 5890 169 1091 7151 67% 45% 62% 66%

Zonneboiler 1325 0 349 1674 15% 0% 20% 15%

Nieuwe CV-ketel 2798 160 620 3578 32% 43% 35% 33%

Dubbel glas 1622 0 504 2126 18% 0% 29% 19%

Spouw/muuriso latie 1296 114 347 1757 15% 30% 20% 16%

Dakisolatie 1610 91 256 1957 18% 24% 15% 18%

Anders, namelijk 592 48 312 951 7% 13% 18% 9%

8779 376 1759 10914 100% 100% 100% 100%

EN ER GET ISC H E M A A T R EGELEN  N A A R  EIGEN D OM

eigendom

Total

eigendom

Total

$energiemaat

regelena

Total
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Bijlage 4 Kwaliteit nieuwe woningen 

Aanvullende bepaling startersvraag 

Om het gebrek aan starters in de enquête te ondervangen is de startersvraag in het Atrivé onder-

zoek als volgt berekend, met referentie % en verhoudingsgetallen uit WoON 2012, COROP Breda:  

 

Aantal inwonende kinderen in Etten-Leur 3.657 (alle leeftijdscategorieën, maar boven de 

40 niet meer verhuisgeneigd, dus categorie bo-

ven 40 werkt niet door in aantal verhuisgeneig-

den) 

Hiervan verhuisgeneigd      37% (is gemiddelde van leeftijdscategorieën, 

hoogste verhuisgeneigdheid in groep 25-34 

jaar: 57%) 

Verhuisgeneigde starters in Etten-Leur (perso-

nen  

1.421 

 

Verhouding personen/huishoudens                                                       1,43 

 

Verhuisgeneigde starters in Etten-Leur (huis-

houdens)                                                                

985 

 

Aandeel zoekt in eigen gemeente                                                                                                         65% 

 

Verhuisgeneigde starters in Etten-Leur: huis-

houdens die in Etten-Leur zoeken               

635 

 

Ter vergelijking: aantal starters in USP-onderzoek: 597                                                                        

 

Op deze wijze zijn de starters in de analyse meegenomen. Bij de kwalitatieve woningbehoefte 

(Hoofdstuk 6, tabel 22; verhuisgeneigde doorstromers) moet aanvullend rekening worden gehou-

den met een deze startersvraag van 635 huishoudens.  
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De vraag die zij uitoefenen is als volgt: 

 

 

In de huishoudensprognose (Primos) èn in de berekening van de overschotten en tekorten is de 

toetreding van de starters tot de woningmarkt integraal meegenomen. 

  



 Blad  62  

Woonwensen doorstromers: onderscheid huur/koop 

 

gewenste eigendom naar leeftijd, aantallen en % 

  

leeftijd 

Total 
tot 35 
jaar 

35 tot 
55 jaar 

55 tot 
75 jaar 

75 jaar 
en ou-

der 

eigendom koop 1020 1810 520 30 3380 
huur 300 360 1310 500 2480 

Total 1330 2170 1830 530 5860 

eigendom koop 77% 83% 28% 6% 58% 

huur 23% 17% 72% 94% 42% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 
 
Bron: enquête Atrivé 

 

Gewenst eigendom naar woningtype 

  

eigendom 

Total koop huur 

woningtype vrijstaande woning 1090 110 1190 

twee-onder-een-kapwoning 860 100 960 

hoekwoning 90 90 170 

rijwoning 400 340 740 

appartement met lift 490 1200 1690 

appartement zonder lift 0 250 250 

patiowoning 240 260 510 

overig 220 130 340 

Total 3380 2470 5860 

woningtype vrijstaande woning 32% 4% 20% 
twee-onder-een-kapwoning 25% 4% 16% 
hoekwoning 3% 4% 3% 
rijwoning 12% 14% 13% 
appartement met lift 14% 49% 29% 
appartement zonder lift 0% 10% 4% 
patiowoning 7% 11% 9% 
overig 7% 5% 6% 

Total 100% 100% 100% 
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Huidige woning naar prijs/eigendom van verhuisgeneigden, naar leeftijdsklasse 

 

Bron: Enquête Atrivé 

 

Vergelijking onderzoek USP met enquête Atrivé 

Eerder woningbehoefte onderzoek wijst in dezelfde richting als de bovenbeschreven resultaten. Het 

woningbehoefteonderzoek van USP (zie bronnen in bijlage 1) geeft inzicht in de wensen van star-

ters, doorstromers en vestigers (van buiten Etten-Leur), op basis van het woningzoekendenbe-

stand van WEL. In het onderzoek is onderscheid gemaakt in starters, doorstromers en vestigers. 

