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Ons vorige woonbeleid is opgesteld tijdens de economische crisis. De laatste jaren is de markt echter in hoog tempo aangetrokken. Gezien de snelle 
veranderingen op de woningmarkt vandaag de dag is het wenselijk onze woonambities voor langere termijn vast te leggen, maar daarnaast de 
concrete maatregelen op een adaptieve wijze te programmeren. Daarom zijn we gekomen tot een Programma Wonen. Hierin geven we kort maar 
krachtig onze ambities voor het wonen weer, waarbij we vervolgens concrete maatregelen en afspraken voor de eerstvolgende twee jaar hebben 
opgesteld. Op die manier hebben we snel zicht op resultaat en houden we ruimte om snel in te spelen op veranderingen op de woningmarkt.

1. Van woonvisie naar Programma Wonen

1.1  |    PROGRAMMA WONEN ALS 
BOUWSTEEN VOOR DE OMGEVINGSVISIE

Het woonbeleid heeft veel raakvlakken met andere 
beleidsvelden. Om een aantrekkelijke woonomgeving te 
creëren en te behouden is het ook van belang om over 
goede voorzieningen te beschikken en dienen onze 
kernen leefbaar en vitaal te zijn. Om te zorgen dat mensen 
in onze gemeente willen blijven wonen is aanwezigheid 
van voldoende werkgelegenheid ook een belangrijke 
voorwaarde. Andersom kan wonen een belangrijke finan-
ciële drager zijn om gewenste ruimtelijke ontwikkelingen 
te realiseren. Daarom is het zaak dat de visie en acties uit 
het Programma Wonen goed afgestemd worden met 
programma’s uit andere beleidsvelden. Bovendien vormt 
het Programma Wonen de bouwsteen voor het thema 
wonen in onze toekomstige Omgevingsvisie.

1.2  |  MAATWERK PER KERN

Het Programma Wonen legt de focus op onze woonambi-
ties voor de hele gemeente Hardenberg. Voor een groot 
deel van onze ambities is dit het juiste schaalniveau, 
omdat veel opgaven in alle kernen van onze gemeente 
spelen. Maar we zien ook duidelijke verschillen tussen de 
kernen in de gemeente Hardenberg. Dat is te zien in de 
diversiteit aan inwonersaantallen, maar ook in het verschil 
naar samenstelling van huishoudens en woningvoorraad 
van kernen. Dat maakt dat sommige opgaven (denk aan 
vergrijzing, aanpak particuliere woningvoorraad, druk op 

de sociale huurmarkt) per kern sterk kunnen verschillen. 
Daarom geven we aan het slot van het Programma Wonen 
al een eerste voorzet voor een integrale, gebiedsgerichte 
uitwerking. Ons streven is om deze aanzet de komende 
jaren verder uit te werken naar een gebiedsvisie voor het 
wonen per (deel)gebied in onze gemeente. In samen-
spraak met de plaatselijke belangen wordt maatwerk per 
kern geleverd.

1.3  |  SAMEN MET ONZE PARTNERS 
IN WONEN

Het Programma Wonen 
vertolkt de visie van de 
gemeente over de toekom-
stige woonopgaven. Maar 
de sturingsmogelijkheden 
van de gemeente zijn 
beperkt. Bovendien geven 
we als gemeente vooral 
ook ruimte aan het initiatief 
uit de markt of samenle-
ving. Daarom hebben we 
de ambities van het 
Programma Wonen samen 
met onze belangrijkste 
partners opgesteld. Dit  
hebben we gedaan tijdens 

Woonlab op 14 november 2018 (onder andere met 
woningcorporaties, huurders, makelaars, ontwikkelaars, 
zorgaanbieders en Plaatselijke Belangen) en tijdens twee 
discussies met de gemeenteraad (13 en 27 november 
2018). Daarnaast zijn inwoners ondervraagd over hun 
woonwensen en woontevredenheid via het project ‘Bouw 
je eigen buurt’ dat begin 2018 heeft gelopen.

Lee#aar	
heid	in	
kernen	

1	

Demografie	

Zorg	en	
welzijn	

Programma
economie	

				Vrije:jds-							
economie	

Programma	
duurzaam-

heid	
	

Op	termijn	
Omgevingsvisie	Programma	

wonen	

4



In de gemeente Hardenberg is het al jaren goed wonen, werken en leven. Door onze ligging in het groene Vechtdal en de vele aantrekkelijke kleine kernen 
ervaren onze inwoners en bezoekers de rust, ruimte en veiligheid die de gemeente Hardenberg kenmerkt.

2. Onze ambitie: rust en ruimte, met oog voor elkaar ook in de toekomst

Tegelijkertijd beschikken we met Hardenberg en Dedems-
vaart over twee stedelijke kernen waar de werkgelegen-
heid zich concentreert en alle voorzieningen te vinden zijn. 
Onze inwoners staan bekend om hun ondernemersgeest, 
gastvrijheid en zorg voor elkaar. Kerk, verenigingen en 
instellingen zorgen voor een sterke onderlinge betrokken-
heid en sociale cohesie. Al deze mooie ingrediënten zorgen 
ervoor dat Hardenberg één van de weinige grensgemeen-
ten in ons land is die niet te maken heeft met bevolkings-
krimp. Demografen verwachten dat het aantal inwoners en 
huishoudens van de gemeente Hardenberg het komende 
decennium zal blijven groeien. In tegenstelling tot de situa-
tie in de meeste andere Nederlandse plattelandsgemeen-
ten is in onze gemeente nieuwbouw noodzakelijk om aan 
de lokale woningvraag te kunnen voldoen. Volgens de 
prognoses is er in de gemeente Hardenberg de komende 

tien jaar behoefte aan ruim 1.600 nieuwe woningen. 
Natuurlijk zijn er wel verschillen tussen de diverse kernen. 
Zo zijn ‘stad’ Hardenberg en Dedemsvaart in trek als 
woonlocatie, ook voor huishoudens van buiten onze 
gemeente en zijn de dorpen en buurtschappen vooral 
gewild bij de lokale bevolking en rustzoekers van buitenaf. 

2.1  |  ADAPTIEF PLANNEN

Er zijn vele trends die impact hebben op de gemeente 
Hardenberg als woonomgeving: vergrijzing, ontgroening, 
klimaatverandering, de noodzakelijke CO2-reductie, de 
veranderingen in de zorg en vrijkomende agrarische 
bebouwing. Mensen worden ouder, er worden minder 
kinderen geboren, veel woningen zijn niet duurzaam, veel 
mensen met een zorgbehoefte raken tussen wal en schip 

en steeds meer boerderijen komen leeg te staan. Hoe 
komen in zo’n context vraag en aanbod van wonen bij 
elkaar? De tijd van grootschalige programmering van 
woningbouw op een groot deel van het platteland is 
voorbij. Ook voor Hardenberg geldt dat op termijn. Meebe-
wegen met de realiteit, bouwen naar behoefte, maatwerk 
en een kortere planningshorizon zijn het devies. In de 
vakwereld spreekt men wel van ‘adaptieve planning’: met 
kleine deelprojecten op nieuwe ontwikkelingen inspelen 
zonder daarbij de lange termijn uit het oog te verliezen. We 
zetten daarom met name de eerstkomende jaren, extra in 
op het bouwen van woningen. Onze primaire focus is 
daarbij het voorzien in de grote vraag naar woningen en het 
bieden van de juiste woonkwaliteit. Het bouwen volgens 
ooit vastgestelde kwantitatieve richtlijnen vinden we 
daarbij niet passen in een continu veranderende woning-
markt. Met de Provincie en regiogemeenten gaan we 
daarom in gesprek om de komende jaren nieuwe initiatie-
ven vooral te toetsen op de beoogde woonkwaliteit in 
plaats van de kwantiteit.  Die flexibiliteit maakt het mogelijk 
een betere match tussen vraag en aanbod op de lokale 
woningmarkt tot stand te brengen. Het biedt de  
mogelijkheid met de realisatie van nieuwe woningen op 
meerdere ontwikkelingen in te spelen. Nieuwe woning-
bouwprojecten in de gemeente Hardenberg dragen 
komende jaren bij aan de opvang van de huishoudens-
groei, de veranderende woonbehoefte, de duurzaamheids-
opgave, de klimaatadaptie, de ruimtelijke kwaliteit en de 
leefbaarheid in de kernen en op het platteland. Bij adaptief 
plannen is het ook van belang ruimte te bieden aan nieuwe, 
gespecialiseerde woonvormen. 

