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1. Inleiding 

Achtergronden 

De gemeente Tubbergen heeft in 2010 haar “Woonvisie 2010-2014; goed wonen voor 

alle doelgroepen” vastgesteld. Deze woonvisie is ambtelijk en bestuurlijk een bruikbare 

leidraad bij allerhande afwegingen. Echter, de onderbouwing van de woonvisie is 

gebaseerd op het integraal woningmarktonderzoek dat in 2009 is uitgevoerd en inmiddels 

is de situatie flink veranderd. De economische situatie is verslechterd en heeft een fors 

effect op het functioneren van de woningmarkt. De doorstroming is ernstig gestagneerd, 

de hypotheekeisen zijn aangescherpt en dit vermindert de koopmogelijkheden, de 

financiële mogelijkheden van de corporaties zijn afgenomen (vennootschapsbelasting, 

investeringen in energiebesparing, komende bijdrage aan de huurtoeslag, etc.). Kortom 

er is nogal wat veranderd op de woningmarkt en er zijn signalen dat deze ontwikkelingen 

zich mogelijk langere tijd voorzetten. Dit is voor de gemeente Tubbergen aanleiding om 

te komen tot een actualisering van het bouwprogramma, zoals dat is opgenomen in de 

Woonvisie.  

 

Uitgevoerde analyse 

Een essentieel onderdeel van de actualisering omvat het krijgen van een actueel inzicht 

in de woningmarktverhoudingen per kern. Dit actuele beeld is op de volgende wijze 

verkregen: 

 In de eerste plaats zijn gegevens verzameld over de bouwproductie in de afgelopen 

jaren, de verkoopresultaten, de vraag naar huurwoningen, de verhuisbewegingen. 

 Voorts is een analyse uitgevoerd naar de demografische ontwikkeling op de lange 

termijn. Dit is gedaan om te bepalen of het kwantitatieve woningbouwprogramma uit 

de Woonvisie 2010-2014 als uitgangspunt aangehouden moet worden.  

 Tevens zijn de vraag-aanbod-verhoudingen per kern uit het woningmarktonderzoek 

2009 geactualiseerd op basis van informatie uit recent uitgevoerde onderzoeken. Op 

basis daarvan is een nieuw scenario doorgerekend dat onder meer uitgaat van een 

aanzienlijk lagere doorstroming; zodoende is een actuele vraag-aanbod-balans 

opgesteld. 

 De uitkomsten zijn met lokale marktdeskundigen in een marktpanel op 8 maart jl 

intensief besproken. Hierbij waren de volgende partijen aanwezig: de gemeente 

(ambtelijk en bestuurlijk vertegenwoordigd), Woningstichting Tubbergen, diverse 

zorgorganisaties en lokale makelaars. Op een constructieve wijze hebben deze 

lokale experts zich gebogen over de woonvraagstukken in de dorpen.  

Het beeld van de huidige woningmarkt is nu bekend en op basis daarvan is de bijgaande, 

bijgestelde woningbouwprogrammering vorm gegeven. 

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 geven we de ontwikkelingskaders voor de actualisatie van het 

woningbouwprogramma. Welke ontwikkelingen spelen op de woningmarkt, waar moet 

een antwoord op gegeven worden? Hoofdstuk 3 geeft de gemeentelijke visie op de 

ontwikkeling van het bouwprogramma in de verschillende kernen van de gemeente 

Tubbergen. 
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2. Kaders 

 

2.1. Visie op wonen: woonkwaliteit in dorpse sfeer 

De visie op het wonen in de gemeente Tubbergen is in 2010 beschreven in de volgende 

vier hoofdlijnen: 

1. Continuïteit van beleid: bouwen voor de lokale behoefte; 

2. Aandacht voor huisvesting lage inkomens; 

3. Voor iedere doelgroep een thuis; 

4. Nieuwbouw en bestaande woningvoorraad. 

 

Dit blijven ook nu nog de thema’s waar de gemeente zich de komende jaren sterk voor 

wil maken.  

 

 

2.2. Terugblik op bevolking en migratie 

In de afgelopen jaren zijn er relatief veel woningen gebouwd in de gemeente Tubbergen. 

 

Figuur 2.1. Gemeente Tubbergen. Bevolkingsontwikkeling, migratiesaldo en 

woningvoorraadontwikkeling 1998-2010. 
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Bron: CBS 

 

In 2010 en 2011 zijn gemiddeld meer dan 100 woningen gerealiseerd, ondanks de 

economische recessie. Dit betreft overigens grotendeels woningen waarvoor de 

bouwkavels in 2008 en voorgaande jaren zijn verkocht. De hoge bouwproductie heeft tot 

gevolg gehad dat er sprake was van een beperkt positief migratiesaldo. Uit figuur 2.1. 

blijkt ook dat de woningvoorraad in 2008 met ruim 300 woningen is toegenomen. In 



Gemeenteblad 2012, 47 (2 van 2) - 3 - 

belangrijke mate betreft dit een administratieve correctie; uit gemeentelijke cijfers blijkt 

dat er 125 nieuwe woningen zijn gerealiseerd. 

 

 

2.3. Ontwikkeling van bevolking en woningbehoefte: 

huishoudenskrimp op lange termijn 

De demografische ontwikkeling is een belangrijk gegeven voor de uitwerking van het 

beleid van gemeenten. Twente krijgt na 2030 te maken met een stabilisatie of zelfs 

afname van het aantal huishoudens. De komende jaren kan op deze ontwikkeling worden 

voorgesorteerd door met de resterende uitbreidingsmogelijkheden strategisch om te 

gaan. De samenstelling van de bevolking verandert en dit betekent ook andere 

woonwensen. Door ontgroening neemt de vraag naar gezinswoningen af en de 

vergrijzing betekent dat er sprake is van een toenemende vraag naar 

levensloopgeschikte woningen.  

De verwachte bevolkingsontwikkeling verschilt wel per gemeente. Dit blijkt onder meer uit 

de door de provincie Overijssel uitgevoerde “Nulmeting demografische ontwikkelingen 

Noord Oost Twente” (januari 2012). Met behulp van het IPB-Primosmodel is de prognose 

2011 opgesteld en is de demografische ontwikkeling per gemeente in beeld gebracht. 