 Wanneer de doorstromers in Etten-Leur hun woonwensen zouden verzilveren zouden zij 

1600 rij- en hoekwoningen achterlaten. Wanneer zij hun voorkeur zouden kunnen verwe-

zenlijken, zou 28% voor een rij- of hoekwoning kiezen en zouden zij 700 woningen van dit 

woningtype betrekken. Per saldo zou dan een overschot van 900 woningen van dit type 

kunnen ontstaan.  

 Van de starters heeft geeft ongeveer 28% de voorkeur aan een rij- of hoekwoning. De 600 

starters oefenen dan een vraag uit van omgerekend ruim 150 rij- en hoekwoningen.  

 De relatief grootste vraag naar rij- en hoekwoningen wordt uitgeoefend door de vestigers. 

Van de ruim 1.200 vestigers geeft 41% hieraan de voorkeur. In woningen omgerekend be-

treft het dan een behoefte van een kleine 500 woningen. 

 Wanneer we het effect van deze groepen salderen zou er een klein overschot van ongeveer 

150 rij- en hoekwoningen kunnen ontstaan. 

Ook hier moet er rekening mee worden gehouden dat gedrag af kan wijken van woonwensen. In 

zijn algemeenheid geldt dat mensen minder verhuizen in deze tijd dan ze van plan zijn, ook als ge-

volg van de woningmarktcrisis, waardoor veel huiseigenaren ‘onder water staan’. Er zijn dus min-

der doorstromers die een woning achterlaten en er komen dan minder rij- en hoekwoningen vrij 

dan op basis van de woningbehoefte-enquêtes is berekend. Bovendien is het goed denkbaar dat zij 

om pragmatische redenen voor dit woningtype als ‘second best' kiezen. 

Hier staat tegenover dat er in de toekomst ook woningverlaters zijn (mensen die geen verhuiswens 

hebben, maar acuut naar een verpleeghuis moeten verhuizen, dan wel overlijden). Dit overschot is 

substantieel kleiner dan het saldo op basis van de enquête. Met name de vraag van vestigers, die 

in de enquête niet is meegenomen, speelt hierin een rol.  

tot 35 

jaar

35 tot 55 

jaar

55 tot 75 

jaar

75 jaar 

en ouder

koop € 150.000,- tot € 200.000,- 387 208 265 0 860

koop € 200.000,- tot € 300.000,- 0 469 201 32 702

koop € 300.000,- tot € 400.000,- 0 363 149 64 576

koop € 400.000,- tot € 500.000,- 0 107 149 64 320

koop Meer dan € 500.000,- 0 162 123 0 285

koop Weet niet 0 48 19 0 67

huur Minder dan € 389,- 75 86 0 57 218

huur € 389,- tot € 557,- 226 259 117 57 659

huur € 557,- tot € 597,- 0 103 204 0 307

huur € 597,- tot € 699,- 324 0 194 57 575

huur € 699,- en meer 313 363 411 114 1201

1325 2168 1832 445 5770

koop € 150.000,- tot € 200.000,- 29% 10% 14% 0% 15%

koop € 200.000,- tot € 300.000,- 0% 22% 11% 7% 12%

koop € 300.000,- tot € 400.000,- 0% 17% 8% 14% 10%

koop € 400.000,- tot € 500.000,- 0% 5% 8% 14% 6%

koop Meer dan € 500.000,- 0% 7% 7% 0% 5%

koop Weet niet 0% 2% 1% 0% 1%

huur Minder dan € 389,- 6% 4% 0% 13% 4%

huur € 389,- tot € 557,- 17% 12% 6% 13% 11%

huur € 557,- tot € 597,- 0% 5% 11% 0% 5%

huur € 597,- tot € 699,- 24% 0% 11% 13% 10%

huur € 699,- en meer 24% 17% 22% 26% 21%

100% 100% 100% 100% 100%

leeftijd

Total

segment

Total

segment

Total
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Realisme woonwensen koopwoningen naar type 