Figuur 1.1: Gemeente Hardenberg. Huishoudensontwikkeling 2017-2038 (inclusief migratie)
Bron: Provincie Overijssel (2017)
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Denk aan ‘erfdelen’ (bewoning van een boerenerf door 
meerdere huishoudens), ‘thuishuizen’ (kleinschalige 
woonvoorzieningen voor alleenstaande ouderen) en andere 
concepten op het gebied van groepswonen. Ook modulair 
bouwen en ‘tiny houses’ (kleine, goedkope en duurzaam 
gebouwde wooneenheden voor mensen die minder ruimte 
en bezit nastreven) zijn interessant. Dankzij deze innovaties 
wordt de aantrekkelijkheid van het landelijk gebied als 
woonomgeving voor specifieke doelgroepen groter.

2.2  |   IN SAMENSPRAAK 
MET WONINGZOEKENDEN

Ook komen we in een fase dat de ontwikkelaars, aanne-
mers, woningcorporaties en andere instellingen niet meer 
voor consumenten gaan bouwen maar juist mèt consu-
menten. De individuele consument, collectieven van 
consumenten en belangenverenigingen zijn in staat om de 
gemeente te helpen bij de kanteling van massaproductie 
van de grote ontwikkelaars met grondposities naar 
maatwerk en adaptief programmeren. De convenanten van 
de gemeente met de Plaatselijke Belangen zijn hiervan een 
fraaie voorloper.

2.3  |  INBREIDING VERSUS UITBREIDING

De afgelopen jaren is -mede door de ladder voor duurzame  
verstedelijking- sterk ingezet op woningbouw op locaties 
binnen bestaand stedelijk gebied. Als gemeente vinden we 
het bouwen van woningen op inbreidingslocaties een goed 
streven, als dat betekent dat de kwaliteit van het gebied en 
de woonkwaliteit daarmee vergroot wordt. Bijvoorbeeld bij 
het transformeren van leegstaand vastgoed of herbestem-
ming van bedrijvigheid of industrie. Maar we vinden het 
ook belangrijk dat er voldoende openbaar groen in onze 
kernen aanwezig is. Daarmee houden we onze kernen 
aantrekkelijk en zorgen we voor voldoende natuurlijke 
waterbergingsgebieden in tijden van langdurige droogte of 
juist grote hoeveelheden neerslag. Tot slot willen we ruimte 
bieden aan woonmilieus die nu niet of nauwelijks in onze  

gemeente aanwezig zijn en dus een verrijking kunnen zijn 
van ons woningaanbod. Soms past het karakter van zo’n 
nieuw woonmilieu niet bij een inbreidingslocatie. Daarom 
moeten we in een aantal kernen ook buiten bestaand 
stedelijk gebied  bouwen.

2.4  |  AANTREKKELIJK MAKEN WONINGEN 
IN BUITENGEBIED 

Met name in de kleinere kernen en buitengebieden bevin-
den zich grote boerderijen op grote kavels. Vanwege het 
grote onderhoud en het (te) grote oppervlak worden deze 
woningen steeds minder aantrekkelijk voor een zelfstandig 
huishouden. Door de mogelijkheid van woningsplitsing te 
vergroten kunnen we deze ruime woningen geschikt maken 
voor meerdere (kleine) huishoudens.
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Ongeveer éénderde van onze woningvoorraad bestaat uit huurwoningen; veelal sociale huur in bezit van onze woningcorporaties (circa 5.000 woningen, 
25% van de totale voorraad). Op dit moment is in de grotere kernen van de gemeente nog een sterke vraag naar sociale huurwoningen.

3. Huren in Hardenberg

De komende jaren willen we in deze vraag voorzien met een 
toevoeging van 250 tot 300 sociale huurwoningen tot 2025. 
Als gevolg van de demografische ontwikkelingen en stren-
gere toewijzingseisen voor de sociale huur, lijkt  op lange 
termijn een omvang van ongeveer 5.000 woningen voldoen-
de om te voorzien in de kwantitatieve vraag. De kwalitatieve 
opgave in deze sector is des te groter. Een tijdelijke groei 
van het aantal sociale huurwoningen is noodzakelijk om de 
toegenomen druk op de huursector te verminderen en om 
de kwalitatieve opgave te kunnen verwezenlijken. 

3.1  |  SOCIALE HUUR: 
GROTE KWALITATIEVE OPGAVEN

Op een aantal punten zien we dat de bestaande sociale 
voorraad onvoldoende aansluit bij de toekomstige vraag, 
qua woontypologie, levensloopgeschiktheid en energeti-
sche kwaliteit. Door de strengere toewijzingseisen en de 
toenemende vergrijzing zal de sociale huursector meer en 
meer gericht zijn op de lagere inkomensgroepen en 1- en 
2-persoonshuishoudens. Het woningaanbod van onze 
woningcorporaties zal hier kwalitatief beter op afgestemd 
moeten worden. De opgave geldt voor alle kernen en 
verschilt per kern. Dit betekent dat het aanbod van kleinere 
wooneenheden, bestemd voor kleine huishoudens, 
vergroot zal moeten worden, daar waar deze voorraad nu 
nog voornamelijk bestaat uit relatief ruime eengezinswo-
ningen. Mogelijk dat een deel van de kwalitatieve opgave 
via aanpassing van de bestaande huurvoorraad kan plaats-
vinden (denk bijvoorbeeld aan woningsplitsing en het 

levensloopgeschikt maken van woningen). Ook het 
aanpassen van labeling voor de verschillende doelgroe-
pen kan een oplossing zijn. Bij een deel van de bestaande 
huurvoorraad is aanpassing niet voldoende om de woning 
zowel qua typologie als technische kwaliteit toekomstbe-
stendig te maken. Vervangende nieuwbouw zal dus 
noodzakelijk zijn. De komende jaren gaan we samen met 
de corporaties deze lange termijn opgaven vormgeven.

3.2  |  SOCIALE HUURVOORRAAD 

OP TERMIJN IN BALANS

Om de sociale huurvoorraad kwalitatief op niveau te 
krijgen, zullen op termijn ook incourante woningen 
onttrokken moeten worden. Keuzes hierin moeten vooral 
gemaakt worden op basis van gewenste woontypolo- 
gieën (onttrekken van moeilijk verhuurbare woningen), de 
vraagdruk per kern en de energetische kwaliteit (onttrek-
ken van woningen met de laagste energetische kwaliteit). 
Deels zal dit via verkoop kunnen, maar soms zal ook 
sloop aan de orde komen. De laatste jaren zijn slechts 
enkele sociale huurwoningen verkocht als gevolg van de 
huidige vraagdruk. Op lange termijn bestaat de kans dat 
er ontspanning op de sociale huurmarkt ontstaat. Als dat 
gebeurt, overleggen we met de corporaties over het 
vergroten van het aantal te verkopen sociale huurwonin-
gen. Dit kan een welkome aanvulling vormen op het 
aanbod aan betaalbare koopwoningen voor starters. 
Daarbij worden goede afspraken gemaakt over het 
minimale kwaliteitsniveau van de te verkopen sociale 

huurwoningen. Voorkomen moet worden dat huurwonin-
gen met een laag energielabel worden verkocht aan 
mensen die niet of nauwelijks financiële ruimte hebben 
om de woning aan te passen naar een aanvaardbaar 
kwaliteitsniveau.

3.3  |  KANSEN VOOR VRIJE SECTOR HUUR

In de gemeente Hardenberg zien we een beperkte behoef-
te aan vrije sector huur. Er is vooral behoefte aan woningen 
(vaak appartementen) in het segment tussen € 700 en  
€ 1.000. De vraag komt vooral van ouderen, maar deels 
ook van starters. We zien vooral kansen voor vrije sector in 
de kernen met veel voorzieningen; met name in en om de 
centra van Hardenberg en Dedemsvaart. We faciliteren  de 
(toekomstige) initiatieven voor vrije sector huur en waar 
mogelijk stimuleren we ze. Daarbij zetten we -indien 
noodzakelijk- in op het bestemmen van vrije sector huur in 
bestemmingsplannen voor nieuwbouw. We vinden het 
belangrijk dat deze woningen voldoen aan de kwaliteits-
kenmerken die de verschillende doelgroepen aanspreken. 
Zoals voldoende gebruiksoppervlakte, aantal slaapkamers 
en de levensloopgeschiktheid. Daarbij onderzoeken we 
ook hoe we kunnen borgen dat deze vrije sector huur voor 
een minimaal aantal jaar als vrije sector huur voor de 
woningmarkt behouden blijft.
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De meeste mensen verhuizen tijdens hun leven wel één of meerdere keren. Je betreedt de woningmarkt als starter. De meeste starters beginnen met een 
kleine, betaalbare woning. In de eerste plaats gaat het bij deze groep vooral om het zelfstandig wonen. 