Hierbij past wel een kanttekening: demografische prognose zijn omgeven met 

onzekerheden onder meer omdat maatschappelijke en economische ontwikkelingen 

moeilijk te voorspellen zijn. 

De verwachting is dat de bevolking van Noord Oost Twente als geheel (dit gebied bestaat 

uit de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen) tot 2030 beperkt blijft 

groeien (+ 2,89%) en daarna te maken krijgt met krimp. Figuur 2.2. laat de verwachte 

ontwikkeling per gemeente zien. 

 

Figuur 2.2. Gemeente Tubbergen. Bevolkingsontwikkeling Noord Oost Twente, 2010-2040. 
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Bron: Primos-IPB 2011 
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De verwachte bevolkingsgroei voor Tubbergen is nog zo’n 5% tot 2031. Vervolgens zal 

de krimp in Tubbergen inzetten. De ontwikkeling van het aantal huishoudens loopt hier 

achter aan. Ook bij een stabilisatie van de bevolkingsomvang neemt het aantal 

huishoudens nog toe als gevolg van de daling van de gemiddelde woningbezetting 

(effecten van echtscheiding, vergrijzing, gezinsverdunning, etc.). 

 

Figuur 2.3. Gemeente Tubbergen. Huishoudensontwikkeling Noord Oost Twente, 2010-2040. 
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Bron: Primos-IPB 2011 

 

Volgens de Primos-IPB-prognose 2011 zal het aantal huishoudens in de gemeente 

Tubbergen nog beperkt toenemen tot 2040. Daarna is sprake van een geleidelijke 

afname. Met name het aantal alleenstaanden zal flink toenemen in de komende 

decennia. 

 

Wat betekent dit voor het te voeren woonbeleid? Daarvoor zoomen wij eerst in op de 

verwachtingen voor Tubbergen voor de komende tien jaar. In de Woonvisie 2010-2014 

heeft de gemeente ingezet op het bouwen van voldoende woningen voor het opvangen 

van de lokale woningbehoefte. In de praktijk komt dit neer op het bouwen voor 

migratiesaldo = 0. Om dit waar te kunnen maken moet de woningvoorraad in de periode 

2010-2014 met 380 woningen worden uitgebreid en in de periode 2015-2019 met 320 

woningen. In totaal komt dit neer op ongeveer 700 woningen voor een periode van tien 

jaar. 

  

Dit gemeentelijk uitgangspunt uit de Woonvisie 2010-2014 toetsen wij aan de nieuwste 

Primos-IPB-prognose 2011. Primos-IPB 2011 geeft voor de gemeente Tubbergen een 

duidelijk ander beeld dan de Primos-IPB-prognose 2007. Destijds ging Primos-IPB 2007 

nog uit van een fors negatief migratiesaldo, waardoor de bevolking nauwelijks zou 

groeien. Naar het oordeel van de gemeente sloot dat niet aan op de werkelijke 

migratieontwikkeling en dit wordt bevestigd in de nieuwe cijfers. In tegenstelling tot de 

uitkomsten van de Primos-IPB-prognose uit 2007, is het inwonertal sterker toegenomen 

in de afgelopen jaren. Die trend wordt in Primos-IPB 2011 voortgezet. Per saldo wordt 

uitgegaan van een zeer beperkt positief migratiesaldo van ongeveer 60 personen over 

tien jaar, met als gevolg dat ook in de komende jaren nog sprake is van een groeiend 

inwonertal. 
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Figuur 2.4. Gemeente Tubbergen. Bevolkings- en huishoudensontwikkeling gemeente Tubbergen, 

2001-2022 

 

Bron: Primos-IPB-2011 

 

Primos-IPB 2011 komt voor de gemeente Tubbergen uit op groei van het aantal 

huishoudens met ongeveer 620 huishoudens voor de periode 2010 tot en met 2019. 

Mede op grond hiervan, maar vooral gelet op de recente ontwikkeling van bevolking en 

woningbehoefte kan worden geconcludeerd dat de inzet uit de gemeentelijke Woonvisie 

2010-2014 als uitgangspunt voor de komende jaren kan worden aangehouden. 

 

Voor de lange termijn moet er rekening mee worden gehouden dat de sterke groei eruit 

is. Dit is ook al merkbaar in een daling van de groei van het inwonertal. Op termijn zal het 

inwonertal stabiliseren en afnemen. De gemeente is zich van deze demografische 

ontwikkeling bewust en de consequenties hiervan en de strategische keuzes die moeten 

worden gemaakt, zullen worden benoemd in de traject gebiedsontwikkeling Noord Oost 

Twente. 

  

 

2.4. Functioneren lokale woningmarkt 

De koopsector 

Informatie over het aantal te koop staande woningen kan worden afgeleid uit de site 

Funda. 
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Figuur 2.5. Gemeente Tubbergen. Aandeel koopwoningen dat te koop staat in Tubbergen en 

enkele andere Twentse gemeenten. 

Bron: Funda, februari 2012 

 

De analyse van het aantal te koop staande woningen wijst uit, dat 3% van de 

koopwoningen in de gemeente Tubbergen te koop stond in februari 2012. In verhouding 

tot andere Twentse gemeenten, is dit laag. Met name in de grote steden Almelo en 

Hengelo staan veel woningen te koop: zo’n 6% van de koopwoningen, het dubbele van 

dat in de gemeente Tubbergen. Binnen de gemeente Tubbergen zijn de verschillen 

tussen de kernen beperkt.  

Het Kadaster biedt inzicht in de prijsontwikkeling en daaruit blijkt dat de gemiddelde 

verkoopprijs in 2011 op hetzelfde niveau ligt als in 2008, maar ongeveer 10% lager ligt 

dan in 2007. Deze prijsontwikkeling is echter sterk afhankelijk van het soort woningen dat 

in enig jaar is verkocht en hieraan mag dan ook geen te absolute betekenis worden 

toegekend.  

