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Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg 

 

Gezamenlijke raadsconferentie 

Datum:   8 april 2015 

Tijd:    19.30 uur 

Locatie:   Hof van Gaia, Brughofweg 25 te Kerkrade 

Gespreksleiding:  Simone van Trier 

Aanwezigen:   Zie lijst (onder nr. 3) 

 

 

Dit verslag bestaat uit: 

1. Puntsgewijze samenvatting 

2. Verslag 

3. Lijst van deelnemers 

4. Presentatie (bijlage) 

 

 

1. Puntsgewijze samenvatting   
 

• De bevolkingsprognose laat een dalende trend te zien vanaf het jaar 2000 tot aan het jaar 2040. 

• De beperkte woningbehoefte heeft invloed op de vraag en het type woning. 

• Op meerdere gebieden zullen keuzes gemaakt moeten worden: 

1. Concentratiegebieden; concentreren is uitgangspunt. 

2. Balansgebieden; balans dient op nul uit te komen. 

3. Verdunningsgebieden; geen uitbreiding. 

• Het blijkt dat 95% van de verhuisbewegingen geschiedt binnen Zuid-Limburg. 

• Indien er geen keuzes gemaakt worden, zijn er significante risico’s op het gebied van 

leefbaarheid, leegstand en vastgoedwaarde. 

• De vraag naar huurwoningen loopt fors op; dit is te wijten aan de volgende aspecten: 

1. sociale economische omstandigheden; 

2. maatregelen in de hypotheeksector;  

3. vergrijzing.  

• In de koopsector is meer dan voldoende aanbod en in de huursector is een tekort.  

• Er ontstaan echte problemen in de goedkope huursector en knelpunten zijn stijgende 

energieprijzen, verhuurderheffing en landelijk beleid.  � betaalbaarheid 

• Koopwoningen omkatten naar huurwoningen � welk gezamenlijk instrument? 

• Als particuliere woningeigenaar de koopwoning verhuren � richting Den Haag de boodschap 

‘verhuurderheffing zit in de weg’. 

• Er is een evidente relatie tussen de woningvoorraad, -behoefte en economische ontwikkelingen. 

• De woningcorporatie is bezig het huurbeleid te herzien � kost geld 

• Naast vergrijzing ook rekening houden met de veranderende samenstelling van het gezin 

(scheidingen en éénoudergezinnen).  
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• Buitenlandse beleggers wellicht interesse in huurwoningen tussen € 750,- tot € 1.000,- en 

koopwoningen tussen € 175.000,- en € 225.00,-. � neem genoegen met lager rendement 

• Particuliere woningverkopers zetten de huizen veelal veel te duur in de verkoop. 

• Regels moeten minder streng bij ouders bij kind inwonen of andersom. � mantelzorg 

• Straks is er niets meer in de kernen, zoals bijvoorbeeld scholen 

• Vraag en aanbod � In Vaals komen veel Duitsers de grens over die de prijs omhoog drijven. 

• In de gemeente Beek is een motie aangenomen zodat elke inwoner van de gemeente Beek  

€ 15.000 kan lenen aan een SVB rente van 3% onder de norm. � structurele kosten verminderd 

waardoor huur omhoog kan. Minder betalen en een beter klimaat. 

• Verdringing werkgelegenheid zet de prijzen onder druk. 

• Daling aantal inwoners wil niet per definitie zeggen dat minder vraag naar huurwoningen is.   

• Een bank oprichten voor de Zuid Limburgse gemeenten, zodat starters een huis kunnen kopen.  

• Er zijn drie ontwikkelingen die problematisch zijn, namelijk; 

1. Rijksbeleid; bijvoorbeeld de decentralisatie en de verhuurdersheffing. 

2. Economische malaise. 

3. Extra doelgroepen; bijvoorbeeld jongeren die geen hypotheek krijgen en de vergrijzing.  

• Er is een groot verschil tussen de vraagprijs en de waarde van de hypotheek die men heeft. --> 

nauwelijks beweging particuliere woningmarkt. 

• Toekomstige leegstand zal meer concentreren in de particuliere woningmarkt in met name de 

suburbane woonmilieus. 

• Tijdelijke huurwoning kan best een voormalige koopwoning zijn.     

• Particuliere leegstand primair een privéprobleem voor de eigenaar � overheid als aanjager 

bijvoorbeeld opkopen van hoogbouw, vervolgens verhuren en onttrekken/slopen. � 

omliggende woningen waarde behouden. 

• Start bij de hoogbouw, daar liggen de kansen voor een doorbraak.   

• Kinderen weigeren erfenis van hun ouders � bang niet verkoopbaar en de lasten niet kunnen 

dragen 

• Door provincie  sloop- of koopfonds ontwikkelen om woningen op te kopen en te transformeren 

naar huurwoningen? � afwentelen op de belastingbetaler? 

• Bouwfonds waarmee je gedeeltelijk financiële middelen krijgt voor het kopen van een woning. 

• Wat in het verleden in guldens was, is nu in euro’s. Dus als we 30% terug moeten in waarde is 

dat geen probleem, maar de mensen willen niet graag terug in waarde. 

• Weerstand bij de MKB/detaillist door minder goede leefbaarheid en minder inwoners. Zij mogen 

bedrijfswoning niet transformeren tot woning door de woningstop � kapitaalvernietiging. 

• Lening uitkomst om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen.  

• De markt moet in de particuliere sector zijn werk doen. De eigenaar loopt altijd het risico. 

• “Gronings Instrumentarium” om gemeenschappelijke problemen op te lossen. 

• Tot 2040 100.000 mensen ouder dan 75 � 1 op de 5 mensen. 

• Aanbod huidige woningmarkt niet zorggeschikt genoeg voor langer zelfstandig wonen. 

• Zorginstanties transformeren naar woningcontingenten? 

• Kijk naar de maatschappij en het bedrijfsleven die deze taak moet oppakken en de kansen moet 

benutten om particulieren te begeleiden en de actie achter de voordeur te werk moeten stellen. 

• Te weinig zorgwoningen en een tekort aan eenpersoonswoningen -->zijn de woningen die straks 

voor ouderen geschikt zijn, nu al geschikt voor eenpersoonshuishoudens? 

• Kijk naar jongere doelgroep, de 50-plusser die levensloopbestendige aanpassingen nog kan 

maken.  
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• Subsidie om bewustzijn bij te brengen. Hele opgave voordat burger bewust is � belangrijke rol 

voor de raadsleden.  

• Samen met buurtgenoten in dezelfde situatie bijvoorbeeld maaltijdvoorzieningen te regelen. 

• Zorg ervoor dat er een vorm van vervoer blijf.  � faciliteer burgerinitiatieven. Groepswoningen 

• Communicatie richten op mensen die achter de voordeur komen.  