 

Voor het ramen van een realistische toekomstige vraag (2020) geldt: 

Een preciezere blik op de overschotten en tekorten op basis van de enquête (verhuisgeneigdheid 

en woonwensen) laat zien dat er veel behoefte is aan relatief betaalbare tweekappers (tot 

€ 300.000,-). Daarnaast is er op grond van de woningbehoefte ruimte voor vrijstaande woningen 

tot € 400.000,-. Tweekappers in de gewenste prijscategorie zijn inderdaad goed beschikbaar. De 

meeste tweekapper hebben een WOZ waarde die overeenkomt met de prijsklasse waarin gezocht 

wordt. Ook de mediane transactieprijs valt hierbinnen: 2e kwartaal 2014 ongeveer € 270.000,-. 

Voor de vrijstaande woningen is dat niet het geval. Er is behoefte aan vrijstaande woning van min-

der dan € 300.000,- WOZ waarde, terwijl die er nauwelijks zijn. De meeste vrijstaande woningen 

zijn te vinden in een WOZ-waarde-range van 3 tot 5 ton. De meest recente mediane transactieprijs 

(€ 410.000,- in 2e kwartaal 2014) sluit hierbij aan. 

Er zal dus sprake zijn van een substitutie effect, als gevolg waarvan het vraagoverschot aan vrij-

staande woningen grotendeels zal verdampen. Deze huishoudens hebben mogelijk een tweekapper 

of een ruime rij- of hoekwoning als tweede keuze. Ook is het niet ondenkbaar dat een deel van de 

geïnteresseerden in een tweekapper in de praktijk bij een rij- of hoekwoning uitkomt.  

 

Tabel: Tekorten en overschotten in 2020, naar woningtype en prijsklasse 

 
Bron: Enquête Atrivé (als gevolg van afronding wijkt het totaal aantal af van tabel 24 

 

 

 

  

Tot € 

150.000,-

€ 150.000,- 

tot € 

200.000,-

€ 200.000,- 

tot € 

300.000,-

€ 300.000,- 

tot € 

400.000,-

€ 400.000,- 

tot € 

500.000,-

Meer dan 

€ 500.000,- onbekend Huur

vri js taande woning 0 0 310 260 -80 -200 180 -30 410

twee-onder-een-kapwoning 0 100 360 110 50 0 70 100 760

hoekwoning 10 -130 -330 -120 0 -50 0 -240 -870

ri jwoning 0 -110 -160 -60 0 0 -10 -390 -730

appartement met l i ft 0 120 30 150 80 0 -50 210 530

appartement zonder l i ft 30 10 0 0 0 0 0 240 280

patiowoning 0 20 130 40 40 0 50 250 510

overig 0 140 30 20 0 0 0 90 270

40 140 380 400 90 -250 250 230 1180

verkoopwaarde

Total

woningtyp

e

Total
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Bijlage 5 Etten-Leur en buurgemeenten 

Bron: monitor bevolking en wonen, provincie Noord-Brabant 

 

Bevolkingsontwikkeling (inwoners) 

 

 

Ontwikkeling woningvoorraad 

 

 

* Voor de gemeenten Etten-Leur, Gemert-Bakel en Laarbeek is een inschatting gemaakt op basis van het aan-

tal (eerder) in aanbouw genomen woningen  

  