4. De juiste woning voor elk huishouden

Na een aantal jaar komt de wens om iets ruimer te gaan 
wonen. Dat geldt zeker als gezinsuitbreiding aan de orde 
komt. De starter van weleer wordt dan een doorstromer. 
Voor veel doorstromers in onze gemeente is een ruime 
tweekapper of vrijstaande woning het ideaalbeeld. Deze 
fase in de wooncarrière houdt lange tijd aan. Ongeveer 
vanaf de periode dat het pensioen aan de orde komt, volgt 
een kantelpunt. Huishoudens gaan dan nadenken over hun 
toekomstige woonsituatie. Dat betekent dat sommige 
huishoudens willen verhuizen naar een kleinere woning 
met minder onderhoud en meer mogelijkheden om 
zelfstandig te blijven wonen, ook bij een eventuele 
zorgvraag. Steeds meer senioren zien voldoende mogelijk-
heden om in hun huidige, vaak ruime, woning te kunnen 
blijven wonen, ook als zij ooit zorgbehoevend worden.

4.1  |  AMBITIES PER DOELGROEP

In hoofdstuk 2 en 3 presenteerden we de ambities die voor 
alle doelgroepen op onze woningmarkt van belang zijn. 
Maar er zijn ook ambities die specifiek voor één of meerdere 
doelgroepen gelden,  onderverdeeld naar starters, doorstro-
mers en medioren/senioren (figuur 1.1, verticale as). Maar 
de gemiddelde wooncarrière, zoals hiervoor geschetst, 
geldt lang niet voor iedereen. Verhuisbewegingen zijn van 
meerdere factoren afhankelijk. De inkomensontwikkeling 
speelt daarin een voorname rol. Veel huishoudens maken in 
de loop van hun leven een inkomensontwikkeling door, 
waarmee hun mogelijkheden op de woningmarkt toenemen 
(figuur 1.1, horizontale as). Dat geldt echter niet voor ieder-
een. Daarom maken we duidelijke keuzes bij welke doelgroe-
pen we de focus van ons beleid en bijbehorende maatrege-
len leggen, of het nu om investeringen op het gebied van 

nieuwbouw, bestaande woningvoorraad of overige stimule-
ringsmogelijkheden gaat (rood = meeste aandacht, gevolgd 
door oranje en tot slot groen). Wij zien echter ook steeds 
meer bijzondere doelgroepen op de woningmarkt. Doelgroe-
pen die om diverse redenen (bijvoorbeeld een zware 
zorgvraag, vluchtelingenstatus, of plotselinge verandering 
van werk of privé-situatie) behoefte hebben aan een totaal 
ander type woning dan het gebruikelijke pad van de 
wooncarrière. Zij hebben juist behoefte (vaak tijdelijk, soms 

langdurig) aan betaalbare woonruimte die op korte termijn 
beschikbaar is. Ook de speerpunten voor deze bijzondere 
doelgroepen komen in dit hoofdstuk aan de orde. 

4.2  |  BETAALBAAR WONEN VOOR STARTERS

We vinden het belangrijk dat de keuzemogelijkheden voor 
starters op de woningmarkt worden vergroot. Dat doen we 
ten eerste door het bouwen van betaalbare woningen in de 

koopsector. Dat betekent wel 
dat de (woontechnische) 
kwaliteit op deze betaalbaar-
heid afgestemd moet zijn, 
zodat deze woningen in de 
toekomst zoveel mogelijk 
voor de startersdoelgroep 
behouden blijven. We denken 
daarbij vooral aan het toevoe-
gen van kleine rij- en hoekwo-
ningen en (met name in de 
grotere kernen) ook gestapel-
de bouw. Door bij het ontwerp 
te sturen op een maximum 
woon- en kaveloppervlak 
(voor de kernen Hardenberg 
en Dedemsvaart) streven we 
naar een duurzaam starters-
segment op de woningmarkt. 
In de andere kernen zoeken 
starters meestal direct een 
ruimere grondgebonden 
woning om een gezin te stich-
ten. Hier stellen we geen 
verdere normering in de Figuur 4.1: Ambitiematrix ambities per doelgroep
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oppervlakten. Wel onderzoeken we of er onder starters 
behoefte is aan nieuwe woonconcepten (zoals een combi-
natie van wonen met werken, meegroei-woningen, etc.) en 
bij voldoende vraag zullen deze behoefte faciliteren. 

4.3  |  DOORSTROMERS IN BEWEGING 
KRIJGEN
Doorstromers vormen de grootste groep op onze woning-
markt. Hardenberg is een echte gezinsgemeente. In deze 
levensfase zijn huishoudens op zoek naar een ruimere 
woning of wil men doorstromen van een huur- naar een 
koopwoning. Het aanbod aan ruime grondgebonden 
koopwoningen dat vanuit de bestaande voorraad op de 
markt komt, is te klein om te voorzien in de verwachte vraag. 
Dit komt doordat oudere huishoudens (die vaak in dit type 
woning wonen) steeds minder verhuisgeneigd zijn. Deze 
huishoudens verleiden we te verhuizen met aantrekkelijk 
nieuw woningaanbod in en rond het centrum van Hardenberg 
en Dedemsvaart. In de huursector bieden de corporaties een 
korting op de huurprijs als oudere huishoudens verhuizen 
naar een kleinere levensloopgeschikte woning, waardoor een 
eengezinswoning beschikbaar komt voor een gezin. 

Ruimte geven aan de markt
We zien dat veel ontwikkelaars interesse hebben om voor 
de groep doorstromers te bouwen. We bieden ruimte aan 
de markt om invulling te geven aan de vraag naar ruime 
grondgebonden koopwoningen, maar we vinden het wel 
belangrijk dat hierdoor op termijn geen overschot aan 
ruime gezinswoningen ontstaat. Op termijn zullen oudere 
huishoudens hun ruime woning verlaten en komen deze 
woningen uit de bestaande voorraad beschikbaar voor de 
markt. We werken daarom op locaties die zich richten op 
de woningvraag van doorstromers met flexibele bestem-
mingsplannen, die ruimte geven aan ontwikkelaars om hun 
initiatief na verloop van tijd kwalitatief aan te passen, 
mocht de marktvraag daartoe leiden. Verder reserveren we 
een deel van onze plancapaciteit voor de uitgifte van vrije 
kavels. We constateren dat, zeker vanuit de kleinere 
kernen, een behoefte bestaat voor zelfbouw al dan niet in 
de vorm van collectief particulier opdrachtgeverschap.

4.4  |  EEN GESCHIKTE WONING VOOR 
ELKE SENIOR

De gemeente Hardenberg vergrijst in hoog tempo. Dat is 
niet uitzonderlijk voor een middelgrote gemeente in het 
oosten van het land, maar wel iets om rekening mee te 
houden in ons woonbeleid. Gelukkig zijn ouderen steeds 
vitaler en zelfstandiger. Het langer zelfstandig wonen is 
daarom niet alleen iets wat vanuit het Rijk is opgelegd, 
maar vooral ook een maatschappelijke trend. Via ons 
woonbeleid geven we ouderen de keuze tussen langer 
zelfstandig wonen of doorstromen naar een meer geschik-
te en comfortabele woning.