De makelaars bevestigen overigens dat de prijsdaling van koopwoningen in Tubbergen 

wat lager is dan landelijk. Naar hun mening loopt de verkoop redelijk door en is het aantal 

te koop staande woningen dat in verhuur is genomen beperkt. Deze toch wat andere 

situatie voor Tubbergen, in vergelijking tot veel andere gemeenten in Nederland, hangt 

vermoedelijk samen met een cultuurverschil. In Tubbergen worden koopwoningen 

traditioneel door de mensen zelf gerealiseerd op kavels; projectmatige bouw van 

koopwoningen gebeurt nauwelijks. Ook veel starters sparen eerst voordat zij een kavel 

kopen om een huis te bouwen waarin zij traditioneel vaak lang blijven wonen. Een 

mogelijke verdergaande prijsdaling is voor deze groep minder van belang, omdat dit bij 

nieuwbouw niet of veel beperkter aan de orde is. 

 

Al met al wijst lijkt dit erop te wijzen dat de situatie op de koopmarkt in Tubbergen minder 

problematisch is als in andere gemeenten. Kwantitatief en kwalitatief lijken de fricties op 

de koopmarkt niet erg groot. Dit is een goede uitgangspositie voor de komende jaren, 
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maar als het in Nederland regent, dan drupt het ook in Tubbergen. De toekomst blijft 

echter moeilijk te voorspellen. 

 

Uitgifte bouwkavels 

 

Uitgifte in 2010 en 2011 Bouw-kavels  

-350 m2 

Bouw-kavels  

350-600 m2 

Bouw-kavels  

> 600 m2 

Totaal 

Tubbergen 10 1 geen 11 

Albergen Geen Geen Geen Geen 

Geesteren Geen Geen Geen Geen 

Fleringen Geen Geen  1 1 

Harbrinkhoek/Mariaparochie Geen Geen Geen Geen 

Langeveen Geen Geen Geen Geen 

Manderveen Geen Geen 1 1 

Reutum Geen Geen Geen Geen 

Vasse 2 1 Geen 3 

 

In 2010 en 2011 is de uitgifte van bouwkavels nagenoeg stil gevallen. In totaal zijn 

slechts 16 bouwkavels uitgegeven. Voor een deel is dit toe te schrijven aan het feit dat in 

enkele kernen nog geen plancapaciteit beschikbaar was (Albergen, Geesteren, 

Harbrinkhoek / Mariaparochie, Langeveen, Reutum). In de andere kernen was wel 

plancapaciteit beschikbaar, zij het dat de keuze beperkt was; mogelijk speelt ook de  

verslechterde economische situatie een rol. 

 

In het najaar van 2011 zijn de toewijzingscriteria voor een bouwkavel aangepast en 

kregen ingeschrevenen die zich uitschreven €90 retour. Hierdoor is het aantal 

ingeschrevenen voor een bouwkavel met ongeveer 25% afgenomen, maar er zijn nog 

steeds ruim 600 belangstellenden ingeschreven. Een zeer groot aantal, als dit wordt 

vergeleken met de omvang van de eigen woningbehoefte. Er is dus nog steeds een flink 

aantal mensen dat een verbetering in de woonsituatie wil realiseren door zelf te bouwen 

op een eigen kavel. Uit de volgende tabel blijkt de spreiding van ingeschrevenen over de 

kernen. 

 

Ingeschrevenen 

voor een bouwkavel 

25 januari 2012 

Tubbergen 146 

Albergen 193 

Geesteren 132 

Fleringen 28 

Harbrinkhoek/Mariaparochie 41 

Langeveen 14 

Manderveen 13 

Reutum 23 

Vasse 39 

Totaal 629 
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De huursector 

De situatie in de sociale huursector is toch geheel anders dan die in de koopsector. 

Woningstichting Tubbergen maakt zich grote zorgen over de verhuurbaarheid nu en in de 

toekomst. Deze zorg deelt de Woningstichting Tubbergen met andere Twentse 

corporaties en zij hebben dit recent in de “Routekaart Twentse woonopgaven: Het is nu 

… of nooit” beschreven. Die route omvat onder meer de volgende uitgangspunten: 

 Iedere gemeente kan woningen bijbouwen als dat nodig is vanwege de natuurlijke 

huishoudensgroei. Aanvullende nieuwbouw vanwege vestiging van huishoudens in 

Twente vindt plaats in het stedelijk gebied. 

 Inbreidingslocaties gaan voor uitbreidingslocaties. 

 Na 2020 bouwen de Twentse corporaties alleen nog maar woningen ter vervanging. 

Nieuwbouw en sloop gaan dan gelijk op. 

 De vraag naar goedkope koopwoningen wordt beantwoord door de verkoop van 

huurwoningen. Dit betekent dat het niet noodzakelijk is om goedkope koopwoningen 

te bouwen en aan de voorraad toe te voegen. 

 In het stedelijk gebied kan de omvang van de betaalbare huurvoorraad afnemen. In 

de andere gemeenten is vooral verversing en modernisering nodig. 

Deze inzet wordt geheel onderschreven door de Woningstichting Tubbergen. 

 

Uit de registratie van Woningstichting Tubbergen blijkt, dat woningzoekenden snel een 

huurwoning kunnen krijgen. In 2011 is 25% van de vrijgekomen huurwoningen 

toegewezen aan een nieuwe huurder die maximaal 4 weken was ingeschreven. Verder is 

25% van de vrijgekomen huurwoningen toegewezen aan woningzoekenden met een 

wachttijd van gemiddeld 2,5 maand. Geconcludeerd kan worden dat de wachttijd voor 

huurwoningen zeer kort is en dit duidt op een potentieel overschot aan huurwoningen. De 

sterke groei van bevolking en huishoudens is eruit en voor de corporatie noopt dit tot 

voorzichtigheid. De ervaring van krimpregio’s in Nederland wijst uit, dat een krimp van 

huishoudens zich in de eerste plaats uit in leegstand in huurwoningen en goedkope 

koopwoningen en in prijsdaling van de overige koopwoningen. De Woningstichting 

Tubbergen is van oordeel dat nu het moment van bezinning is aangebroken. Nu is er nog 

tijd om te anticiperen op de komende bevolkingskrimp en huishoudenskrimp. Daarom 

heeft de Woningstichting Tubbergen besloten haar beleid op de volgende wijze om te 

buigen, zodat antwoord wordt gegeven aan de veranderende bevolkings- en 

huishoudensontwikkeling: 

 Het aantal gezinnen neemt af en daarmee ook de vraag naar 

eengezinshuurwoningen. Woningstichting Tubbergen heeft daarom besloten alle 

bestaande eengezinshuurwoningen te koop aan te bieden aan zittende huurders. Dit 

betekent overigens niet dat alle eengezinshuurwoningen daarmee verdwijnen. De 

praktijk leert dat een kleine groep (ca 5%) van de zittende huurders wil en kan kopen. 