2010 2011 2012 2013 2014 2009 t/m 2014 in % van2009

Breda 173.299 174.599 176.401 178.140 179.937 8.021 4,7%

Etten-Leur 41.524 41.800 42.048 42.274 42.356 1359 3,3%

Halderberge 29.291 29.292 29.325 29.231 29.342 71 0,2%

Moerdijk 36.536 36.547 36.522 36.625 36.732 84 0,2%

Rucphen 22.484 22.430 22.320 22.268 22.181 -368 -1,6%

Zundert 21.025 21.163 21.221 21.241 21.400 317 1,5%

2009 2010 2011 2012 2013 * 2014 2009/2014 in % tov 2009

Breda 75.885 76.276 76.982 77.903 78.708 79.794 3.909 5%

Etten-Leur 17.001 17.244 17.258 17.336 17.576 17.671 670 4%

Halderberge 12.087 12.254 12.306 12.487 12.497 12.591 504 4%

Moerdijk 15.350 15.375 15.496 15.644 15.743 15.804 454 3%

Rucphen 9.235 9.279 9.307 9.309 9.317 9.362 127 1%

Zundert 8.186 8.300 8.337 8.402 8.438 8.475 289 4%
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Bijlage 6 Toelichting betaalbaarheid 

Budgetberekening per doelgroep 

 

In onderstaande tabel staan de Nibud ramingen voor de gemiddelde uitgaven per doelgroep, met 

onderscheid naar de noodzakelijke huishoudelijke uitgaven (de basisbehoeften) en uitgaven voor 

sociale participatie.  

 

 

Resultaten per buurt 

De enquête geeft een goed inzicht in de bestedingsmogelijkheden naar doelgroep voor Etten-Leur, 

maar het is niet mogelijk om op basis van de enquête uitspraken per buurt te doen. Om toch in te 

kunnen zoomen op de buurten in Etten-Leur is gebruik gemaakt van statistische gegevens, zodat 

per buurt de variatie in woonlasten (kosten huur- en energie) en inkomen kon worden bepaald. 

Hiervoor is gebruik gemaakt van gegevens van het CBS en van WEL. 

 

In onderstaande tabellen zijn de gegevens per buurt weergegeven, waarbij een uitsplisting is ge-

maakt voor de eengezins- en meergezinshuurwoningen van WEL. 

 

 

  

Alleenstaanden minima 65- Samenwonend minima 65- Samenwonend 2 kinderen Alleenstaanden minima 65+ Samenwonend minima 65+

Huur

Gas

Elektriciteit

Water 8 12 18 9 13

Heffingen

Telefoon, televisie en internet 53 53 53 53 53

Verzekeringen 64 117 117 64 117

School- en studiekosten 0 0 34 0 0

Contributies en abbonementen * * * * *

Vervoerskosten * * * * *

Vaste lasten 125 182 222 126 183

Kleding 52 103 165 52 103

Inventaris, onderhoud huis, tuin 93 103 122 93 103

Extra ziektekosten 41 81 92 40 80

Hobby, uitgaan, vakantie * * * * *

Reserveringsuitgaven 186 287 379 185 286

Voeding 193 356 483 170 326

Roken * * * * *

Was- en schoonmaakartikelen 7 9 13 7 9

Persoonlijke verzorging 22 45 78 22 45

Huishoudelijke hulp * * * * *

Huisdieren * * * * *

Diversen (postzegels, bloemen) 18 21 26 21 23

Geschenken/donaties * * * * *

Openbaar vervoer, fiets 13 26 49 10 21

Zakgeld * * * * *

Huishoudelijke uitgaven 253 457 649 230 424

Sociale participatie (*) 94 145 244 97 150

Totaal minimumbegroting 564 926 1250 541 893

Totaal inclusief sociale participatie 658 1071 1494 638 1043
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Maandsaldi op basis van uitgaven voor sociale participatie (eengezinswoningen) 

 

 

Eengezinswoningen 

(huurtoeslagontvangers)
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Baai 100,94€       -80,76€       -226,76€     207,35€       7,98€           