Aanpassing bestaande woningvoorraad
Veel ouderen wonen op dit moment in een ruime koopwo-
ning en willen daar zolang mogelijk blijven. Het voordeel is 
dat deze woningen vaak de nodige ruimte bieden om 
bijvoorbeeld een slaapkamer of badkamer op de begane 
grond te creëren. Op dit moment bestaat slechts 20% van 
onze woningvoorraad uit geschikte woningen en daar 
wonen niet eens altijd ouderen (terwijl een kwart van onze 
huishoudens 65 jaar of ouder is; in 2028 zelfs een derde). 
We stimuleren daarom meer particuliere woningeigenaren 
om hun woning aan te passen, bijvoorbeeld door de 
mogelijkheden voor de Verzilverlening te onderzoeken. 
Hierbij worden woningaanpassingen gefinancierd op basis 
van de getaxeerde (potentiële) overwaarde van de woning. 
Op het moment dat de woning (ooit) wordt verkocht, 
worden de investeringen van de uiteindelijke overwaarde 
betaald. De Verzilverlening kan naast aanpassingen voor 
de levensloopgeschiktheid ook een financiering bieden 
voor energetische aanpassingen aan de woning. Bij de 
verkenning van deze lening kijken we ook of de leeftijd 
waarop mensen een Verzilverlening kunnen aanvragen 
verlaagd kan worden, zodat ook doorstromers hier gebruik 
van kunnen maken voor het energetisch verbeteren van 
hun woning. Met corporaties maken we afspraken over de 
opgaven voor hun bestaande woningvoorraad, waarin het 
zoveel mogelijk levensloopgeschikt maken van hun 
huurvoorraad een belangrijk onderdeel vormt. Te denken 
valt aan standaard aanpassingen bij mutatie/renovatie van 
de woning zoals het weghalen van drempels en het 

aanbrengen van een toilet op de slaapverdieping. Indien de 
bestaande huurwoningvoorraad onvoldoende mogelijkhe-
den biedt om aangepast te worden (energetisch en levens-
loopbestendig) zullen er tevens nieuwe levensloopgeschik-
te woningen moeten worden gebouwd, maar wel 
aantrekkelijk en flexibel genoeg voor meerdere doelgroe-
pen (jong en oud), zowel nu als in de toekomst. In Harden-
berg en Dedemsvaart vindt dat bij voorkeur plaats in en 
rond de centra.

Vernieuwende, kleinschalige woonzorginitiatieven
Er blijft een categorie ouderen bestaan die te veel zorg 
nodig heeft om in een reguliere woning te blijven wonen, 
maar een te lichte zorgvraag heeft voor een verpleeghuis. 
Zij hebben behoefte aan een tussenvorm, met enerzijds 
zelfstandig wonen en anderzijds enige beschutting en de 
mogelijkheid voor extra zorg als dat bij momenten nodig is. 
We zien steeds meer ontwikkelaars en particuliere initiatie-
ven die hierop inspelen. Nu moeten ouderen in kleine 
dorpen vaak verhuizen naar Hardenberg of Dedemsvaart 
als zij extra zorg nodig hebben, terwijl men het liefst in het 
eigen dorp wil blijven wonen. We zoeken daarom naar 
nieuwe partijen die bereid zijn kleinschalige woonzorg- 
initiatieven te ontwikkelen in de kleinere kernen. Denk 
daarbij bijvoorbeeld aan het Knarrenhof-concept, collectief 
particulier opdrachtgeverschap voor gelijkgestemde 
ouderen, kangoeroewoningen of meergeneratiewoningen. 
Hierbij hoeft het niet altijd te gaan om nieuwbouw. Ook 
splitsing of samenvoegen (al dan niet tijdelijk) van bestaan-
de woningen of gebouwen kan daarbij tot de mogelijkhe-
den behoren. Belangrijk is wel dat we bij het al dan niet 
medewerking verlenen aan nieuwe initiatieven ook rekening 
houden met het bestaande zorgvastgoed in de verschillen-
de kernen.

Zware zorgvragers
Als gevolg van de vergrijzing neemt niet alleen de vitale 
groep ouderen toe, maar ook de ‘oudere ouderen’ en 
daarmee de behoefte aan zware (verpleeghuis)zorg, 
bijvoorbeeld voor dementie. Om voldoende aanbod te 
creëren voor deze zorgvraag, brengt de gemeente 
Hardenberg op dit moment de behoefte aan verschillende 
vormen van wonen met zorg in kaart. Op basis daarvan 
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worden nieuwe woonzorginitiatieven getoetst op het 
voorzien van de lokale kwantitatieve en kwalitatieve vraag 
naar wonen met zorg. Als gemeente voorzien we geen rol 
om tevens huisvesting te creëren voor zorgvragers uit 
regiogemeenten.

4.5  |  AANDACHT VOOR BIJZONDERE 
DOELGROEPEN

De afgelopen jaren is het aantal mensen dat met spoed 
behoefte heeft aan betaalbare woonruimte sterk toegeno-
men. Soms gaat het om mensen die permanent behoefte 
hebben aan goedkope huisvesting, maar vaak gaat het om 
een tijdelijke vraag. In veel gevallen gaat het om mensen in 
een kwetsbare positie die behoefte hebben aan een betaal-
bare (sociale) huurwoning. Op dit moment is het vaak lastig 
om snel in te spelen op deze frequent veranderende vraag. 
Daarom moeten we als gemeente, samen met corporaties 
en zorginstanties, kijken hoe we met passend woningaan-
bod beter op deze vraag kunnen inspelen.

Woonruimteverdeling en urgentiecriteria 
De corporaties hebben in 2018 een nieuw model voor de 
verdeling van de vrijkomende woonruimte geïntroduceerd. 
Ook zijn de urgentiecriteria aangepast. De verdeling van de 
woonruimte is één van de middelen om ervoor te zorgen 
dat kwetsbare doelgroepen niet tussen wal en schip vallen. 
De corporaties en de gemeenten bepalen periodiek welke 
aanpassingen noodzakelijk zijn om te komen tot een eerlij-
ke verdeling met voldoende zorg voor huishoudens in 
woonnood.

Afspraken maken over beschermd wonen en 
maatschappelijke begeleiding
Op dit moment woont een deel van de mensen met 
psychiatrische problematiek in een vorm van beschermd 
wonen. Dit wordt nu nog grotendeels georganiseerd vanuit 
centrumgemeente Zwolle, maar vanaf 2021 zal elke 
gemeente verantwoordelijk worden voor haar eigen 
zorgvragers. In regioverband worden daarom afspraken 
gemaakt over hoe vanaf 2021 in de huisvesting voor deze 
zorgvragers wordt voorzien. Om als gemeente een goed 
standpunt in deze regionale afstemming te bepalen is het 
opstellen van een nadere visie op dit thema (bijvoorbeeld 
een Programma Sociaal Domein) van groot belang. Voor 
inwoners van onze gemeente die in de toekomst een 
indicatie voor beschermd wonen krijgen moet er voldoen-
de passend woningaanbod en begeleiding in onze 
gemeente zijn. In samenspraak met woningcorporaties en 
zorgaanbieders bepalen we hoe we in dit woningaanbod 
kunnen voorzien inclusief de benodigde begeleiding. Na 
verloop van tijd stroomt een groot deel van de bewoners 
van deze beschermd wonen locaties uit en gaat op zoek 
naar zelfstandige woonruimte. Deze doelgroep heeft vaak 
behoefte aan een kleine woonruimte in de goedkoopste 
huurprijsklassen, liefst met voorzieningen in de nabijheid. 
Dit aanbod is op dit moment in onze gemeente niet groot. 
Ook hiervoor geldt dat aan de hand van de uitkomsten van 
het woonzorgonderzoek, in samenspraak met de corpora-
ties, bepaald wordt hoe we in voldoende zelfstandig 
woningaanbod voor deze doelgroep kunnen voorzien. In 
ieder geval geldt dat een deel van deze zelfstandig wonen-
de zorgvragers behoefte heeft aan een stukje woonbege-
leiding. Ook hierover zullen we nadere afspraken met 
corporaties, zorgaanbieders en welzijnsorganisaties 
maken.

Flexibele schil van sociale huurwoningen
In kwantitatieve zin zijn er de komende jaren voldoende 
sociale huurwoningen om in de vraag voor reguliere 
woningzoekenden in Hardenberg te voorzien, maar er zijn 
wel diverse specifieke doelgroepen die op korte termijn 
behoefte hebben aan een sociale huurwoning. Voorbeel-
den hiervan zijn:
•  Mensen die met spoed op zoek zijn naar een goedko-

pe huurwoning, maar niet in aanmerking komen voor 
urgentie bij de woningcorporatie.

•  Jongeren tot 23 jaar die vanuit de jeugd- of pleegzorg  
zelfstandig moeten gaan wonen. Zij hebben vooral 
behoefte aan een sociale huurwoning tot de kwaliteits-
kortingsgrens (< € 417), maar dit aanbod is in Harden-
berg beperkt.

•  Voor starters met een laag inkomen is er weinig 
geschikt aanbod op de particuliere markt. Probleem is 
dat deze groep starters vaak beperkte inschrijftijd in de 
sociale huur hebben opgebouwd.