Hiermee komen goedkope koopwoningen (ca €140.000) beschikbaar, waarnaar 

momenteel in de gemeente Tubbergen vraag is.  

 Er zouden signalen zijn dat er behoefte bestaat aan extra huurwoningen in de 

kleinere kernen, terwijl de Woningstichting Tubbergen die behoefte niet terug vindt in 

de wachtlijst voor huurwoningen. De praktijk is juist, dat Woningstichting Tubbergen 

zich erg moet inspannen om vrijkomende huurwoningen verhuurd te krijgen, ook in 

deze economisch mindere tijd. Daarom is toevoeging van nieuwe huurwoningen nog 

maar beperkt gewenst. Nieuwbouw is slechts verantwoord als de vraag daarnaar op 

lange termijn is verzekerd. Dit zal vooral betrekking hebben op de grotere kernen 
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Tubbergen, Albergen en Geesteren, maar als in kleinere kernen de vraag op lange 

termijn is verzekerd, is Woningstichting Tubbergen bereid om ook daar te investeren 

in nieuwbouw. 

 De kwalitatieve samenstelling van de voorraad sociale huurwoningen moet worden 

afgestemd op de veranderende bevolkingssamenstelling en woonwensen. Dit vraagt 

om meer levensloopgeschikte woningen voor met name ouderen. Voor zover nog 

sprake is van nieuwbouw zal zich dat richten op die doelgroep. 

 

 

2.5. Vraag-aanbod-balans 

In 2009 heeft de gemeente Tubbergen een woningmarktonderzoek uitgevoerd en is op 

basis van de woonwensen een vraag-aanbod-balans opgesteld. Inmiddels is er sprake 

van een andere situatie op de woningmarkt. De doorstroming is verminderd, senioren 

met een middeninkomen of hoog inkomen kunnen niet meer in de sociale huursector 

terecht, de hypotheekmogelijkheden zijn beperkt, etc. Daarom hebben wij de vraag-

aanbod-balans uit 2009 geactualiseerd en bijgesteld naar de huidige 

marktverhoudingen
1
. Dit levert het volgende beeld op. 

 

Figuur 2.6. Gemeente Tubbergen. Potentiele woningtekorten (aangegeven met een -) en 

woningoverschotten (aangegeven met een +) in de huursector, 2012-2019. 
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Uit de actuele vraag-aanbod-balans blijkt voor de huursector het volgende:: 

 Het potentiële overschot aan eengezinshuurwoningen is minder groot dan in 2009 

werd aangenomen. De vraag naar geschikte seniorenhuisvesting in de huursector is 

ook minder groot. 

 De vraag naar seniorenwoningen spitst zich, afgaande op de woonwensen, toe op 

appartementen. De Woningstichting Tubbergen herkent dit beeld niet. Zij zien nog 

                                                      
1
 Het rekenmodel voor het woningmarktonderzoek 2009 dat in Tubbergen is uitgevoerd is aangepast. Op basis 
van recente woningmarktonderzoeken in de regio Twente en andere gemeenten is de doorstroming 
verminderd en dit betekent dat er minder vraag is en ook minder woningen worden vrijgemaakt. Tevens is het 
vraagprofiel van de starters, doorstromers en senioren aangepast naar het vraagprofiel dat uit recente 
woningmarktonderzoeken blijkt. 
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wel vraag naar seniorenwoningen, maar dan heeft dat in vooral betrekking op 

grondgebonden woningen. 

 Uitgaande van de actieve wachttijd die erg laag is, is de druk op de huursector 

momenteel laag en in de praktijk lager dan uit de vraag-aanbod-balans (die op 

woonwensen is gebaseerd) blijkt. Bij de opstelling van de vraag-aanbod-balans is 

echter ook rekening gehouden met de demografische ontwikkeling in de komende 

tien jaar; door de vergrijzing neemt de vraag naar geschikte woningen voor senioren 

toe. Wellicht dat de vraag naar huurwoningen nu minder groot is, omdat senioren 

momenteel moeilijker hun koopwoning kunnen verkopen. Ook zien wij uit recente 

onderzoeken voor andere gemeenten, dat senioren minder verhuisgeneigd zijn 

omdat zij intensieve zorg ook in de woning kunnen krijgen waarin zij nu wonen. Dit is 

positief te waarderen omdat dit de voorkeur van veel senioren. Het gevolg hiervan is 

dat de vraag naar levensloopgeschikte woningen lager ligt dan uit de vraag-aanbod-

balans blijkt. 

  

Figuur 2.7. Gemeente Tubbergen. Potentiele woningtekorten (aangegeven met een -) en 

woningoverschotten (aangegeven met een +) in de koopsector, 2012-2019. 
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Uit de actuele vraag-aanbod-balans blijkt voor de koopsector het volgende: 

 In de koopsector ligt het tekort aan dure koopwoning veel lager dan in 2009 nog 

werd aangenomen. De vraag concentreert zich vooral in het prijssegment tot 

€300.000. Het gaat daarbij wel om 2^1-kappers en vrijstaande koopwoningen. 

Vooral via eigen bouw op kavels kan hierin worden voorzien. 

 De vraag naar koopappartementen is en blijft beperkt.  

 

 

2.6. Beschikbare plancapaciteit 

De gemeente Tubbergen beschikt nog over een beperkte plancapaciteit per 1 januari 

2012.  
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Tabel 2.1. Gemeente Tubbergen. Resterende plancapaciteit per 1 januari 2012. 