Banakkers 130,54€       -104,52€     -250,52€     212,30€       41,13€         

Centrum Oost 115,44€       -126,00€     -272,00€     201,03€       25,25€         

Grient 145,36€       -110,44€     -256,44€     232,27€       77,38€         

Keen 126,11€       -62,42€       -208,42€     217,93€       70,23€         

Grauwe Polder 94,93€         -118,69€     -264,69€     201,24€       50,51€         

Hooghuis 115,77€       -93,93€       -239,93€     233,14€       82,30€         

Hooge Neer 119,69€       -129,50€     -275,50€     201,74€       46,23€         

Etten-Leur Noord 83,44€         -93,89€       -239,89€     184,25€       24,25€         

Sanderbanken 114,09€       -94,86€       -240,86€     205,76€       41,63€         

Schoenmakershoek 57,35€         -188,60€     -308,65€     189,54€       33,73€         

Centrum West 87,50€         -125,44€     -271,44€     187,52€       -27,32€       

107,60€       -110,75€     -254,59€     206,17€       39,44€         

Eengezinswoningen (niet-

huurtoeslagontvangers)
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Baai 188,77€       85,40€         -100,68€     320,65€       294,88€       

Banakkers 204,80€       114,10€       -67,25€       340,66€       319,53€       

Centrum Oost 181,28€       80,60€         -103,16€     315,11€       288,09€       

Grient 222,32€       136,42€       -45,04€       358,09€       341,95€       

Keen 187,96€       109,22€       -70,05€       325,58€       312,86€       

Grauwe Polder 156,05€       67,82€         -114,55€     291,05€       274,12€       

Hooghuis 226,38€       139,43€       -42,76€       361,54€       345,58€       

Hooge Neer 148,10€       61,73€         -119,88€     283,75€       267,38€       

Etten-Leur Noord 164,61€       58,34€         -126,83€     297,27€       267,03€       

Sanderbanken 157,03€       83,50€         -93,87€       296,25€       285,50€       

Schoenmakershoek 66,16€         -5,73€          -183,68€     204,88€       196,77€       

Centrum West 174,82€       75,46€         -107,17€     309,60€       281,99€       

173,19€       83,86€         -97,91€       308,70€       289,64€       
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Maandsaldi op basis van uitgaven voor sociale participatie (meergezinswoningen) 

 

  

Meergezinswoningen 

(huurtoeslagontvangers)
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Baai 77,87€         -103,84€     -249,84€     184,28€       -15,09€       

Banakkers 106,68€       -128,38€     -274,38€     188,44€       17,27€         

Centrum Oost 94,67€         -146,78€     -292,78€     180,26€       4,47€           

Keen 158,70€       -29,83€       -175,83€     250,52€       102,83€       

Grauwe Polder 124,48€       -89,14€       -235,14€     230,79€       80,05€         

Hooghuis 87,49€         -122,20€     -268,20€     204,87€       54,02€         

Etten-Leur Noord 74,79€         -102,54€     -248,54€     175,60€       15,60€         

Sanderbanken 86,02€         -138,36€     -259,30€     177,68€       13,55€         

Schoenmakershoek 122,63€       -88,79€       -234,79€     254,83€       99,02€         

Centrum West 93,08€         -119,85€     -265,85€     193,11€       -21,73€       

102,64€       -106,97€     -250,46€     204,04€       35,00€         

Meergezinswoningen (niet-

huurtoeslagontvangers)
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Baai 122,85€       19,48€         -166,60€     254,73€       228,96€       

Banakkers 136,62€       45,92€         -135,43€     272,48€       251,35€       

Centrum Oost 121,92€       21,24€         -162,52€     255,75€       228,73€       

Keen 281,08€       202,34€       23,07€         418,69€       405,98€       

Grauwe Polder 240,48€       152,24€       -30,13€       375,48€       358,54€       

Hooghuis 145,60€       58,65€         -123,55€     280,75€       264,80€       

Etten-Leur Noord 139,90€       33,62€         -151,54€     272,55€       242,31€       

Sanderbanken 104,35€       30,81€         -146,55€     243,57€       232,82€       

Schoenmakershoek 191,03€       119,14€       -58,81€       329,75€       321,64€       

Centrum West 190,78€       91,42€         -91,21€       325,56€       297,95€       

167,46€       77,49€         -104,33€     302,93€       283,31€       
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Bijlage 7 Leegstaande woningen in Etten-Leur 

 

Leegstand woningen naar eigendom, prijsklasse en bouwjaar 

 
Bron: WOZ en GBA 

 

Leegstand woningen naar eigendom, woningtype en huurprijs 

 
Bron: WOZ en GBA 
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tot €100.000 1 6 2 9 tot €100.000 16,7% 4,8% 2,1% 4,0%