• Realiseren dat de zorg die we nu verlenen nooit houdbaar is en dus zal veranderen. 

• Grote leegstaande gebouwen kunnen geschikt gemaakt worden voor studentenbewoning  

• 3000 netto eenheden Fachhochschule Aachen �  tijdelijke toevoeging of blijvend beschikbaar? 

• Student gemiddeld geïnteresseerd in stedelijk klimaat --> expats ook met name huur en kritisch.  

• Investering nieuwbouwwoning voor 40 jaar. Studenten vertrekt na drie jaar--> geen juiste keuze. 

• Leegstaande gebouwen andere bestemmingen geven.  

• Grote verschillen wet- en regelgeving van buurlanden.  

• Tweede woning/vakantiewoningen een duurzame oplossing indien de halve straat tijdelijk wordt 

bewoond � marginale oplossing in totale woningvoorraad 

• Statushouders  --> Alle gemeenten hebben brieven ontvangen van de rijksoverheid met de 

taakstellingen, gemiddeld zijn deze nu verdubbeld. 

• Studenten meer behoefte aan studio i.p.v. zelfstandige woning. Internationaal ontstaan micro 

woningen � kans woningen voor studenten en beginners met als doel later door te stromen 

naar een groter appartement. 

• Houd rekening met sloopfonds, dat moeten we met zijn allen doen. Een investeerder gaat geen 

geld hieraan besteden.   

• Het is prima als de provincie de regie neemt, echter wij dragen ook de verantwoordelijkheid. 

• Koop de verzakte woningen op. 

• Kijken waar regelgeving knelt en gesprekken aangaan met de rijksoverheid. 

• Alles wat wordt bijgebouwd heeft als gevolg dat er steeds meer huizen te koop staan. 

• Gemeente Beek heeft juridisch advies liggen om planschade te beperken, maak er gebruik van. 

• Het intrekken van een bouwtitel is een stuk goedkoper dan het slopen van een woning. 

• Los van het financiële aspect zijn er ook emoties � houd daar rekening mee 

• Schrappen bouwtitel kan pijnlijk zijn, maar de woning slopen door onverkoopbaar pijnlijker. 

• Sociale woningen zijn voor ontwikkelaar niet interessant � corporaties met elkaar aan tafel om 

vraag en aanbod op elkaar aan te sluiten en hoe dit beter met elkaar af te stemmen. 

• Na de zal er opnieuw een bijeenkomt georganiseerd worden en zal het landen in de 

structuurvisie. 
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2. Verslag 

1. Opening  
Mevrouw Van Trier stelt zich voor en opent de conferentie. Alle aanwezigen worden welkom 

geheten. De aanwezigheid van de vertegenwoordiging van 18 Zuid-Limburgse gemeenten wordt 

zeer op prijs gesteld. De aanstaande ontwikkelingen op de woningmarkt zullen gezamenlijk en 

interactief besproken worden. Dit betreft bijvoorbeeld de demografische en economische 

ontwikkelingen op de korte-, middellange- en lange termijn. De volgende thema’s bepalen de 

agenda: 

1. Verhouding huur- en koopwoning 

2. Particuliere woningvoorraad 

3. Wonen en zorg 

4. Nichemarkten en doelgroepen 

5. (Her)programmeren planvoorraad 

Aan de hand van twee slides wordt voorafgaand aan de thema’s een korte inleiding gegeven door 

de heer Bux (Beleidsmedewerker Gemeente Sittard-Geleen). Vervolgens wordt een wethouder 

uitgenodigd aan tafel met als doel de dialoog te openen. Mevrouw Van Trier geeft het woord aan 

de heer Van Grootheest (Wethouder Maastricht) met het verzoek de context te schetsen.  

2. Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg: aanleiding/urgentie 
De heer Van Grootheest stelt zich voor en dankt allen voor hun aanwezigheid. Dit is de eerste  

bijeenkomst waarbij alle gemeenteraden aanwezig zijn. Dit maakt deze bijeenkomst uniek 

aangezien dit nog nooit is gebeurd. De urgentie zal benadrukt worden aan de hand van een 

presentatie. 

  

 
 

De bevolkingsprognose wordt getoond waarbij een dalende trend te zien is vanaf het jaar 2000 

tot aan het jaar 2040. Er zullen in de toekomst minder inwoners in Limburg wonen dan nu het 

geval is. Het aantal particuliere huishoudens daarentegen laat een stijgende trend zien tot aan het 

jaar 2020 waarna deze lijn vervolgens weer zal dalen. Tevens verandert de samenstelling van onze 

bevolking, de eenpersoonshuishoudens nemen flink toe en met name gezinnen met kinderen 
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nemen flink af. We weten dat er in Zuid-Limburg minder kinderen geboren worden en er vindt 

vergrijzing plaats. Ter illustratie worden twee foto’s getoond van verpaupering en leegstand. Dit 

soort beelden moeten voorkomen worden. De situatie in de samenleving is definitief veranderd, 

de periode van bevolkingsgroei is niet meer aan de orde. Het is van belang dat dit besef er is.  

 

In Maastricht heerste de gedachte dat deze stad zou groeien naar 140.000 tot 150.000 inwoners, 

echter Maastricht heeft nu 123.000 inwoners. In Parkstad was men hier eerder bewust van. Dat 

besef is zeer belangrijk, groei komt niet meer terug met als gevolg een beperkte behoefte. 

Desalniettemin zal nieuwbouw altijd blijven. De beperkte behoefte heeft wel invloed op de vraag 

en het type woning.   

 

 
 

Een kaart van POL (stedelijkheid) wordt getoond zonder gemeente- en landsgrenzen. Aken heeft 

ook een prominente plek op deze kaart. POL, vastgesteld door de Provinciale Staten in december 

2014, kijkt op een andere manier naar de regio. Voorheen werd er gekeken naar de verdeling van 

de “koek”, wie mag hoeveel bouwen. De Provincie Limburg heeft gemeenten meegenomen in dit 

proces. Gemeenten hebben de mogelijkheid gekregen mee te praten en te schrijven betreffende 

deze visie. Het document laat zien hoe onze regio functioneert. Er is gekeken naar het 

functioneren van de regio in relatie tot het veranderende perspectief van de dalende bevolking. 

De heer Van Grootheest benadrukt het feit dat het stedelijk versus het landelijk gebied niet aan 

de orde is, iedereen heeft elkaar keihard nodig. Vanuit het POL zijn duidelijke keuzes gemaakt en 

zijn uitgangspunten op hoofdlijnen benoemd. Mede vanuit het besef dat er qua ruimte meer 

aanbod dan vraag is. Dit resulteert in een dalende behoefte aan uitbreiding, wat ons doet 

beseffen dat er op meerdere gebieden keuzes gemaakt moeten worden. Er zijn drie gebieden 

gedefinieerd: 

4. Concentratiegebieden; concentreren is uitgangspunt. 

5. Balansgebieden; balans dient op nul uit te komen. 
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6. Verdunningsgebieden; geen uitbreiding. 