Plancapaciteit per 1 

januari 2012 

Multifun

c-

tioneel 

huur 1) 

Eenge-

zins huur 

Bouw-

kavels -

350 m2 

Bouw-

kavels 

350-600 

m2 

Bouw-

kavels > 

600 m2 

Totaal, 

absoluut 

Tubbergen   1  2 3 

Albergen       

Geesteren       

Fleringen    1   1 

Harbrinkhoek/Mariaparochie       

Langeveen   2 6 1 9 

Manderveen   6 3  9 

Reutum       

Vasse    1  1 

Totaal   7 5 2 23 

 

Sinds de vaststelling van de Woonvisie 2010-2014 is de gemeente bezig om nieuwe 

plannen te ontwikkelen: 

 Tubbergen: plan Binnenveld:  34 woningen (plan onherroepelijk); 

 Albergen : plan Weemselerveld Zuid 3:  80 woningen (planning: onherroepelijk 

januari 2013); 

 Geesteren: nog geen bestemmingsplan in voorbereiding; 

 Fleringen: De Scholt; 22 woningen (planning onherroepelijk februari 2013); 

 Harbrinkhoek: Dannenkamp  IV fase II: 26 woningen (planning onherroepelijk maart 

2013); 

 Langeveen: geen bestemmingsplan in voorbereiding; 

 Manderveen: nog plancapaciteit beschikbaar; 

 Reutum: plan Loosan: 14 woningen (planning nog niet onherroepelijk); 

 Vasse: plan Steenbrei 3: 17 woningen (plan onherroepelijk). 
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3. Actuele woningbouwprogrammering 

3.1. Gemeente Tubbergen 

De recente woningbouwcijfers ondersteunen de woonkwaliteit van de gemeente. Ook in 

economisch minder florissante tijden is er in de gemeente nog in aanzienlijke mate nieuw 

gebouwd. Dit gegeven en ook nieuwe bevolkingprognoses bevestigen de juistheid van 

het uitgangspunt uit de Woonvisie om in de gemeente voldoende woningen te bouwen 

voor het opvangen van de lokale woningbehoefte. Dit komt neer op een uitbreiding van 

de  woningvoorraad met 380 woningen in de periode 2010-2014 en 320 woningen in de 

periode 2015-2019. Voor de periode 2012-2019 komt dit neer op ongeveer 515 

woningen. 

 

Hierbij verliest de gemeente de demografische ontwikkeling en het perspectief van 

bevolkings- en huishoudenskrimp op lange termijn niet uit het oog. Een kenmerk van het 

woonbeleid dat de gemeente heeft gevoerd, is realisme. Bestemmingsplannen werden 

voorbereid, pas als de beschikbare plancapaciteit grotendeels was afgezet. Hierdoor 

heeft de gemeente geen omvangrijke grondpositie en daardoor ook maar een beperkt 

risico op renteverliezen als het afzettempo tegen valt. Dit beleid zet de gemeente ook in 

de komende jaren voort. Gelet op de huidige economische crisis zal de gemeente, nog 

meer dan voorheen, bestemmingsplannen faseren. Dit vergroot de flexibiliteit in de 

woningbouwprogrammering. 

  

De gemeente vindt het belangrijk dat er in alle kernen woningen worden gebouwd om te 

kunnen voorzien in de lokale woonbehoefte tot 2020. De huidige 

woningmarktontwikkelingen zijn geen reden om de spreiding van de woningbouw over de 

kernen te wijzigen. Bij die spreiding is rekening gehouden met het feit dat senioren uit de 

kleinere kernen voor woonzorgcentrum of verpleeghuis aangewezen zijn op 

voorzieningen in de hoofdkern Tubbergen. De spreiding van het woningbouwprogramma 

over de kernen uit de Woonvisie 2010-2014 wordt aangehouden. 

 

 

Spreiding 
woningbouw-

programma 2010-2019 

Productie 2010 en 
2011 

Nog te realiseren 
2012-2019  

Tubbergen 190 - 220 107 83 – 113 

Albergen 120 19 101 

Geesteren 160 11 149 

Fleringen 25 - 30 10 15 – 20 

Harbrinkhoek-Mariaparochie 45 – 50  16 29 – 34 

Langeveen 40 – 45 8 32 – 37 

Manderveen 10 – 15 1 9 – 14 

Reutum 45 – 50 4 41 – 46 

Vasse 35 – 40 9 26 – 31 

Gemeente Tubbergen 700 185 515 

 

In alle kernen zal woningbouw plaatsvinden, in een omvang die afgestemd is op de 

behoefte tot 2020.  
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3.2. Toelichting op het geactualiseerde woningbouwprogramma 

per kern 

In de volgende paragrafen wordt het woningbouwprogramma per kern uitgewerkt en 

daarbij hebben de volgende uitgangspunten een rol gespeeld: 

 Per kern is de omvang van de benodigde woningbouw voor de periode 2012-2019 

bekend (zie paragraaf 3.1.). Tevens is bekend welke plancapaciteit beschikbaar of in 

voorbereiding is en zodoende kan worden bepaald hoeveel plancapaciteit nog moet 

worden gerealiseerd. 

 De gewenste woningdifferentiatie is gebaseerd op een globale vraag-aanbod-balans 

per kern en de inzichten van Woningstichting Tubbergen over de lokale huurmarkt en 

de inzichten van makelaars over de koopmarkt. 

 

 

3.3. Kern Tubbergen 

 

 

Multifunc-

tioneel 

huur 1) 

Bouw-

kavels -

350 m2 

Bouw-

kavels 

350-600 

m2 

Bouw-

kavels > 

600 m2 

Totaal, 

% 

Totaal, 

absoluut 

In vigerende plannen per 

1.1.2012 

0 1 0 2 100% 3 

In voorbereiding zijnde 

plannen per 1.1.2012 

0 0 0 0 100% 34 

Woningbouwprogramma 

2012-2019 (wensbeeld 

woningdifferentiatie) 2) 

10% 50-60% 20-30% 10% 100% 83-113 

Reservering 

inbreidingslocaties 

. . . . 100% Ca 20 

Capaciteitstoename 

herstructureringslocaties 

. . . . 100% Ca 10 

Nog benodigde 

plancapaciteit 

. . . . 100% 16-46 

1) Inclusief verzorgd en kleinschalig beschermd wonen. Multifunctionele woningen zijn woningen die 

geschikt zijn voor meerdere doelgroepen.  