€100.000 tot €200.000 88 85 54 227 €100.000 tot €200.000 1,8% 7,5% 1,3% 2,2%

€200.000 tot €250.000 19 21 8 48 €200.000 tot €250.000 0,9% 23,1% 2,2% 1,8%

€250.000 tot €300.000 28 18 2 48 €250.000 tot €300.000 2,0% 25,7% 4,3% 3,2%

€300.000 tot €400.000 33 24 0 57 €300.000 tot €400.000 1,8% 30,4% 0,0% 3,0%

€400.000 tot €500.000 14 9 1 24 €400.000 tot €500.000 1,5% 39,1% - 2,5%

€500.000 of meer 7 5 0 12 €500.000 of meer 1,3% 25,0% - 2,2%

Eindtotaal 190 168 67 425 Eindtotaal 1,6% 10,9% 1,4% 2,4%
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tot 1945 24 18 0 42 tot 1945 5,5% 27,3% 0,0% 8,3%

1945-1970 50 33 21 104 1945-1970 2,3% 18,9% 1,8% 3,0%

1970-1980 30 34 10 74 1970-1980 1,1% 4,8% 1,4% 1,8%

1980-1990 21 18 7 46 1980-1990 1,2% 8,2% 0,6% 1,5%

1990-2000 30 12 6 48 1990-2000 1,2% 10,5% 0,8% 1,4%

2000-2010 32 46 20 98 2000-2010 1,6% 19,1% 2,7% 3,3%

2010 of later 3 7 3 13 2010 of later 1,5% 36,8% 1,3% 2,9%

Eindtotaal 190 168 67 425 Eindtotaal 1,6% 10,9% 1,4% 2,4%
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vrijstaand 50 21 1 72 vrijstaand 2,2% 26,9% 25,0% 3,1%

tweekapper 18 6 2 26 tweekapper 1,0% 22,2% 2,0% 1,3%

hoekwoning 19 16 9 44 hoekwoning 1,1% 7,0% 1,1% 1,5%

rijwoning 50 41 29 120 rijwoning 1,1% 6,7% 1,3% 1,6%

appartement 39 72 26 137 appartement 4,5% 12,5% 1,7% 4,6%

overig 14 12 0 26 overig 6,5% 48,0% - 10,8%

Eindtotaal 190 168 67 425 Eindtotaal 1,6% 10,9% 1,4% 2,4%
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tot €389 0 2 11 13 tot €389 - 18,2% 1,5% 1,8%

€389-€557 0 17 33 50 €389-€557 - 7,7% 1,2% 1,7%

€557-€597 0 5 5 10 €557-€597 - 33,3% 1,0% 1,9%

€597-€699 0 15 7 22 €597-€699 - 4,7% 1,3% 2,6%

€699 of meer 0 129 11 140 €699 of meer - 13,1% 4,6% 11,5%

Koop 190 0 0 190 Koop 1,6% - - 1,6%

Eindtotaal 190 168 67 425 Eindtotaal 1,6% 10,9% 1,4% 2,4%
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Bijlage 8 Hervorming langdurige zorg 

De rijksoverheid heeft de hervorming van de langdurige zorg ingezet12. “De hervorming heeft tot 

doel de kwaliteit voor zorg en ondersteuning te verbeteren, de financiële houdbaarheid te vergro-

ten en de zelf- en samenredzaamheid van burgers te versterken.13” 

 

Figuur 2. Organisatie langdurige zorg en ondersteuning (exclusief langdurige GGZ)14 

 

 

Deze hervorming komt tot uiting in meerdere wetten:  

 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015: zelfstandig leven en meedoen 

Met het wetsvoorstel Wmo 201515 worden de gemeentelijke Wmo-taken per 1 januari 2015 uitge-

breid met het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beper-

king, chronische psychische of psychosociale problemen. Die ondersteuning moet erop gericht zijn 

dat mensen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven. 