 

 
Aan de hand van een afbeelding (zie hierboven) worden de verhuisbewegingen in Zuid-Limburg 

getoond. Het blijkt dat 95% van de verhuisbewegingen geschiedt binnen Zuid-Limburg. Het is van 

cruciaal belang keuzes te maken in het belang van onze regio. Indien er geen keuzes gemaakt 

worden, zijn er significante risico’s op het gebied van leefbaarheid, leegstand en vastgoedwaarde. 

Laten we goed nadenken over keuzes op het gebied van wonen en voor de goedkeuring van een 

nieuwbouwplan. De heer Van Grootheest roept op het lef te hebben en keuzes te maken in het 

belang van de regio. Besef dat elke keuze directe gevolgen heeft voor uw buurgemeente en zorg 

dat Zuid-Limburg mooi en leefbaar blijft. Aan de hand van een diagram wordt er getoond hoe het 

POL is onderverdeeld. Het thema “Uitwerking ZL Structuurvisie wonen” zorgt ervoor dat we nu bij 

elkaar zitten. 

 
 

POL

Uitwerking ZL Energie
Uitwerking ZL 

ruimtelijke economie
Uitwerking ZL nationaal 

landschap
Uitwerking ZL 

Structuurvisie wonen

Regionale 
programmering 

Parkstad Limburg

Regionale 
Programmering W. 

Mijnstreek
Regionale 

programmering 
Maastricht-Heuvelland
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3. Reflectie Wethouders 

3.1 Inleiding door Bart Bux:  

Op hoofdlijn wordt een ontwikkeling geschetst en het eerste thema betreft de verhouding huur- 

en koopwoningen. De vraag verschuift van koop- naar huurwoningen. Mede door deze 

verschuiving loopt de leegstand van de koopwoningen in de regio op tot 5 % terwijl in de 

huursector de leegstand 1 tot 1,5% bedraagt. De vraag naar huurwoningen loopt fors op; dit is 

te wijten aan de volgende aspecten: 

• sociale economische omstandigheden; 

• maatregelen in de hypotheeksector;  

• vergrijzing.  

Concluderend kan men stellen dat er te weinig huurwoningen zijn in tegenstelling tot 

koopwoningen. Daarbij worden de coöperaties door het rijk gedwongen belasting 

(=verhuurdersheffing) af te dragen. Dit leidt tot het verhogen van de huren en het verkopen van 

de woningvoorraad.  

Deze effecten zorgen er voor dat er  niet voldoende huurwoningen beschikbaar zijn om aan de 

vraag te kunnen voldoen. Mensen met een inkomen boven de huurtoeslaggrens kunnen niet 

terecht in de huursector waardoor ze terecht komen in het geliberaliseerde huursegment, de 

duurdere huurwoningen. Concluderend; in de koopsector is meer dan voldoende aanbod en in 

de huursector is een tekort.    

 

 
 

Mevrouw Van Trier dankt de heer Bux voor zijn inleiding en nodigt de heer Evers (Wethouder 

Gemeente Onderbanken) uit aan tafel. Er dreigt een groot tekort in de huursector terwijl 

koopwoningen daarentegen voldoende aanwezig zijn, herkent u dit beeld? 

De inleiding is herkenbaar, er ontstaan grote problemen. Er zijn al problemen aan het 

ontstaan bij bepaalde doelgroepen zoals bij jongeren en ouderen. Jongeren vinden geen 

financiële middelen voor het kopen van een huis en ouderen vergrijzen en hebben ook een 

huurwoning nodig. Er dienen straks meer mensen gehuisvest te worden in de huursector, 

echter er is onvoldoende aanbod. Er ontstaan echte problemen in de goedkope huursector 

en knelpunten zitten met name in de stijgende energieprijzen, verhuurderheffing en landelijk 

beleid. Dit komt de betaalbaarheid niet ten goede.  
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Hoe erg is dat, die mismatch? Het nijpende tekort in de huursector en het overschot van 

koopwoningen?  

Dat kan ervoor zorgen dat mensen niet kunnen gaan wonen waar ze graag willen wonen. Dat 

kan een probleem worden voor ouderen. De oplossing is om dit als regio gezamenlijk op te 

pakken en de schouders eronder te zetten. Een mogelijkheid is om koopwoningen om te 

katten naar huurwoningen en met elkaar nadenken welk instrument we hiervoor kunnen 

inzetten. Het is ook mogelijk om als particuliere woningeigenaar de koopwoning te verhuren, 

echter de verhuurdersheffing maakt dit minder aantrekkelijk. Daarom moeten we een 

gezamenlijke vuist richting Den Haag maken met de boodschap dat er iets gedaan moet 

worden aan de verhuurderheffing.  

En een appèl richting de woningcorporaties? 

Natuurlijk, zij hebben grote woningvoorraden in hun bezit en is een belangrijke partner in dit 

strategische verhaal. Als gemeenten dienen we goede afspraken te maken en indien dit in 

goed overleg gebeurt is ons dit heel veel waard.  

Wie herkent het geschetste beeld in uw gemeente?  

Alle aanwezigen geven aan het geschetste beeld te herkennen.   

Zijn er ook mensen die dit probleem niet zien?  

o Reactie uit de zaal, de heer Frans van Velzen (Raadslid Gemeente Sittard-Geleen): 

Hij wil op geen enkele manier deze problematiek afdoen, maar hij loopt al heel wat jaren 

mee in de volkshuisvesting en het dilemma-achtige probleem is dat het een evidente 

relatie is tussen de manier hoe we naar de woningvoorraad en behoefte kijken en de 

economische ontwikkelingen. Het is altijd geweest zo geweest dat er bij economische 

hoogtij te weinig koopwoningen waren en te veel huurwoningen. Het is ook altijd zo 

geweest dat bij economische laagtij dit beeld omdraait. Huurwoningen worden voor 30 

tot 80 jaren neergezet, daarom is het heel lastig om in deze tijd het bouwbeleid hier op 

af te gaan stemmen. 

 
Zegt u dan, het komt wel goed? 

o Ja, we moeten proberen heel goed rekening te houden met de onderliggende harde 

trends, de duurzame trends en niet in de stress schieten en goedkope huurwoningen 

bouwen. Goedkope huurwoningen bouwen is trouwens helemaal niet mogelijk.  