 

Aandachts- en actiepunten voor beleid 

 Gelet op de bouwproductie in de jaren 2010 en 2011 bedraagt de lokale 

woningbehoefte voor de periode 2012-2019 nog 83 – 113 woningen. Gerekend wordt 

met capaciteit op een nieuwe (nog onbekende) inbreidingslocatie en capaciteit op 

een herstructureringslocatie (verdichting). Voorts is het bestemmingsplan Binnenveld 

in voorbereiding, zodat er tot 2020 nog een benodigde capaciteit van 16 – 46 

woningen resteert. 

 De kwaliteit van het woningbezit van Woningstichting Tubbergen is redelijk tot goed. 

Er bestaan plannen om op twee locaties over te gaan tot herstructurering, waarbij 

gedacht wordt aan de sloop van ca 10 eengezinswoningen, te vervangen door ca 20 

multifunctionele (huur)woningen. 

 Bij de spreiding van de woningbouw over de kernen is er rekening mee gehouden dat 

Tubbergen een zekere opvangfunctie vervult voor inwoners uit de andere kernen. 

Inmiddels blijkt uit diverse onderzoeken in andere gemeenten dat senioren in de 
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eerste plaats zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen, maar als zij moeten 

verhuizen ervoor kiezen om naar een kern met voorzieningen te verhuizen. De 

gemeente zal die ontwikkeling in de komende jaren monitoren. Mocht blijken dat 

meer senioren kiezen voor verhuizing naar Tubbergen, dan zal de gemeente 

overwegen om meer plancapaciteit in Tubbergen tot stand te brengen. 

 Er is nog een forse behoefte aan verzorgde woonvormen en dit zou bij uitstek op een 

inbreidingslocatie moeten worden gerealiseerd (bron: Woonvisie 2010-2014). 

 

 

3.4. Kern Albergen 

 

 

Multifunc-

tioneel 

huur 1) 

Bouw-

kavels -

350 m2 

Bouw-

kavels 

350-600 

m2 

Bouw-

kavels > 

600 m2 

Totaal, 

% 

Totaal, 

absoluut 

In vigerende plannen per 

1.1.2012 

0 0 0 0 100% 0 

In voorbereiding zijnde 

plannen per 1.1.2012 

. . . . 100% 80 

Woningbouwprogramma 

2012-2019 (wensbeeld 

woningdifferentiatie) 2) 

10% 45-55% 25-30% 10% 100% 101 

Reservering 

inbreidingslocaties 

. . . . 100% Ca 20 

Capaciteitstoename 

herstructureringslocaties 

. . . . 100% 0 

Nog benodigde 

plancapaciteit 

. . . . 100% Ca 0 

1) Inclusief verzorgd en kleinschalig beschermd wonen. Multifunctionele woningen zijn woningen die geschikt 

zijn voor meerdere doelgroepen.  

 

Aandachts- en actiepunten voor beleid 

 Gelet op de bouwproductie in de jaren 2010 en 2011 bedraagt de lokale 

woningbehoefte voor de periode 2012-2019 nog zo’n 100 woningen. Gerekend wordt 

met capaciteit op een nieuwe (nog onbekende) inbreidingslocatie. Voorts is het 

bestemmingsplan Weemselerveld Zuid 3 in voorbereiding. Met deze capaciteit wordt 

de lokale behoefte geheel afgedekt. 

 De gemeente is met partijen op zoek naar een geschikte locatie voor het realiseren 

van een woonzorgcentrum. 

 De kwaliteit van het woningbezit van Woningstichting Tubbergen is redelijk tot goed 

en er bestaan geen plannen tot grootschalige herstructurering. 
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3.5. Kern Geesteren 

 

Multifunc-

tioneel 

huur 1) 

Bouw-

kavels -

350 m2 

Bouw-

kavels 

350-600 

m2 

Bouw-

kavels > 

600 m2 

Totaal, 

% 

Totaal, 

absoluut 

In vigerende plannen per 

1.1.2012 

0 0 0 0 100% 0 

In voorbereiding zijnde 

plannen per 1.1.2012 

. . . . 100% 0 

Woningbouwprogramma 

2012-2019 (wensbeeld 

woningdifferentiatie) 2) 

10% 20-25% 40-50% 20-25% 100% 149 

Reservering 

inbreidingslocaties 

. . . . 100% 0 

Capaciteitstoename 

herstructureringslocaties 

. . . . 100% 0 

Nog benodigde 

plancapaciteit 

. . . . 100% 149 

1) Inclusief verzorgd en kleinschalig beschermd wonen. Multifunctionele woningen zijn woningen die geschikt 

zijn voor meerdere doelgroepen.  

 

Aandachts- en actiepunten voor beleid 

 In Geesteren zijn in de jaren 2010 en 2011 relatief weinig woningen gebouwd, als 

gevolg van het ontbreken van een uitbreidingsplan. De lokale woningbehoefte voor 

de periode 2012-2019 bedraagt nog bijna 150 woningen. De gemeente is op zoek 

naar een geschikte uitbreidingslocatie. 

 Voor Geesteren is een plan ontwikkeld voor de realisatie van een woonzorgcomplex 

in het Centrum met 28 woningen, dat qua capaciteit nog valt binnen de afspraken 

met de provincie voor de periode tot 2010.  

 De kwaliteit van het woningbezit van Woningstichting Tubbergen is redelijk tot goed 

en er bestaan geen plannen tot grootschalige herstructurering. 

 Voorts bestaan er plannen om een complex met verpleeghuisplaatsen te realiseren.  
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3.6. Kern Fleringen 

 

Multifunc-

tioneel 

huur 1) 

Bouw-

kavels -

350 m2 

Bouw-

kavels 

350-600 

m2 

Bouw-

kavels > 

600 m2 

Totaal, 

% 

Totaal, 

absoluut 

In vigerende plannen per 

1.1.2012 

0 0 1 0 100% 1 

In voorbereiding zijnde 

plannen per 1.1.2012 

. . . . 100% 22 

Woningbouwprogramma 

2012-2019 (wensbeeld 

woningdifferentiatie) 2) 

0% 60-70% 20-30% 1% 100% 15-20 

Reservering 

inbreidingslocaties 

. . . . 100% 0 

Capaciteitstoename 

herstructureringslocaties 

. . . . 100% 0 

Nog benodigde 

plancapaciteit 

. . . . 100% 0 

1) Inclusief verzorgd en kleinschalig beschermd wonen. Multifunctionele woningen zijn woningen die geschikt 

zijn voor meerdere doelgroepen.  