De AWBZ-functies extramurale begeleiding (inclusief vervoer) en kortdurend verblijf worden over-

geheveld naar de Wmo. Begeleiding bestaat uit groepsbegeleiding (dagopvang voor senioren, dag-

besteding voor mensen met een beperking) en individuele begeleiding (ambulante/individuele 

begeleiding). Ook 24 uursverblijf met begeleiding (beschermde woonvormen) en opvang voor 

mensen met psychische of psychosociale problemen worden gemeentelijke taken, evenals opvang 

voor mensen die als gevolg van huiselijk geweld de thuissituatie hebben verlaten. Ten slotte ont-

vangen de gemeenten 5% van het budget van extramurale persoonlijke verzorging. 

Deze nieuwe wet betekent dat zorgorganisaties die één of meerdere van deze functies bieden, af-

spraken moeten gaan maken met gemeenten om hun aanbod te continueren. 

 

                                                
12  Bijlage bij kamerbrief “Hervorming langdurige zorg: naar een waardevolle toekomst”, 25-4-2013. 
13  Kamerbrief Samenhang in zorg en ondersteuning, 4 maart 2014. 
14  Kamerbrief Samenhang in zorg en ondersteuning, 4 maart 2014. Langdurige GGZ met behandeling gaat 

naar de ZvW. 
15  14 januari 2014. 
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Zorgverzekeringswet (Zvw) 

In het basispakket wordt per 1 januari 2015 de aanspraak ‘thuisverpleging’ opgenomen, voor men-

sen die verzorging en verpleging nodig hebben om langer thuis te wonen. 

 

Jeugdwet 

Gemeenten worden integraal verantwoordelijk voor de gehele jeugdhulp: ondersteuning, hulp en 

zorg voor jeugdigen met opvoed- en opgroeiproblemen, met psychische en psychiatrische proble-

men of stoornissen of met een beperking. Dit geldt ook voor kinderbescherming en jeugdreclasse-

ring.  

De cliënten met verblijfszorg voor jeugdigen behouden het recht op Wlz-zorg. 

 

Wet langdurige zorg (Wlz) 

De Wet langdurige zorg (Wlz) gaat de AWBZ vervangen en is bedoeld voor de meest kwetsbare 

ouderen en mensen met een beperking. De Wlz zal het volgende vergoeden: 

 verblijf in een instelling 

 behandeling 

 persoonlijke verzorging 

 (intramurale) begeleiding 

 verpleging 

 (mobiliteits)hulpmiddelen 

 woningaanpassingen voor cliënten tot 18 jaar.  

 

Scheiden wonen en zorg 

In de huidige intramurale AWBZ-zorg worden cliëntgroepen ingedeeld in zorgzwaartepakketten. 

Een zorgzwaartepakket (ZZP) beschrijft welke ondersteuning of zorg iemand met een verblijfsindi-

catie nodig heeft. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt welk zorgzwaartepakket iemand 

krijgt. De overheid heeft het scheiden van wonen en zorg ingezet (extramuralisering).  

 

Het tempo van extramuralisering is als volgt: 

1 januari 2013: V&V ZZP 1 en 2, GGZ ZZP 1 en 2, VG ZZP 1 en 2 vanaf 23 jaar 

1 januari 2014: V&V ZZP 3 

1 januari 2015: VG ZZP 3 (20%)16  

1 januari 2016: V&V ZZP 4 (25%)17, LG ZZP 1 en 3, ZG ZZP 1 (zowel auditief als visueel). 

 

De plannen hebben betrekking op nieuwe cliënten; huidige cliënten behouden in principe hun recht 

op AWBZ/Wlz-verblijf. 

 

Actueel 

Tijdens het opstellen van dit rapport loopt het debat over de Wmo 2015 (22 t/m 24 april) en on-

langs (17 april jl.18) heeft het ministerie van VWS de hoofdlijnen van het begrotingsoverleg over de 

hervorming van de langdurige zorg bekendgemaakt. Er komt onder andere vanaf 2016 structureel 

meer geld voor begeleiding en dagbesteding onder regie van gemeenten. De totale bezuiniging op 

begeleiding en dagbesteding in 2015 bedraagt 6% in plaats van de eerder vastgestelde 25%. In 

2016 zal de bezuiniging 11% bedragen. Deze extra middelen zijn bedoeld om vernieuwende vormen 

van ondersteuning mogelijk te maken; bijvoorbeeld een combinatie van begeleiding, huishoudelijke 

hulp en mantelzorgondersteuning.  