Het aantal woningzoekenden dat met enige spoed 
behoefte heeft aan een (vaak tijdelijke) betaalbare huurwo-
ning fluctueert sterk. Het gaat om een substantiële 
woningvraag die ook de komende jaren blijft bestaan. We 
zoeken daarom samen met de corporaties naar mogelijk-
heden om een flexibele schil aan goedkope huurwonin-
gen te realiseren. Hierbij richten we ons op kleine 
wooneenheden die een tijdelijk karakter zullen krijgen 
(zowel qua huurperiode als de woonbestemming zelf). Er 
zijn meerdere opties mogelijk, zoals nieuwbouw, maar 
onze voorkeur gaat uit naar herbestemming van leegstaand 
vastgoed (zoals een bedrijfspand, schoolgebouw of 
winkelruimte).
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De afgelopen jaren is het verduurzamen van de woningvoorraad steeds prominenter op de agenda komen te staan. 

5. Werk maken van energietransitie

Enerzijds doordat de effecten van klimaatverandering 
steeds beter zichtbaar worden (warme zomers, milde 
winters, lange periodes van droogte, afgewisseld met 
piekbuien die voor wateroverlast zorgen), anderzijds 
doordat de afbouw van de Groningse gaswinning de 
noodzaak tot alternatieve, meer duurzame energiebronnen 
heeft vergroot. De Rijksoverheid heeft tot doel gesteld om 
in 2050 volledig energieneutraal te zijn. De gemeente zal in 
2019 haar duurzaamheidsprogramma verversen. Het 
aanpassen van onze woningvoorraad vormt hierin in ieder 
geval een belangrijk onderdeel. Met name voor nieuw-
bouwwoningen zijn al duidelijke kaders opgesteld; alle 
woningen moeten vanaf nu aardgasloos zijn en vanaf 2021 
bijna energieneutraal (BENG). 

5.1  |  BEWUST MAKEN VAN 
PARTICULIERE WONINGEIGENAREN

Als het gaat om de verduurzaming van onze woningvoor-
raad ligt de grote uitdaging daarom bij de aanpak van de 
bestaande particuliere woningvoorraad. Immers, woning-
zoekenden in onze gemeente zijn van oudsher sterk 
georiënteerd op koopwoningen. Om deze grote particu-
liere voorraad nu en in de toekomst aantrekkelijk te 
houden, zullen woningeigenaren hierin moeten investe-
ren. Daarbij gaat het om regulier onderhoud, maar ook om 
het verduurzamen en levensloopgeschikt maken van de 
woning. Aan ons als gemeente de taak om deze woning- 
eigenaren voldoende bewust te maken van de noodzaak 
om tijdig na te denken over het aanpassen van hun 
woning en hen waar nodig te stimuleren aanpassingen 
door te voeren. Bijvoorbeeld via het bieden van een 
woonscan, waardoor mensen inzicht kunnen krijgen in de 
technische mogelijkheden van de woning waar nog veel  

energetische winst valt te behalen. We maken hiervoor 
gebruik van logische momenten om een woning te verbe-
teren (bijvoorbeeld op het moment dat de woning van 
eigenaar verandert). Daarbij is het eerst zaak om de 
woning zo optimaal mogelijk te isoleren, om vervolgens te 
kijken naar de mogelijkheden voor duurzame energieop-
wekking. Voor huishoudens met een laag- of middeninko-
men onderzoeken we daarnaast de mogelijkheden voor 
financiële stimuleringsmogelijkheden. Hierbij zijn verschil-
lende opties mogelijk (zoals een duurzaamheidslening of 
gebouwgebonden financiering). Daarbij is het ook belang-
rijk om te kijken naar de verduurzaming van starterswo-
ningen. Voor starters geldt dat zij, naast hun beperkte 
financiële mogelijkheden, in hun eerste woning vaak maar 
kort van eventuele energetische investeringen profiteren, 
omdat veel starters hun eerste woning kopen met het 

idee om na enkele jaren door te stromen naar een andere, 
grotere woning. We kijken daarom als gemeente samen 
met makelaars hoe we verduurzaming van de bestaande 
voorraad starterswoningen beter bij de doelgroep onder 
de aandacht kunnen brengen. Naast de aanpak op 
woningniveau is het van belang om op complexniveau (bij 
VvE’s) en wijkniveau te kijken hoe we het energieverbruik 
van woningen kunnen verduurzamen. Daarom stellen we 
als gemeente een warmtevisie op waarin we ons plan van 
aanpak voor het aardgasloos maken van bestaande 
woonwijken verwoorden. In voorbereiding daarop wordt 
nu het Programma Duurzaamheid opgesteld waarin we 
de belangrijkste opgaven voor de energietransitie van de 
gemeente Hardenberg in beeld brengen.
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5.2  |  SOCIALE HUUR: PLAN VAN AANPAK  
RICHTING 2050

In de sociale huursector is voor de komende jaren de 
ambitie gesteld om de huurvoorraad in 2021 op gemid-
deld label B-niveau te hebben. De verwachting is dat onze 
corporaties daar ruimschoots in slagen. De ambitie om in 
2050 over een energieneutrale sociale huurvoorraad te 
beschikken is veel groter. Zoals eerder aangegeven sluit 
de huidige sociale huurvoorraad qua typologie niet aan bij 
de woonwensen van huurders op lange termijn. Voor een 
deel zullen verouderde woningen vervangen moeten 
worden door nieuwbouw. Daarmee kunnen we voor een 
deel de verduurzaming van de sociale huur bewerkstelli-
gen. Op die manier kunnen woningen met een laag 
energielabel worden vervangen door energieneutrale 
woningen. Voorwaarde is dat duurzaamheidsinvesteringen 

in de sociale huur een positief effect hebben op de betaal-
baarheid van het wonen. Het is onvermijdelijk dat dit tot 
(beperkte) stijging van de huren zal leiden, zolang de totale 
woonlasten gelijk blijven en bij voorkeur afnemen. Dit 
vereist wel een zorgvuldige planning van de woning-
bouwopgaven in de komende jaren. Samen met de 
corporaties komen we daarom tot een lange termijn 
aanpak van de sociale huurvoorraad, waaruit duidelijk 
moet worden welk deel van de verduurzamingsopgave 
via aanpassing van de bestaande voorraad kan plaats-
vinden en welke opgaven vervolgens via sloop/-nieuw-
bouw gerealiseerd moet worden. Daarvoor zal het 
noodzakelijk zijn om komende jaren meer sociale 
huurwoningen nieuw te bouwen om op termijn zonder 
negatieve gevolgen woningen uit de markt te kunnen 
halen. De vrijkomende ruimte kan worden gebruikt voor 
dan passende nieuwbouw en klimaatadaptie. 

5.3  |  PARTICULIERE HUUR: KLEIN 
AANTAL WONINGEN MET GROTE OPGAVE

Onze particuliere huurvoorraad is bescheiden in omvang, 
maar ook in dit segment zal nog een grote investering door 
verhuurders gedaan moeten worden om de energetische 
kwaliteit op orde te krijgen. Op landelijk niveau is afgespro-
ken dat 80% van de particuliere woningvoorraad in 2021 
op energielabel C-niveau zit. Om dit te bereiken willen we 
een platform met alle actieve particuliere verhuurders en 
betrokken huurders in onze gemeente opstarten. In dat 
overleg komen we tot een concreet stappenplan waarin we 
concreet afspraken maken over de verduurzamingsopgave 
in de particuliere huur.
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Bovendien is er een sterke sociale cohesie en beschikken 
de meeste kernen over één of meerdere ontmoetingsplek-
ken. Toch staat de leefbaarheid (onder andere voorzienin-
gen en verenigingen) op een aantal plekken in onze 
gemeente onder druk. Het is daarom van belang om in ons 
Programma Wonen voldoende aandacht te hebben voor 
het behoud van onze aantrekkelijke, vitale woonomgeving.

6.1  |  IN GESPREK OVER LEEFBAARHEID 
KLEINE KERNEN

Onze kleine kernen beschikken over relatief ruime woning-
en, waar het rustig wonen is in een kindvriendelijke 
woonomgeving. Aandachtspunt is het teruglopende 
voorzieningenniveau. Deels komt dat door schaalvergro-
ting en het gebruik van internet, maar ook door demografi-
sche trends, zoals vergrijzing. Dit is een trend die niet of 
nauwelijks met woningbouw te keren is. Bovendien zal het 
steeds vaker realiteit worden dat verschillende kernen 
voorzieningen moeten delen, doordat een bepaalde 
voorziening of vereniging in een kern voor meerdere kernen 
een functie vervult. Wel willen we samen met bewonerscol-
lectieven, zoals de Plaatselijke Belangen, kijken hoe we op 
alternatieve wijze kleinschalige voorzieningen op kernni-
veau nieuw leven in kunnen blazen. Als gemeente treden 
we hierbij faciliterend op, indien dergelijke initiatieven 
vanuit de dorpen op komen. 