Helder, u zegt, er moet onderscheid gemaakt worden tussen wat de economische ontwikkeling 

zou kunnen bewerkstelligen maar vooral wat daar echt onder ligt, de demografie. De 

huishoudens zijn anders van samenstelling en wellicht wil de burger ook andere dingen qua 

huisvesting.  
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o Reactie uit de zaal, de heer W. Heijltjes (Raadslid Gemeente Kerkrade en werkzaam bij 

een woningcorporatie): 

De woningcorporatie is bezig het huurbeleid te herzien, men wil gaan schuiven met 

bepaalde ideeën, met bepaalde woningen en bepaalde prijzen. Samenvattend gaat het 

gewoon geld kosten. De intentie is betaalbare woningen groter te maken voor onze 

doelgroep. We zijn als corporatie toch bezig, maar daar moet ik het even bij laten. 

Dat geloof ik, want de corporatie staat voor een gigantische opdracht.  

o Reactie uit de zaal, mevrouw Fulmer-Bouwens (Gemeenteraadslid van Valkenburg a/d 

Geul): 

Als reactie op het betoog van de heer Van Velzen; u heeft het over de wisselwerking van 

economische groei en woningvoorraad, daar heeft u gelijk. U heeft echter geen rekening 

gehouden met de vergrijzing waar we echt mee te maken hebben. Natuurlijk kunnen we 

de economie impulsen geven zodat het prettig werken is in onze provincie. Zo krijg je 

ook meer animo voor de woningmarkt en om deze betaalbaar te maken. We kunnen 

niet de kop in het zand steken inzake de vergrijzing. Een andere tendens is de 

veranderende samenstelling van het gezin (scheidingen en éénoudergezinnen), daar 

moeten we ook rekening mee houden in de toekomst.  

Het gaat om de betaalbaarheid en de bereikbaarheid van de woningen. De oplossingen zitten 

bijvoorbeeld in de particuliere woningsector, we moeten een appèl blijven doen op de wet- en 

regelgeving én de corporaties. Kunnen we hier eens nadenken over oplossingen inzake 

betaalbare en bereikbare woningen? 

o Reactie uit de zaal, de heer Dritty (Raadslid Gemeente Landgraaf): 

Uit recente krantenartikelen blijkt dat Zuid-Limburg ineens aantrekkelijk wordt voor 

buitenlandse beleggers. Dit in relatie tot het verhaal van Bart Bux dat er ruimte is voor 

huurwoningen in de categorie € 750,- tot € 1.000,- en koopwoningen in de categorie  

€ 175.000,- en € 225.00,-. Deze doelgroep/woningmarkt is wellicht zeer interessant voor 

beleggers.   

Is dit een thema wat u bespreekt in de gemeenten? 

o Je ziet steeds meer de verschuiving van een regionale aanpak in Parkstad naar een 

aanpak op Zuid-Limburgse schaal, dit is uiteraard een goede ontwikkeling. De 

constatering “hoe maak je de slag van koop naar huur”, daar ben ik heel blij mee. Je 

moet naar slimmere oplossingen. Kijk naar experimenten waarvan je kunt leren, echter 

dit blijkt relatief duur, dus we moeten naar slimme oplossingen.   

o Reactie de heer Van Grootheest (Wethouder Gemeente Maastricht):  

Zeer herkenbaar, de Nederlandse belegger beweegt zich niet op de Nederlandse markt 

maar gaat naar andere plekken, met name Duitse investeerders kijken naar Nederland. 

Zij nemen genoegen met een lager rendement en kijken meer naar de lange termijn. 

Daarom zijn sociale huurwoningen aantrekkelijk. Meerdere partijen zullen actief worden 

in de sociale huurwoningsector naast de woningcorporaties zoals we die nu kennen.  

o Reactie mevrouw Renericken (Raadslid Gemeente Vaals):  

Wat mij opvalt, zijn de particuliere woningverkopers die de huizen veelal veel te duur in 

de verkoop zetten. De vraag is, wat kun je daar gezamenlijk aan doen? Zo wordt voor 

investeerders nieuwbouw veel aantrekkelijker gemaakt in plaats van het benutten van 

de bestaande woningvoorraad.  

Dit vraagstuk, particuliere woningvoorraad, zal later besproken worden.  

o Reactie uit de zaal, Raadslid Gemeente Valkenburg aan de Geul: 

De kernen, waar over gesproken wordt, hebben het niet over de oudere mensen die 

alles na de oorlog hebben opgebouwd. Ik hoor niets over kinderen die ouders willen 
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laten inwonen of andersom. Dit is ook een manier en valt onder de noemer mantelzorg. 

De regels zijn echter veel te streng, dat moet gemakkelijker worden. Dat is een goede 

oplossing.   

Laten we vanavond spreken vanuit het “wij” gevoel en dat we er een gezamenlijke aanpak van 

maken. Wat kunt u zelf aandragen om die regels binnen uw gemeente te versoepelen? Of voelt u 

zich machteloos? 

o Reactie Raadslid Gemeente Valkenburg a/d Geul:  

In dit geval voel ik me machteloos, ik ben niet alleen, we hebben in de partij twee 

wethouders, maar in het geheel gaat alles naar Maastricht. Straks hebben we niets meer 

in de kernen, zoals bijvoorbeeld scholen.  

Maar nu noemt u ook de voorzieningen, maar we blijven het over wonen hebben. 

o Reactie uit de zaal, de heer G. Ghijsen (Raadslid Gemeente Beek):  

Als reactie op de opmerking van mevrouw Renericken; het is natuurlijk ook vraag en 

aanbod. In Vaals komen veel Duitsers de grens over die de prijs omhoog drijven. Wat in 

het gehele verhaal ontbreekt, zijn de structurele kosten, zowel in de koop- als in de 

huursector. Daar moeten we iets aan doen. In de gemeente Beek is een motie 

aangenomen zodat elke inwoner van de gemeente Beek  € 15.000 euro kan lenen aan 

een SVB rente van 3% onder de norm. Zo worden structurele kosten verminderd en kan 

de huur omhoog. Minder betalen en een beter klimaat.  

Maken daar veel mensen gebruik van?  

o Deze vraag dient gesteld te worden aan de heer Wierikx (Wethouder Gemeente Beek). 

Het begint aardig te lopen. Daarnaast dient de regie die de provincie hierin neemt, veel 

strakker te zijn. 

o Reactie uit de zaal, de heer B. Smeets (Landgraaf):  

Hoopt vandaag antwoord te krijgen op de oorzaken van deze problematiek, zodat je 

leert van die fouten en deze niet meer maakt.  

Wat denkt u dat de belangrijkste oorzaak is? 

o Waarschijnlijk is het economische klimaat als maatstaf genomen voor de 

woningvoorraad en niet de prognose van de bevolkingsaantallen/huishoudens.  