                                                
16  Was 50%. 
17  Was 50%. 
18  Kamerbrief ‘Uitkomst begrotingsoverleg hervorming langdurige zorg”. 
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Meer cliënten met een indicatie ZZP VG 3 en VV 4 houden toegang tot de Wlz, respectievelijk circa 

80% en 75% (in plaats van 50% voor beide doelgroepen). Voor de extramuralisering van deze 

doelgroepen was binnen de zorgsector weinig draagvlak, omdat deze mensen continu toezicht en 

begeleiding nodig hebben.  

 

Afbouw bedden GGZ 

In 2012 is een bestuurlijk akkoord gesloten tussen de overheid, GGZ-aanbieders, zorgverzekeraars 

en cliëntenorganisaties om in de periode tot 2020 de huidige totale beddencapaciteit in de GGZ (in-

tramuraal) af te bouwen met een derde ten opzichte van de omvang in 2008. In de praktijk bete-

kent het dat er een verschuiving in de keten plaatsvindt van intramurale behandeling naar 

begeleiding in beschermde woonvormen en van beschermde woonvormen naar ambulante begelei-

ding bij mensen thuis.  

 

Z o r g z w a a r t e b e k o s t i g i n g  

Een belangrijke maatregel in het kader van de modernisering van de AWBZ is de invoering van 

zorgzwaartebekostiging voor de AWBZ-functie ‘verblijf’. Deze bekostiging is sinds 1 januari 2009 

van kracht in de vorm van zogenaamde zorgzwaartepakketten (ZZP’s). Dit houdt in dat instellings-

budgetten afhankelijk zijn van de hoeveelheid zorg die cliënten nodig hebben en de bezetting 

(leegstandsrisico). Zorginstellingen zijn daarmee zelf verantwoordelijk geworden voor hun investe-

ringsbeslissingen/exploitatie.  

Vóór 2009 ontvingen zorginstellingen een gemiddeld geldbedrag op basis van het aantal plaatsen. 

Tegenwoordig bepaalt de 'zorgzwaarte' van de cliënten het budget. Voor cliënten die weinig zorg 

nodig hebben, krijgen zorginstellingen nu minder geld dan voor cliënten met een grote zorgvraag.  

Ook de vergoeding van de kosten van het zorgvastgoed is met ingang van 1 januari 2012 onder-

deel uit gaan maken van de tarieven (zogenaamde normatieve huisvestingscomponent). Dit ge-

beurt stapsgewijs tot 2018, zodat er vanaf 2018 sprake is van integrale tarieven. Vanaf dan zijn 

zorgorganisaties zelf verantwoordelijk voor de verdeling van hun budget over loon-, materiële en 

huisvestingskosten. Zij dragen daarmee zelf het volledige risico voor leegstand van ka-

mers/appartementen.  

 

S a m e n w e r k i n g  

De hervorming van de langdurige zorg is erop gericht mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten 

wonen. Dit zal vaak mogelijk worden door een combinatie van zorg en ondersteuning, die flexibel 

aangepast wordt naar gelang de persoonlijke situatie en gezondheid verandert. De aansluiting tus-

sen het sociale domein, onder verantwoordelijkheid van de gemeente en het zorgdomein (zorgver-

zekeraar en zorgkantoor) is essentieel. Samenwerking met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en 

gemeenten is derhalve vereist.  

 

De wijkverpleegkundige krijgt -samen met de huisarts- de taak om mensen zo lang mogelijk zelf-

standig thuis te helpen. Zij vormt de schakel tussen de cliënt, zijn/haar sociale omgeving en de 

verschillende professionals.  

 

Ook samenwerking met corporaties is van belang. Zij zijn een belangrijke partner bij het bieden 

van een passende woning en woonomgeving voor mensen met een ondersteunings- en zorgvraag. 

Niet iedereen kan immers in een reguliere woning wonen; een deel van de burgers heeft een ge-

schikte woning nodig of een omgeving met meer beschutting. 

 