6.2  |  GOEDE MIX VAN KOOP- EN 
HUURWONINGEN

Door onder andere het passend toewijzen en het scheiden 
van wonen en zorg neemt de behoefte aan sociale huurwo-

ningen in de goedkoopste prijsklassen toe. Het zijn met 
name wat meer kwetsbare doelgroepen (laagste inkomens-
groepen, mensen met een zorgvraag) die hierdoor bij elkaar 
komen te wonen. Dit zien we met name in onze grotere 
kernen, op plekken waar de goedkoopste huurvoorraad 
zich bevindt. Dit vergroot niet alleen de kans op segregatie 
tussen lage- en hoge inkomens, maar vergroot ook de 
kans dat de sociale problematiek bij deze kwetsbare 
doelgroepen wordt versterkt. Samen met corporaties 
kijken we daarom hoe we tot een betere spreiding van 
verschillende typologieën woningen kunnen komen (mix 
huur en koop en verschillende prijsklassen). In de nieuw-
bouw zal de differentiatie in het woningprogramma een 
belangrijk criterium zijn bij het toetsen van nieuwe initiatie-
ven (zie ook paragraaf 2). In de bestaande voorraad zal 
naar andere opties gekeken worden, zoals het onderzoe-
ken van de mogelijkheden voor een tweehurenbeleid 
(huurprijs van de woning wordt afgestemd op het inkomen 
van de huurder), waardoor een huurwoning in een bepaal-
de prijsklasse niet voorbestemd is voor een laag- of 
middeninkomen. Daarnaast zal evenwichtige spreiding 
ook een belangrijke factor worden bij toekomstige sloop-  
en renovatieplannen. Met de corporaties maken we 
daarom afspraken om deze kwalitatieve opgave nader uit 
te werken in hun routekaart richting de streefhuurvoorraad 
in 2050.

6.3  |  ONDERZOEK PERMANENTE 
BEWONING VAKANTIEPARKEN

In de loop der jaren is er steeds meer permanente bewoning 
in sommige vakantieparken ontstaan. Vaak gaat het om 
mensen die met spoed behoefte hadden aan een betaal-
bare woonruimte. Op dit moment voert de provincie met 

de gemeente onderzoek uit naar de permanente bewoning 
op vakantieparken in het Vechtdal. Aan de hand daarvan 
bepalen we een toekomststrategie voor de verschillende 
parken.

Een van de redenen waarom het wonen in de gemeente Hardenberg zo gewaardeerd wordt, is de variatie in woonmilieus. We beschikken over twee 
stedelijke centra met een compleet voorzieningenaanbod, diverse grotere dorpen en tal van kleine dorpen waar het rustig wonen is. 

6. Behoud van vitale woonomgeving
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Het Programma Wonen richt zich in de eerste plaats op het woonbeleid voor de hele gemeente Hardenberg. De nadere uitwerking van ons woonbeleid op 
kernniveau vindt vooral plaats in de afspraken die we maken met de Plaatselijke belangen.

7. Speerpunten voor de kernen

De eerste aanzet voor deze uitwerking geven we in dit hoofd-
stuk. We maken hierbij onderscheid tussen de hoofdkernen, 
de middelgrote kernen en de kleine kernen in onze gemeen-
te. Bij de speerpunten maken we onderscheid tussen:
•  De kwalitatieve opgaven voor de particuliere sector 
 (koop en huur)
•  De kwalitatieve opgave voor de sociale huursector

De speerpunten richten zich vooral op de woningbouwopga-
ve. De ambities in de bestaande voorraad (levensloopge-
schikt maken, verduurzamen) gelden voor alle kernen in de 
gemeente. 

Voor de kwalitatieve opgaven geldt dat het recent uitgevoerde 
kernenonderzoek (2018) en het woonzorgonderzoek (begin 
2019 gereed) de belangrijkste referenties voor de woningbe-
hoefte zijn. Daarnaast bespreken we de kwalitatieve woning-
bouwopgaven in de periodieke gesprekken met de Plaatselijke 
Belangen. Dit onderzoek vormt samen met de periodieke 
gesprekken met de Plaatselijke Belangen het referentiekader 
voor de kwantitatieve woningbehoefte.

Hoofdkernen 
(> 10.000 inw.)

Middelgrote  
kernen
(2.500 - 
5.000 inw.)

Kleine kernen
(< 2.500 inw.)

Type Kern

Hardenberg, 
Dedemsvaart

Balkbrug,  
Bergentheim, 
Gramsbergen, 
Slagharen

De Krim, Lutten, 
Kloosterhaar, 
Sibculo, Bruchter-
veld, Schuine-
sloot, Mariënberg, 
overige kernen

Plaatsen 

•  Betaalbare rij- en hoekwoningen
•  Middeldure 2-onder-1-kap en  

vrijstaande woningen
•  (Betaalbare) appartementen

•  Nadruk op 2-onder-1-kap en  
vrijstaande woningen

•  Mogelijkheden voor particulier 
opdrachtgeverschap (kavels)

•  Kleinschalige woonzorginitiatieven

•  Nadruk op 2-onder-1-kap en  
vrijstaande woningen

•  Mogelijkheden voor particulier 
opdrachtgeverschap (kavels)

•  Kleinschalige woonzorginitiatieven

Kwalitatieve opgave particuliere 
sector (koop + huur) 

•  Meer levensloopgeschikte woningen 
(voor meerdere doelgroepen 

 aantrekkelijk; jong en oud)
• Betere mix huur- en koopwoningen
• Kleinschalige en grootschalige zorg

•  Meer levensloopgeschikte, grond-
 gebonden woningen (voor meerdere   
 doelgroepen aantrekkelijk; jong en oud)
•  Minder ruime eengezinswoningen
• Kleinschalige woonzorginitiatieven

• Minder ruime eengezinswoningen
•  Meer levensloopgeschikte, 
 grondgebonden woningen (voor    
 meerdere doelgroepen  
 aantrekkelijk; jong en oud)
•  Kleinschalige woonzorginitiatieven

Kwalitatieve opgave sociale huur
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5000
woningen
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Grote kwalita� eve opgave: 
kleinere woningen, duurzamer 

en levensloop-bestendiger.

Betaalbaar wonen voor starters.

Doorstromers in beweging krijgen.

Senioren: aanpassen bestaande 
woningvoorraad en s� muleren 

kleinschalige woonzorgini� a� even.

Bijzondere doelgroepen: fl exibele 
woningen / zorgconcepten.

Bijdrage leveren aan energie-
doelstellingen in de bestaande 

woningvoorraad.

Bewustwording creëren onder 
eigenaren over verduurzaming 

bestaande woningvoorraad.

Plan van aanpak voor 
energieneutrale woningvoorraad 

in 2050 uits� ppelen.

Goede mix van huur- en 
koopwoningen op wijkniveau.

Nadere uitwerking Programma 
Wonen op kernniveau.

In gesprek met Plaatselijke 
Belangen over lee� aarheid en 

vitaliteit kleine kernen.

 

Kleine woningbouwprojecten die 
inspelen op nieuwe ontwikkelingen, 
zonder lange termijn trends uit het 

oog te verliezen…

…in samenspraak met ontwikkelaar 
en consument.

Faciliteren van nieuwe 
woonvormen, zoals erfdelen, 
thuishuizen en � ny houses. 

Programma Wonen Gemeente Hardenberg

   Demografi sche trend 

Meer ouderen, 
minder gezinnen.

   Onze kracht 

Sterke sociale cohesie, 
hecht verenigingsleven.
 