Weet nog iemand een oorzaak? 

o De heer Bux geeft aan dat de demografische ontwikkeling een hele belangrijke oorzaak 

is. Het aantal huishoudens is al geschetst, daarnaast zie je dat de mogelijkheden om een 

hypotheek te krijgen slinken. Indien de waarde van de woningen stabiliseert, mag je in 

de handen klappen. De vooruitzichten waren niet gunstig en lijken beter te zijn door 

onder andere de campussen, maar het kan nu ook zijn dat er verdringing van de 

werkgelegenheid gaat plaatsvinden. Door al deze omstandigheden blijven de prijzen 

onder druk staan. Er moet flexibilisering plaatsvinden; koop omzetten naar huur is 

wellicht een interessante optie om verder uit te werken.  

o Reactie uit de zaal, mevrouw Koopman (Raadslid Gemeente Landgraaf): 

De gemeente Landgraaf heeft nog steeds een sloopverplichting van 450 huurwoningen. 

Demografische gegevens zijn mooi, maar in tegenstelling tot de bevolkingskrimp zien we 

dat de vraag naar huurwoningen blijft toenemen. Het is meer een kwestie van vraag en 

aanbod dan simpelweg demografische ontwikkelingen. Een daling van het aantal 

inwoners wil niet per definitie zeggen dat er minder vraag is naar huurwoningen.   

Dit kan wisselend zijn per gemeente. Dit was ook te zien in de presentatie van de heer Van 

Grootheest. 

o Reactie uit de zaal, de heer Schoffeleers (Raadslid Gemeente Maastricht):  
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Inzake de opmerking over de mantelzorgwoningen; vorig jaar zijn rond 1 november de 

regels dusdanig vereenvoudigd dat het eenvoudig is een unit bij te plaatsen, dus dit 

hoeft het probleem niet te zijn. Daarbij is de uitvinding van de anticonceptiepil een 

belangrijke oorzaak van de demografische ontwikkeling zoals we die nu kunnen 

aanschouwen. 

o Reactie uit de zaal, de heer Brauers (Gemeente Voerendaal): 

Terug naar het ontstaan van de disbalans tussen koop- en huurwoningen. Als starter is 

het tegenwoordig zeer lastig een huis te kopen. Dit onderwerp is nog niet aan bod 

gekomen. Er wordt alleen gesproken over de economie terwijl de rol van de 

geldverstrekkers ook een belangrijk punt is. Vroeger hadden we een bank voor de 

Limburgse gemeenten waar je een hypotheek kon krijgen voor het leven. Als oplossing is 

het wellicht een idee om weer zo’n bank op te richten voor de Zuid Limburgse 

gemeenten.   

Interessant, we gaan door naar het volgende thema, eerst nog het woord aan de heer Evers. 

Wanneer je de reacties hoort, komt er veel input uit de zaal. Er zijn drie ontwikkelingen 

die problematisch zijn, namelijk; 

• Rijksbeleid; bijvoorbeeld de decentralisatie en de verhuurdersheffing. 

• Economische malaise. 

• Extra doelgroepen; bijvoorbeeld jongeren die geen hypotheek krijgen en de 

vergrijzing.  

Deze ontwikkelingen onderstrepen de urgentie van het thema van vandaag. De heer 

Evers proeft uit de reacties dat iedereen de schouders eronder wil zetten en verzoekt 

allen de lobby in te zetten richting Den Haag en de achterban.   

Dank voor uw bijdrage. Het volgende thema is de particuliere woningvoorraad. 

 

 

3.2 Particuliere woningvoorraad 

We constateren dat er in de toekomst een overschot gaat ontstaan van koopwoningen, dat 

wordt mede geïllustreerd door de tekening (zie beneden pagina 8). Op termijn gaat het aantal 

huishoudens afnemen. Het aantal koopwoningen is nu al zodanig opgelopen dat er nu al sprake 

is van leegstand. . Als we zien dat er een tekort is aan huurwoningen kan geconcludeerd worden 

dat de toekomstige leegstand zal landen bij de koopvoorraad. Het tweede probleem is dat er 

een groot verschil is tussen de vraagprijs en de waarde van de hypotheek die men heeft. Dat 

leidt ertoe dat er nauwelijks beweging is op de particuliere woningmarkt. Door de discrepantie 

tussen de vermeende of hypothecaire waarde van de woning en de feitelijke marktconforme 
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waarde, stagneert de dynamiek in de particuliere woningmarkt. De Werkgroep Wonen, waarvan 

de heer Bux deel van uitmaakt, concludeert dat de toekomstige leegstand zich meer zal 

concentreren in de particuliere woningmarkt in met name de suburbane woonmilieus. Dit 

betreft gebieden buiten directe centrumgebieden, de zogenaamde verdunningsgebieden. Het 

zou mogelijk een oplossing zijn om gezamenlijk leegstaande en verwaarloosde woningen op te 

kopen, te renoveren of te slopen in de hoop dat de omliggende woningen hun waarde 

behouden. Als laatste mogelijkheid wordt geopperd dat een tijdelijke huurwoning best een 

voormalige koopwoning kan zijn. Flexibiliteit is het uitgangspunt.     

 
 

 

De heer Wijers (Voorzitter Bestuurscommissie Wonen in Parkstad en Wethouder Gemeente 

Kerkrade)  wordt uitgenodigd aan tafel. De particuliere woningvoorraad wordt een fenomeen, de 

leegstand die zich daar zou kunnen aftekenen, hoe kijkt u hier tegenaan als voorzitter van de 

Bestuurscommissie Wonen? 

Wat je ziet is dat woningcorporaties de laatste jaren vooral naar de huursector gekeken 

hebben en dat de problematiek zich nu verplaatst naar de particuliere sector. Daarin zie 

je dat leegstand wordt verwacht en dat leidt tot waardedaling. Daarnaast kan ook 

leefbaarheidsproblematiek een rol gaan spelen evenals een gebrek aan doorstroming 

wat niet gunstig is voor de gehele woningmarkt.  

Maar je kunt ook zeggen, een particuliere woning is een privéprobleem. Wanneer is het geen 

privéprobleem meer? 

Primair betreft dit inderdaad een privéprobleem voor de eigenaar/particulier, daar ligt 

ook de verantwoordelijkheid. Er is echter ook een gedeelde verantwoordelijkheid en de 

overheid kan daar een rol in spelen als aanjager. Kijk naar de mogelijkheden zoals 

bijvoorbeeld het opkopen van hoogbouw, vervolgens gaan verhuren en daarna 

onttrekken/slopen. Dan kun je grote slagen slaan. Bij dat soort experimenten, 

gedeeltelijk een aanjaagfunctie en een lobby richting Den Haag en Provincie, ligt de rol 

van de lokale overheid.  

Hoogbouw, dat is wellicht te doen, maar de woningen die her en der verspreid liggen in de wijk, 

hoe krijg je het overzicht? 