 

Aandachts- en actiepunten voor beleid 

 Gelet op de bouwproductie in de jaren 2010 en 2011 bedraagt de lokale 

woningbehoefte voor de periode 2012-2019 nog 15-20 woningen. Het plan De Scholt, 

dat inmiddels onherroepelijk is, heeft een capaciteit van 30 woningen en hiermee 

wordt de lokale behoefte geheel afgedekt. 

 De Woningstichting Tubbergen zal per bestemmingsplan beoordelen of er een 

bestendige vraag is naar nieuwe huurwoningen. Op basis van de huidige inzichten is 

er naar het oordeel van Woningstichting Tubbergen, geen directe vraag en noodzaak 

om door nieuwbouw de voorraad huurwoningen te vergroten.   

 De vraag naar verzorgde woonvormen, kleinschalig beschermde woonvormen en 

grootschalig beschermde woonvormen in Fleringen is dermate klein, dat hierin niet in 

Fleringen kan worden voorzien. Bij verhuizing naar een dergelijke woonvorm kiezen 

senioren uit Fleringen voor verhuizing naar de hoofdkern Tubbergen. 

 De kwaliteit van het woningbezit van Woningstichting Tubbergen is redelijk tot goed 

en er bestaan geen plannen tot grootschalige herstructurering. 
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3.7. Kern Harbrinkhoek-Mariaparochie 

 

Multifunc-

tioneel 

huur 1) 

Bouw-

kavels -

350 m2 

Bouw-

kavels 

350-600 

m2 

Bouw-

kavels > 

600 m2 

Totaal, 

% 

Totaal, 

absoluut 

In vigerende plannen per 

1.1.2012 

0 0 0 0 100% 0 

In voorbereiding zijnde 

plannen per 1.1.2012 

. . . . 100% 26 

Woningbouwprogramma 

2012-2019 (wensbeeld 

woningdifferentiatie) 2) 

10% 60-70% 10-20% 10% 100% 29-34 

Reservering 

inbreidingslocaties 

. . . . 100% 5 

Capaciteitstoename 

herstructureringslocaties 

. . . . 100% 0 

Nog benodigde 

plancapaciteit 

. . . . 100% 0-3 

1) Inclusief verzorgd en kleinschalig beschermd wonen. Multifunctionele woningen zijn woningen die geschikt 

zijn voor meerdere doelgroepen.  

 

Aandachts- en actiepunten voor beleid 

 Gelet op de bouwproductie in de jaren 2010 en 2011 bedraagt de lokale 

woningbehoefte voor de periode 2012-2019 nog 29-34 woningen. Het plan 

Dannenkamp IV fase II, dat inmiddels onherroepelijk is, heeft een capaciteit van 26 

woningen en hiermee wordt de lokale behoefte grotendeels afgedekt. Verder wordt 

rekening gehouden met nog beschikbaar komende capaciteit op een (nog 

onbekende) inbreidingslocatie. 

 De vraag naar verzorgde woonvormen, kleinschalig beschermde woonvormen en 

grootschalig beschermde woonvormen in Harbrinkhoek-Mariaparochie is dermate 

klein, dat hierin niet in Harbrinkhoek-Mariaparochie kan worden voorzien. Bij 

verhuizing naar een dergelijke woonvorm kiezen senioren merendeels voor 

verhuizing naar de hoofdkern Tubbergen. 

 De kwaliteit van het woningbezit van Woningstichting Tubbergen is redelijk tot goed 

en er bestaan geen plannen tot grootschalige herstructurering. 
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3.8. Kern Langeveen 

 

Multifunc-

tioneel 

huur 1) 

Bouw-

kavels -

350 m2 

Bouw-

kavels 

350-600 

m2 

Bouw-

kavels > 

600 m2 

Totaal, 

% 

Totaal, 

absoluut 

In vigerende plannen per 

1.1.2012 

0 2 6 1 100% 9 

In voorbereiding zijnde 

plannen per 1.1.2012 

. . . . 100% 0 

 

Woningbouwprogramma 

2012-2019 (wensbeeld 

woningdifferentiatie) 2) 

5% 55-65% 20-30% 10% 100% 32-37 

Reservering 

inbreidingslocaties 

. . . . 100% Ca 10 

Capaciteitstoename 

herstructureringslocaties 

. . . . 100% 0 

Nog benodigde 

plancapaciteit 

. . . . 100% 13-18 

1) Inclusief verzorgd en kleinschalig beschermd wonen. Multifunctionele woningen zijn woningen die geschikt 

zijn voor meerdere doelgroepen.  

 

Aandachts- en actiepunten voor beleid 

 Gelet op de bouwproductie in de jaren 2010 en 2011 bedraagt de lokale 

woningbehoefte voor de periode 2012-2019 nog 32-37 woningen.  

 De Woningstichting Tubbergen zal per bestemmingsplan beoordelen of er een 

bestendige vraag is naar nieuwe huurwoningen. Op basis van de huidige inzichten is 

er naar het oordeel van Woningstichting Tubbergen, geen directe vraag en noodzaak 

om door nieuwbouw de voorraad huurwoningen te vergroten.   

 De vraag naar verzorgde woonvormen, kleinschalig beschermde woonvormen en 

grootschalig beschermde woonvormen in Langeveen is dermate klein, dat hierin niet 

in Langeveen kan worden voorzien. Bij verhuizing naar een dergelijke woonvorm 

kiezen senioren merendeels voor verhuizing naar de hoofdkern Tubbergen. 