   Onze woonomgeving 

Stad en dorp in het 
groene Vechtdal.
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AGENDA WONEN 2019 - 2020
De Agenda Wonen vormt de praktische uitwerking van het Programma Wonen. In deze uitvoeringsagenda staan alle concrete acties en afspraken genoemd die 
we de komende twee jaar willen uitvoeren om een eerste flinke stap te zetten om onze lange termijn ambities uit het Programma Wonen te bewerkstelligen. Dit 
doen we als gemeente niet alleen, maar samen met onze partners in het wonen, zoals de woningcorporaties, Plaatselijke Belangen, commerciële ontwikkelaars 
en zorgaanbieders. Daarom benoemen we in onderstaand schema niet alleen alle acties en afspraken per thema, maar geven we tevens aan welke partijen we 
als initiatiefnemer zien en welke andere partijen bij de uitvoering betrokken zijn. In de laatste kolom geven we aan welke doelgroepen we met name willen 
ondersteunen met de uitvoering van een bepaalde actie of afspraak.

Acties

1.  We voegen minimaal 1.680 woningen aan de voorraad 
toe in de periode 2017 - 2026.

2.  De eerste jaren (2019 - 2021) willen we de bouw-
  productie versnellen (streven naar 200 tot 250 nieuwe 

woningen per jaar) om invulling te geven aan de 
actuele woningvraag.

3.  We toetsen nieuwe woningbouwplannen aan de hand 
van de geïnventariseerde woningbehoefte uit kernen-
onderzoek (2018). Bij nieuwbouw gaat de focus in 
eerste instantie uit naar:

 a. Betaalbare koopwoningen (< € 175.000)
 b. Kleine, levensloopgeschikte (huur)woningen
4.  Er vindt periodieke afstemming met Plaatselijke 

Belangen plaats over de woningbouwopgave in de 
kernen, conform de convenanten (zie afspraken bij 
punt 7).

5.  We monitoren de vraagdruk en de realisatie van nieuwe  
woningen. Op basis van deze cijfers stellen we de 
woningbouwopgave voor de eerstkomende jaren bij.

6.  We inventariseren potentiële inbreidingslocaties voor  
toekomstige woningbouw per kern.

Initiatiefnemende 
partij

G, O, C

G, O, C 

G

G

G, C

G

Tevens 
betrokken

PB’s, R

PB’s, O

PB’s

PB’s

Beoogde 
doelgroepen

Alle

Alle

Primair: starters
gevolgd door: ouderen
gevolgd door: overige  
doelgroepen

Alle

Alle

Alle

Betrokken partijen

B Bewoners

C Woningcorporaties

G Gemeente

H Huurdersorganisatie

O Ontwikkelende partijen

PB’s Plaatselijke Belangen

R Regiogemeenten

Z Zorgaanbieders
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Afspraken

7.  Voor 2019 - 2020 zijn (samengevat) de volgende afspraken gemaakt in het kader van de woningbouwconvenanten:
 -  Balkbrug: Voldoende plancapaciteit, in Sluis V ruimte creëren voor starters en sociale huur en koop.
 -  Bergentheim: Voldoende plancapaciteit, binnen kern samen met corporatie op zoek naar locatie voor met name 

senioren en starters.
 -  Bruchterveld: Plancapaciteit nadert de afgesproken ondergrens, Gemeente gaat een volgende fase van De Kuilen 

voorbereiden.
 -  Dedemsvaart: Voldoende plancapaciteit, samen met PB worden de uitbreidingslocaties verkend.
 -  De Krim: Plancapaciteit nadert de afgesproken ondergrens, samen met PB wordt gezocht naar een optimale planning 

van de verschillende toekomstige locaties.
 -  Gramsbergen: Voldoende plancapaciteit, samen met PB is een programma bepaald voor de volgende fase van 

Garstlanden.
 -  Kloosterhaar: Plancapaciteit nadert de afgesproken ondergrens, Gemeente gaat een volgende fase van Meerstal 

voorbereiden.
 -  Lutten: Plancapaciteit nadert de afgesproken ondergrens, Gemeente gaat een volgende fase van De Wieken voorbe-

reiden.
 -  Mariënberg: Plancapaciteit nadert de afgesproken ondergrens, Gemeente gaat een volgende fase van De Marke 

voorbereiden.
 -  Slagharen: Voldoende plancapaciteit, samen met PB worden de vraagstukken in de Herenstraat verkend.
 -  Sibculo: Voldoende plancapaciteit, de ontwikkelingen op het Kloosterterrein afwachten.
8.  We bieden in ons woonbeleid ruimte voor nieuwe woonvormen:
 a.  Bijvoorbeeld Woonconcepten waarbij samenwonen van jong en oud wordt gestimuleerd.
 b.  In/bij boerderijen onderzoeken we de mogelijkheden om tot een verlicht regime te komen wat betreft de 
  duurzaamheidsambities bij deze panden om de praktische uitvoerbaarheid van de investering te vergroten.

Initiatiefnemende 
partij

G

G

Tevens 
betrokken

PB’s, C, O

O, PB’s

Beoogde 
doelgroepen

Divers
Huishoudens  
uit eigen kern

Alle

RUST EN RUIMTE, 
MET OOG VOOR 
ELKAAR OOK IN DE 
TOEKOMST
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Acties

9.  Uitbreiding van de sociale huurvoorraad, met minimaal 300 woningen in de periode 2019 - 2025. Hiervoor reserveren we 
beschikbare plancapaciteit.

10.  Het aantal sociale huurwoningen wordt in de periode tot 2022 uitgebreid met tenminste 150* woningen. De gemeente gaat 
hierbij uit van de volgende productie op gemeentelijke gronden:

 - Hardenberg: Marslanden Cirkel, Marshoogte: minimaal 36
 - Dedemsvaart: Bransveen: minimaal 20
 - Dedemsvaart: Julianastraat: minimaal 8
 - Balkbrug: Sluis V: minimaal 5
 - Gramsbergen: Garstlanden: minimaal 40
11.  Monitoren ontwikkeling actieve zoektijd per kern. Indien noodzakelijk: prestatieafspraken maken over terugdringen 
 zoektijd
12.  Aandeel van beschikbare plancapaciteit reserveren voor vrije sector huur in bestemmingsplan:
  a.  Vastleggen minimale termijn voor beschikbaarheid van de woningen in de verhuur 
   (door middel van doelgroepenverordening).

Afspraken

13.  In de kernen Slagharen, Balkbrug, Bergentheim, Bruchterveld, Kloosterhaar, Mariënberg, De Krim, Lutten en Sibculo is 
uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen gewenst. Deels omdat de aard van de doelgroep verschuift (vergrijzing) en 
deels omdat op termijn de sociale huurvoorraad ververst moet worden.

14.  De gemeente neemt het initiatief om met de PB’s (convenanten) en de woningcorporatie hieraan uitvoering te 
 geven.
15.  Gemeente zorgt voor voldoende beschikbare bouwlocaties voor het realiseren van de uitbreidingsopgave in de sociale huur 

voor de eerstkomende jaren.
16.  Bij een eventuele ontspanning op de huurmarkt worden nadere afspraken gemaakt over het aantal en de kwaliteit van de te 

verkopen sociale huurwoningen.

* Deze agenda is behandeld in de gemeenteraad. De wethouder heeft toegezegd zich te zullen inspannen om ipv 150 200 
sociale huurwoningen tot 2022 te realiseren. 

Initiatiefnemende 
partij

C

C

C
G

Initiatiefnemende 
partij

C

G

G

G

Tevens 
betrokken

G, H

G, H

G, H

O

Tevens 
betrokken

G, PB’s

C, PB’s

C

C, H

Beoogde 
doelgroepen

Doelgroep sociale 
huur
Doelgroep sociale 
huur

Doelgroep sociale 
huur
Midden- 
inkomens

Beoogde 
doelgroepen

Doelgroep sociale 
huur

Doelgroep sociale 
huur
Doelgroep sociale 
huur
Primair: starters, 
gevolgd door overige 
doelgroepen

HUREN IN HARDENBERG
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Acties

17.   We stellen een maximum voor het kaveloppervlak/woonoppervlak als norm bij het toetsen van nieuwe woningbouwinitiatie-
ven gericht op starterswoningen in Hardenberg en Dedemsvaart:

 a.  In deze kernen worden kleine wooneenheden voor starters in de basis in en om het centrum gerealiseerd.
 b.  In overige kernen van de gemeente wordt geen maximum kavel- of woonoppervlak voor starterswoningen opgelegd.
18.  We onderzoeken met bewoners de behoefte onder starters naar nieuwe woonconcepten en faciliteren nieuwe initiatieven:
 a.  Voorwaarde is dat nieuwe woonconcepten voor meerdere doelgroepen aantrekkelijk zijn.
19.  Onderzoek naar draagvlak voor de Verzilverlening:
 a.  Inclusief leeftijd waarop men gebruik kan maken van lening.
20.  Op basis van uitkomsten woonzorgonderzoek stellen we kwalitatieve en kwantitatieve kaders voor het toetsen nieuwe 

woonzorginitiatieven.
21.   We inventariseren kansrijke locaties in de kleine kernen die geschikt zijn om in de toekomst kleinschalige 
 woonzorgvoorzieningen te realiseren:
 a.  We faciliteren Plaatselijke Belangen en potentiële ontwikkelaars in het realiseren van kleinschalige woonzorgconcepten.
22.  We onderzoeken de mogelijkheden voor ontwikkeling van een flexibele schil van betaalbare huurwoningen.