Ja, dat is inderdaad lastig. Kijk eerst naar grote clusters en pas systematiek vervolgens 

toe bij versnipperde aantallen. Maar start bij de hoogbouw, daar liggen de kansen voor 

een doorbraak.   

Je hoort wel eens het gerucht dat zelfs kinderen de erfenis van hun ouders weigeren omdat ze 

bang zijn dat ze het niet kunnen verkopen en de lasten niet kunnen dragen. Kloppen deze 

geruchten, komt dit voor?   

Ja, dat soort problematieken voorzien we. Dit is één van de oorzaken van het ontstaan 

van leegstand, de verschuiving van een particulier probleem naar een gemeentelijk 
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probleem. Dit komt namelijk niet ten goede aan de leefbaarheid en het imago van de 

gemeente.  

Wie herkent dit beeld? De particuliere woning met leegstand.  

o Reactie uit de zaal, de heer Boon (Gemeente Eijsden-Margraten/Makelaar):  

Hij is dagelijks in contact met deze problematiek. Er zijn een aantal zaken waar hij niet 

direct een antwoord op heeft. Zijn werkzaamheden vinden ook in België plaats, daar 

heeft zich geen paniek voorgedaan op de woningmarkt. In België is een geleidelijke groei 

van 2% in de waarde en daar wordt gebouwd. Alle nieuwbouwwoningen worden daar 

verkocht. Ook in Nederland, ondanks dat het feit dat de woningvoorraad stabiliseert, 

worden nieuwbouwwoningen allemaal verkocht. De woningen die achter blijven, zijn 

een probleem voor de eigenaren en de gemeenschap. De vraag is; wat is er nog over van 

het idee van de provincie van destijds om een  sloop- of koopfonds te ontwikkelen om 

die woningen op te kopen en te transformeren naar huurwoningen? 

Heeft iemand daar een idee van? Nieuwbouw wordt verkocht, maar laat wel een spoor na. Zijn 

deze achterblijvende woningen verhuurbaar? Nee, deze zijn te gedateerd. Dan moet er wel 

geïnvesteerd worden. Maar wie moet dat betalen? De maatschappij? 

o Reactie uit de zaal: dat is een vreemde redenering, dat is afwentelen op de 

belastingbetaler. 

o Reactie uit de zaal, de heer Sijstermans (Raadslid Gemeente Heerlen):  

Vroeger zijn de woningen veel te duur gekocht door een hoge vraag en tegenwoordig 

zijn de rollen omgedraaid. De mentaliteit en de leefbaarheid is veranderd. Ook zijn de 

belastingvoordelen, bijvoorbeeld bij het bezit van meerdere beleggingspanden, soms 

veel interessanter dan verlaging van de huur. Zelf is de heer Sijstermans woonachtig in 

een monumentaal pand waardoor hij recht heeft op vele rijksbijdragen. Deze woningen 

zijn in het bezit van een woningstichting waar men € 550,- huur betaald. 

We gaan even terug naar de particuliere woningmarkt. Er zijn particuliere woningen die leeg 

staan, moeten we daar iets mee, heeft u daar een aanbeveling voor in de richting van een 

oplossing? 

o Vroeger bestond er een bouwfonds waarmee je gedeeltelijk financiële middelen kon 

krijgen voor het kopen van een woning, wellicht is dat een oplossing. 

o Reactie uit de zaal, de heer Erkens (Gemeente Heerlen); 

In het verleden is heel veel waarde gaan zitten in de grondprijs. Vroeger was er een 

beleid in de ruimtelijke ordening die ervoor gezorgd heeft dat er schaarste ontstond, 

hierdoor zijn de grondkosten gestegen. Wat in het verleden in guldens was, is nu in 

euro’s. Dus als we 30% terug moeten in waarde is dat geen probleem, maar de mensen 

willen niet graag terug in waarde. Een courant huis blijft altijd verkoopbaar, want 

nieuwbouw wordt ook steeds duurder door de inflatie waar ook grenzen aan kleven.  

Maar de koloniale huizen worden onverkoopbaar omdat daar straks niemand meer wil 

wonen.   

Denkt u dat het mogelijk is om te inventariseren welke particuliere woningvoorraad kans maakt 

voor een doorstart? 

o Ja, dat valt te inventariseren. Er zijn wijken in Heerlen waar veel mensen op leeftijd 

wonen, wie gaat die huizen op termijn kopen? Daar maak ik me wel zorgen over. 

U denkt, ik zou het niet weten wie die huizen gaat kopen. 

o U vertelt net dat er kinderen zijn die de erfenis weigeren vanwege het huis, dat is te cru, 

ik denk dat we dat punt nog niet bereikt hebben. Je moet wel verder denken, waar is de 

grens. 

o Reactie uit de zaal, de heer R. Franssen (Voerendaal Actief):  
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Ik ga mee met de wethouder, in mijn beleving komt er weerstand bij de MKB/detaillist 

door een minder goede leefbaarheid en minder inwoners. In die sectoren gaat het heel 

slecht. Zij mogen hun bedrijfswoning niet transformeren tot een woning omdat er een 

woningstop is in Parkstad. Dat betekent kapitaalvernietiging. Het zijn toch mensen die 

hard gewerkt hebben, dat is hun oudedagsreserve. 

o Reactie uit de zaal, mevrouw Wijnen (Raadslid Gemeente Sittard-Geleen):  

Als we kijken naar huidige beleid dan kunnen mensen niet meer voldoende terug naar de 

verzorgingsstaat, ze moeten langer zelfstandig blijven wonen. De particuliere 

woningvoorraad moet dan maar weg. We focussen ons op de woningcorporaties, daar 

zouden afspraken vastgelegd worden, echter hierdoor heerst het gevoel “mosterd na de 

maaltijd”. Niemand zegt iets over de ouderen die langer zelfstandig moeten blijven 

wonen. Ouderen moeten wel de kans krijgen de benodigde aanpassingen te doen om 

langer zelfstandig te blijven wonen. Wellicht is een lening een uitkomst om langer 

zelfstandig te kunnen blijven wonen.  

Een zeer waardevolle aanvulling, dat is het derde thema. Daar gaan we het zo over hebben.  

o Reactie uit de zaal, de heer Van Velzen (Raadslid Gemeente Sittard-Geleen):  

De markt moet in de particuliere sector zijn werk doen. De eigenaar loopt altijd het 

risico. De heer Van Velzen heeft nog nooit meegemaakt dat een woning niet verkocht 

wordt. Het risico van een particuliere woning ligt bij de eigenaar. Overheidsgeld mag 

niet gebruikt worden voor deze markt, wel voor een goed sloopbeleid te voeren in 

samenwerking met woningcorporaties. 