 De kwaliteit van het woningbezit van Woningstichting Tubbergen is redelijk tot goed 

en er bestaan geen plannen tot grootschalige herstructurering. 
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3.9. Kern Manderveen 

 

Multifunc-

tioneel 

huur 1) 

Bouw-

kavels -

350 m2 

Bouw-

kavels 

350-600 

m2 

Bouw-

kavels > 

600 m2 

Totaal, 

% 

Totaal, 

absoluut 

In vigerende plannen per 

1.1.2012 

0 6 3 0 100% 9 

In voorbereiding zijnde 

plannen per 1.1.2012 

. . . . 100% 0 

Woningbouwprogramma 

2012-2019 (wensbeeld 

woningdifferentiatie) 2) 

0% 60-70% 20-30% 10% 100% 9-14 

Reservering 

inbreidingslocaties 

. . . . 100% 4 

Capaciteitstoename 

herstructureringslocaties 

. . . . 100% 0 

Nog benodigde 

plancapaciteit 

. . . . 100% Ca 0 

1) Inclusief verzorgd en kleinschalig beschermd wonen. Multifunctionele woningen zijn woningen die geschikt 

zijn voor meerdere doelgroepen.  

 

Aandachts- en actiepunten voor beleid 

 Gelet op de bouwproductie in de jaren 2010 en 2011 bedraagt de lokale 

woningbehoefte voor de periode 2012-2019 nog 9-14 woningen. De beschikbare 

plancapaciteit omvat 9 bouwkavels en ook wordt rekening gehouden met de 

ontwikkeling van een kleine inbreidingslocatie. Hiermee wordt de lokale behoefte 

grotendeels afgedekt. 

 De Woningstichting Tubbergen zal per bestemmingsplan beoordelen of er een 

bestendige vraag is naar nieuwe huurwoningen. Op basis van de huidige inzichten is 

er naar het oordeel van Woningstichting Tubbergen, geen directe vraag en noodzaak 

om door nieuwbouw de voorraad huurwoningen te vergroten.   

 De vraag naar verzorgde woonvormen, kleinschalig beschermde woonvormen en 

grootschalig beschermde woonvormen in Manderveen is dermate klein, dat hierin 

niet in Manderveen kan worden voorzien. Bij verhuizing naar een dergelijke 

woonvorm kiezen senioren merendeels voor verhuizing naar de hoofdkern 

Tubbergen. 

 De kwaliteit van het woningbezit van Woningstichting Tubbergen is goed. 
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3.10. Kern Reutum 

 

Multifunc-

tioneel 

huur 1) 

Bouw-

kavels -

350 m2 

Bouw-

kavels 

350-600 

m2 

Bouw-

kavels > 

600 m2 

Totaal, 

% 

Totaal, 

absoluut 

In vigerende plannen per 

1.1.2012 

0 0 0 0 100% 0 

In voorbereiding zijnde 

plannen per 1.1.2012 

. . . . 100% 14 

Woningbouwprogramma 

2012-2019 (wensbeeld 

woningdifferentiatie) 2) 

0% 65-70% 25-30% 5% 100% 41-46 

Reservering 

inbreidingslocaties 

. . . . 100% 0 

Capaciteitstoename 

herstructureringslocaties 

. . . . 100% 0 

Nog benodigde 

plancapaciteit 

. . . . 100% 27-32 

1) Inclusief verzorgd en kleinschalig beschermd wonen. Multifunctionele woningen zijn woningen die geschikt 

zijn voor meerdere doelgroepen.  

 

Aandachts- en actiepunten voor beleid 

 Gelet op de bouwproductie in de jaren 2010 en 2011 bedraagt de lokale 

woningbehoefte voor de periode 2012-2019 nog 41-46 woningen. De gemeente is 

bezig met de ontwikkeling van het plan Loosan dat een capaciteit heeft van 14 

woningen. Voor de resterende behoefte zal de gemeente plancapaciteit realiseren als 

het plan Loosan grotendeels is uitgegeven. 

 De Woningstichting Tubbergen zal per bestemmingsplan beoordelen of er een 

bestendige vraag is naar nieuwe huurwoningen. Op basis van de huidige inzichten is 

er naar het oordeel van Woningstichting Tubbergen, geen directe vraag en noodzaak 

om door nieuwbouw de voorraad huurwoningen te vergroten.   

 De vraag naar verzorgde woonvormen, kleinschalig beschermde woonvormen en 

grootschalig beschermde woonvormen in Reutum is dermate klein, dat hierin niet in 

Reutum kan worden voorzien. Bij verhuizing naar een dergelijke woonvorm kiezen 

senioren merendeels voor verhuizing naar de hoofdkern Tubbergen. 

 De kwaliteit van het woningbezit van Woningstichting Tubbergen is goed. 
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3.11. Kern Vasse 

 

Multifunc-

tioneel 

huur 1) 

Bouw-

kavels -

350 m2 

Bouw-

kavels 

350-600 

m2 

Bouw-

kavels > 

600 m2 

Totaal, 

% 

Totaal, 

absoluut 

In vigerende plannen per 

1.1.2012 

0 0 1 0 100% 1 

In voorbereiding zijnde 

plannen per 1.1.2012 

. . . . 100% 17 

Woningbouwprogramma 

2012-2019 (wensbeeld 

woningdifferentiatie) 2) 

10% 60-70% 10-20% 10% 100% 26-31 

Reservering 

inbreidingslocaties 

. . . . 100% 5 

Capaciteitstoename 

herstructureringslocaties 

. . . . 100% 0 

Nog benodigde 

plancapaciteit 

. . . . 100% 3-8 

1) Inclusief verzorgd en kleinschalig beschermd wonen. Multifunctionele woningen zijn woningen die geschikt 

zijn voor meerdere doelgroepen.  

 

Aandachts- en actiepunten voor beleid 

 Gelet op de bouwproductie in de jaren 2010 en 2011 bedraagt de lokale 

woningbehoefte voor de periode 2012-2019 nog 26-31 woningen. Het plan Steenbrei 

3 heeft een capaciteit van 17 woningen. Voor de resterende behoefte zal de 

gemeente plancapaciteit realiseren als het plan Steenbrei grotendeels is uitgegeven. 

 De vraag naar verzorgde woonvormen, kleinschalig beschermde woonvormen en 

grootschalig beschermde woonvormen in Vasse is dermate klein, dat hierin niet in 

Vasse kan worden voorzien. Bij verhuizing naar een dergelijke woonvorm kiezen 

senioren merendeels voor verhuizing naar de hoofdkern Tubbergen. 

 De kwaliteit van het woningbezit van Woningstichting Tubbergen is redelijk tot goed 

en er bestaan geen plannen tot grootschalige herstructurering. 
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