Afspraken

23.  Waar mogelijk hanteren we een flexibel ingesteld bestemmingsplan, om ruimte te bieden voor het tussentijds 
aanpassen van woningbouwplannen bij een veranderende marktvraag.

24.  Corporaties hanteren een korting in de huurprijs indien oudere 1+2 persoonshuishoudens doorstromen vanuit een 
 eengezinshuurwoning naar een kleinere levensloopgeschikte woning.
25.  Bij woningbouwinitiatieven in en rond het centrum van Hardenberg en Dedemsvaart  streven we naar Woonkeur 

Basis als gewenste nieuwbouwkwaliteit qua levensloopgeschiktheid.
26.  Met corporaties en zorginstanties maken we samenwerkingsafspraken voor het bieden van passende woonbegelei-

ding. Hierbij is aandacht voor bijvoorbeeld vroeg signalering en maatschappelijke opvang voor geëxtramuraliseerde 
 zorgdoelgroepen. We kijken daarbij eveneens naar de sociale draagkracht van de verschillende wijken en kernen.
27.  We faciliteren de huisvestingsopgave nieuwe indicaties beschermd wonen van mensen die reeds in de gemeente 
 Hardenberg woonachtig zijn.
28.  Periodiek overleg met woningcorporaties over de woonruimteverdeling, met specifieke aandacht voor voldoende 
 woonruimte voor mensen met urgentie.
29.  Ter bevordering van de doorstroming onderzoeken we de mogelijkheden voor het inzetten van een verhuiscoach.

Initiatiefnemende 
partij

G

G

G

G

G

C

Initiatiefnemende 
partij

G

C

G

G

C, Z

G, C

G, C

Tevens 
betrokken

O

PB’s, C, O

Z

O, PB’s, Z

G, H, Z

Tevens 
betrokken

O

H

O

O, C, Z

G

H

H, PB’s

Beoogde 
doelgroepen

Starters

Starters

Oudere particuliere 
woningbezitters
Ouderen en mensen 
met zorgvraag
Ouderen en mensen 
met zorgvraag

Bijzondere 
doelgroepen

Beoogde 
doelgroepen

Primair: doorstromers, gevolgd 
door overige doelgroepen
Primair: senioren. Gevolgd 
door: doorstromers
Primair: senioren. Gevolgd 
door: overige doelgroepen
Bijzondere doelgroepen

Bijzondere doelgroepen

Bijzondere doelgroepen

Scheefwoners en  
Ouderen doelgroepen

DE JUISTE WONING VOOR ELK HUISHOUDEN
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Acties

30.  Nader onderzoek naar mogelijkheden om bewustwording voor verduurzaming particuliere woningvoorraad te vergroten:
 a. Woonscan
 b. Informatiecampagne
31.  Nader onderzoek naar mogelijkheden voor financiële stimuleringsregelingen om verduurzaming particuliere woningvoorraad 

te vergroten.
32.  Onderzoek draagvlak lening gericht op verduurzaming bestaande starterswoningen.
33.  Platform met lokaal actieve particuliere verhuurders  en betrokken huurders instellen om tot concrete verduurzamings-
 afspraken voor de vrije sector huur in Hardenberg te komen.

Afspraken

34.  Nieuwbouwinitiatieven worden niet langer aan het aardgasnetwerk gekoppeld en moeten gebruik maken van duurzame 
energiebronnen.

35.  Alle toe te voegen nieuwbouwwoningen zijn vanaf 2021 (bijna) energieneutraal (BENG).
36.  Ten tijde van het opstellen van het programma wonen wordt gewerkt aan het programma duurzaamheid. De doelen die in 

dit programma Duurzaamheid worden gesteld ten aanzien van de opgave in de bestaande woningvoorraad worden 
één-op-één overgenomen in de actieagenda Wonen.

Initiatiefnemende 
partij

G

G

G
G

Initiatiefnemende 
partij

O

G
G

Tevens 
betrokken

PB’s

PB’s

O, H

Tevens 
betrokken

C, O

C, PB’s, 
O, P

Beoogde 
doelgroepen

Alle particuliere 
woningbezitters

Lage- en midden-
inkomensgroepen
Starters
Alle particuliere 
huurders

Beoogde 
doelgroepen

Alle

Alle
Alle

WERK MAKEN VAN 
DE ENERGIETRANSITIE
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Acties

37.  We ontwikkelen een plan van aanpak voor een toekomstbestendige woningvoorraad en woonmilieu in de gemeente 
Hardenberg richting 2050, uitgesplitst naar verschillende deelgebieden (van één of meerdere kernen). Hierbij wordt 
de strategie bepaald voor in ieder geval de volgende punten:

 a.  Gewenste samenstelling van de woningvoorraad (qua typologie, duurzaamheid, levensloopgeschiktheid, sprei-
ding huur- en koopwoningen over de gemeente).

 b.  Concretisering maatschappelijke opgave voor kwetsbare doelgroepen (schuldhulpverlening, armoedebeleid, etc.).
38.  We onderzoeken de sociale problematiek op de vakantieparken en werken oplossingsstrategieën uit naar aanleiding 

van de uitkomsten van het onderzoek.

Afspraken

39.  Onderzoeken mogelijkheden voor tweehurenbeleid, ter voorkoming van concentraties lage inkomensgroepen.

40.  Via de convenanten met de plaatselijke belangen bespreken we periodiek voor welke doelgroepen en locaties 
woningbouwinitiatieven mogelijk zijn. Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar bouwlocaties die ontstaan door sloop van 
huurwoningen door de corporaties.

Initiatiefnemende 
partij

G, C

G

Initiatiefnemende 
partij

C

G, PB’s

Tevens 
betrokken

H, O, PB’s, Z

O, C, Z

Tevens 
betrokken

G, H

Corporaties

Beoogde 
doelgroepen

Alle

Bijzondere doelgroepen

Beoogde 
doelgroepen

Lage inkomensgroepen, 
bijzondere doelgroepen
Alle

BEHOUD VAN VITALE WOONOMGEVING
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BIJLAGE: OVERZICHT PLANCAPACITEIT PER KERN, STAND VAN ZAKEN 1-2-2019

  Hard Zacht Eindtotaal  Korte toelichting, inbreidingen in overleg met PB’s volgens convenant

  Balkbrug 75 15 90 gevarieerd programma, inclusief starters op Sluis V

  Bergentheim 43   43 gevarieerd programma, enkele inbreidingslocatie voor senioren/starters in voorbereiding

  Bruchterveld 5   5 de volgende fase van nieuwbouwlocatie De Kuilen is in voorbereiding

  De Krim   22 22 in nauw overleg met PB de Krim wordt een planning voor de verschillende projecten gemaakt

  Dedemsvaart 143 170 313 gevarieerd programma op Bransveen en rond het centrum

  Gramsbergen 177  177 nieuwbouw concentreert zich vooral in Garstlanden

  Hardenberg 658 926 1584 gevarieerd programma in Marslanden en rond het centrum

  Kloosterhaar 6 10 16  de volgende fase van nieuwbouwlocatie Meerstal is in voorbereiding

  Landelijk gebied 20   20 gereserveerde ruimte voor overige kernen en Rood voor Rood 

  Lutten   4 4 met PB en Lutten bouwt aan het voorbereiden en nieuwe fase voor De Wieken in voorbereiding

  Mariënberg 9   9 de volgende fase van nieuwbouwlocatie De Marke is in voorbereiding

  Radewijk 5   5 5 moeilijk verkoopbare kavels, met PB onderzoeken we de mogelijkheden voor deze locatie

  Sibculo  14 14 Kloosterterrein in voorbereiding

  Slagharen 36 24 60 gevarieerd programma in de Moeshoek en rond het centrum

  Eindtotaal 1.177 1.185 2.362  
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