U zegt; nooit publiek geld naar particuliere woningvoorraad. Echter indien de omgeving hinder 

gaat ondervinden van deze particuliere markt, wordt het wellicht wel een maatschappelijk 

probleem. 

o Reactie uit de zaal, de heer Guyt (Wethouder Sittard-Geleen): 

Er is een experiment geweest in Noordoost Groningen waarvoor 1.5 miljoen van 

bedrijven en overheid is gereserveerd voor het oplossen van langdurige leegstand in de 

particuliere woningmarkt. Een aantal mensen wilden geen deel uitmaken van dit aanbod 

en uiteindelijk bleven er 41 mensen over. Inmiddels zijn 10 woningen gesloopt en is er 

ook een bijdrage geleverd om te renoveren. Er is gezocht naar een instrument om een 

probleem op te lossen. “Gronings Instrumentarium” heet dit onderzoek. Het blijft 

zoeken naar instrumenten om gemeenschappelijke problemen op te lossen. Onderzoek 

heeft aangetoond dat het financieel niet haalbaar is om de particuliere 

probleemvoorraad op te kopen en weg te saneren. Wel kan een instrumentarium 

ontwikkelt worden om leegstand in de particuliere voorraad op een maatschappelijke 

manier op te lossen.  

De heer Weijers krijgt het slotwoord alvorens het volgende thema aan bod komt. 

Het laatst genoemde is een goede aanvulling, goed kijken naar voorbeelden die er liggen 

en deze gezamenlijk oppakken vanwege het gezamenlijke belang. Voor de regio is het 

goed om een stukje regie hierin te pakken.  

Dank aan de heer Weijers en de heer Bux krijgt het woord voor de introductie van het volgende 

thema. 

 

3.3 Wonen en Zorg  

Tot 2040 loopt het aantal mensen ouder dan 75 jaar zijn, op tot 100.000. Gemiddeld is dan 1 op 

de 5 mensen ouder dan 75 jaar. Ouderen blijven langer thuis wonen, maar er komt altijd een 

moment dat de woning aangepast moet worden en dat  verzorging aan huis nodig wordt. De 

woning moet wel geschikt zijn voor het langer zelfstandig wonen. De conclusie is dat het aanbod 
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op de huidige woningmarkt niet zorggeschikt genoeg is voor het langer zelfstandig wonen. 

Daarom moeten we vooruit kijken “hoe kan ik zo lang mogelijk in de woning blijven wonen en 

wie moet ik daarvoor benaderen en wat moet ik daarvoor doen?”. Kun je op individueel niveau 

oplossingen vinden en hoe doe je dat? 

 

   
 

Mevrouw Lipsch (Wethouder Gemeente Voerendaal) wordt uitgenodigd aan tafel. 

Het is een heel breed maatschappelijk probleem, niet alleen voor de particulier. Het gaat 

vooral over de demografie aan de ene kant (de sterke vergrijzing en een grote 

hoeveelheid mensen die vooral wonen in koopwoningen) en aan de andere kant zie je 

door de extramuralisering dat de zorgzwaartepakketten 1 t/m 4 niet meer gehuisvest 

worden in de zorginstanties. Daarom moeten we kijken of de woningen een goede 

match zijn met de zorgproblematiek waarmee ze te kampen hebben. Zorginstanties zijn 

ingericht op die cliënten en die mensen mogen niet meer gehuisvest worden. De markt 

is niet voorzien op deze vastgoedstaat wat vrij komt op de markt. De vraag of we dit 

kunnen transformeren naar woningcontingenten. Daar is de markt niet op voorzien. 

Daarbij komt ook dat corporaties contracten hebben ten aanzien van deze 

zorginstanties. De problematiek zit in de actiemodus bij de particulieren.  

Dit is buitengewoon complex. Alle partijen hebben hiermee te maken en iedereen heeft zijn eigen 

barrières waarom het niet vlot getrokken kan worden. Terwijl het aantoonbaar is hoe snel we 

vergrijzen en hoe snel we dat zorgcomponent ingebouwd moeten hebben. Dat is niet een kwestie 

van “dat komt wel goed”. Nee, dat is morgen al aan de hand.  

De particulier denkt nog steeds opgevangen te worden in een zorginstantie als het 

slechter gaat, echter dat tijdperk is voorbij. Mensen moeten bewust gemaakt worden 

dat ze zelf in actie moeten komen, echter de mensen weten niet waar ze moeten 

aankloppen om zich zelfvoorzienend te maken. Kijk naar de maatschappij en het 

bedrijfsleven die deze taak moet oppakken en de kansen moet benutten om 

particulieren te begeleiden en de actie achter de voordeur te werk moeten stellen. Veel 

particulieren met eigen vastgoed zijn wellicht steenrijk, figuurlijk gesproken, maar 

financieel arm. Mensen willen misschien wel hun woning transformeren naar een 

levensloopbestendige woning maar kunnen geen middelen vrij krijgen om dit te 

bewerkstelligen. Zoek naar een experimenteerruimte, ook vanuit de overheid, we zien 

wel alternatieven ontstaan.  

Hoe belangrijk is het met name in dit thema dat de 18 Zuid-Limburgse gemeenten gezamenlijk 

optrekken?    
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Dat is heel belangrijk, niet alleen voor de portefeuillehouders wonen maar ook voor de 

portefeuillehouders welzijn. De afgelopen twee jaar zijn gemeenten heel intensief bezig 

geweest met de drie decentralisaties. Dat heeft heel veel focus vereist, niet alleen van 

de collega portefeuillehouders maar ook van de zorginstanties die nog steeds de 

gevolgen hiervan ervaren en hun weg daarin moeten vinden. De zorginstanties hebben 

nog niet de focus om de problematiek in de particuliere markt helemaal te kunnen 

tackelen vanuit de vastgoedsector. Er is een korte termijn problematiek en een lange 

termijn problematiek. De vastgoedinstanties zien het vooral als een lange termijn 

problematiek. De vraagstelling is nu, welke woning moeten we nu hebben om aan de 

vraag te kunnen voldoen. We moeten ook af van het standpunt zoals men vroeger keek 

naar de behoefte, want je bouwt voor 40 jaar terwijl binnen 20 jaar de vergrijzingsslag 

een vergoedingsslag zal maken. Die woningen moeten dan ook nog geschikt zijn. Je 

maakt nu al een aanpassing die ook over 20 jaar nog toepasbaar is. 

o Reactie uit de zaal, de heer Van Lunen (PVDA Maastricht): 

Ik worstel ook heel erg met de vraag “Hoe ga je om met zorgwoningen?”, want in 

Maastricht zijn er ook te weinig zorgwoningen terwijl er tegelijkertijd een tekort aan 

eenpersoonswoningen is. Wellicht zijn de woningen die straks voor ouderen geschikt 

zijn, nu al geschikt voor eenpersoonshuishoudens en kunnen deze woningen nu ingezet 

worden voor eenpersoonshuishoudens. Ik zie kansen, maar we moeten zoeken naar 

slimme oplossingen hoe dit uit te voeren. Want deze twee groepen kun je niet 

samenvoegen in één complex.  

o Reactie mevrouw Lipsch: daarom niet naar zorgwoningen maar naar 

levensloopbestendige woningen. Dat betekent wel dat we nu met deze problematiek 

zitten. De senior gaat niet meer investeren in zijn huis tot op het moment dat hij zijn 

huis wil verkopen om te verhuizen. Indien dit niet lukt, wordt de senior gedwongen door 

de omstandigheden om te investeren in de eigen woning en dan wordt het pas op het 

laatste moment uitgevoerd. Daarom moeten we kijken naar de jongere doelgroep, de 

50-plusser die deze slag wel nog kan maken. Daar moet het transformeren van de 

reguliere woning al gaan plaatsvinden en levensloopbestendig gemaakt worden.  

o Reactie uit de zaal, de heer Brauers (Raadslid Gemeente Voerendaal):  

De eigen huidige woning is straks niet meer geschikt indien de heer Brauer ouder wordt. 

Er zouden aanpassingen gedaan moeten worden aan zijn woning en zo zijn er velen die 

hiermee zitten. Daar zou een taak kunnen liggen voor de gemeente, richtlijnen opstellen 

en verschaffen aan de burger hoe een woning aangepast kan worden naar een 

levensloopbestendige woning. Voor dit voorstel doe ik hierbij een appèl.  

Is er geld nodig of richtlijnen? De verzorgingsstaat is immers verleden tijd. 

o Reactie mevrouw Lipsch:  

Het is meerledig, wat we vooral doen, we proberen te kijken naar interne regels en 

structuren door bijvoorbeeld deregulering te laten plaatsvinden of door het invoegen 

van levensloopbestendig in de bestemmingsplannen en te laten zien wat dat betekent. 

Stedenbouwkundig hebben we overal onze mening over klaar, maar als je kijkt naar de 

afweging tussen de zorg en de persoonlijke behoefte die je daarin hebt en de 

mantelzorg, dan zijn er gigantisch veel dingen mogelijk. Dat houdt in dat we als 

portefeuillehouders wonen daarvoor alle instrumenten klaar voor willen maken. Aan de 

andere kant zie je de stimulans wat je nodig hebt om als burger over te gaan tot de 

investering achter de voordeur, dat is bij de ene burger meer nodig dan bij de andere 

burger. Het is niet voor iedereen weggelegd om deze financiële middelen op te hoesten. 

Soms heb je een subsidie nodig om bepaald bewustzijn bij te brengen. Vaak loop je bij 
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bancaire instellingen tegen grenzen aan om je financiering rond te krijgen voor de 

bekostiging van de verbouwing. Door overleggen bij de rijksoverheid zie je nu heel sterk 

dat er nieuwe constructies ontstaan zoals de SVN, een levensloopbestendige lening die 

je dan wel kunt binnenhalen en waar de provincie ook achter staat tegen redelijke 

rentetarieven. Alle gelaagdheden van de overheden zijn hiermee bezig. 

Als we als raadsleden onderling is het belangrijk om dit te weten. Dat vergunningentraject is toch 

niet heel ingewikkeld? 

Dat zijn langlopende trajecten. Maar de slag die in de zorg plaatsvindt inzake de 

zorgzwaartepakketten 1 t/m 4 waarbij cliënten nu thuis moeten verblijven, veroorzaakt 

nu geen hoos, maar die aantallen gaan wel toenemen. Daarom moeten we nu al 

plannen maken en een visie opstellen om over drie jaar stappen te kunnen maken in de 

vastgoedmarkt. Het is een hele opgave voordat je dat verhaal bij de burger hebt. Daar 

ligt een belangrijke rol voor de raadsleden.  

o Reactie uit de zaal, mevrouw Korsten (Raadslid Gemeente Maastricht): 

Reactie op de opmerking van de heer Brauers. Mevrouw Korsten wil aangeven dat hij 

een oplossing moet zoeken voor zijn huis, maar probeer ook samen met buurtgenoten 

die in dezelfde situatie zitten bijvoorbeeld maaltijdvoorzieningen te regelen. Zorg ervoor 

dat er een vorm van vervoer blijft, ook al wordt u ouder. Kortom probeer zo veel 

mogelijk burgers het leven zelf gestalte te geven en faciliteer die eigen initiatieven. In 

Maastricht komen bijvoorbeeld verzoeken binnen voor groepswoningen. Deze 

initiatieven moeten we stimuleren en proberen te faciliteren. Ga vanuit die houding de 

problemen aan. En realiseer je dat de problemen op een natuurlijke wijze voorbij gaat.  

U zegt, wij als raadsleden moeten ruimte geven aan persoonlijk initiatieven. 

Reactie mevrouw Lipsch:  

Raadsleden hebben een belangrijke rol, maar er zijn ook andere partijen die een 

belangrijke rol kunnen spelen zoals bijvoorbeeld architecten, de 

verbouwingsmedewerkers, de mensen die achter de voordeur komen. Dat zijn 

doelgroepen waar we de communicatie op moeten richten. Dit betekent dat die slag 

breed georiënteerd moet zijn om alle partijen te pakken te krijgen.  

Dat betekent dat we alle partijen met eigen initiatieven met open armen moeten ontvangen. 

o Reactie uit de zaal, de heer Willems (Raadslid Gemeente Beek): 

De heer Willems kan beide sprekers alleen maar ondersteunen en wil een ervaring hier 

aan toevoegen; het sleutelwoord is maatwerk. Het woord levensloopbestendig is niet 

een eenduidige oplossing. Tien jaar geleden kregen mensen met een indicatie hulp 

aangeboden, echter later bleek dat men die indicatie niet meer wilde omdat hun situatie 

leefbaar was. Daar ligt het sleutelwoord, leefbaarheid. Anders kijken naar ouder worden 

en van daaruit kijken welke ondersteuning echt nodig is. Dan kan een groot deel van de 

problematiek opgelost worden. Dat vraagt iets in de sfeer van de woning zoals geld 

vrijmaken om een aanpassing te doen en we moeten ons realiseren dat de zorg die we 

nu verlenen nooit houdbaar is en dus zal veranderen.  

o Reactie mevrouw Lipsch: 

Mensen willen niet graag verhuizen, dat is logisch. Wat je wil proberen te voorkomen is 

dat er problemen gaan ontstaan, dus we moeten kijken met een preventieve blik. 

o Reactie uit de zaal, Raadslid Gemeente Vaals: 

Gemeenten zijn druk bezig met de decentralisaties, er vinden tafelgesprekken plaats 

met mensen die onder de WMO vallen. Wellicht dient op dat moment al gekeken te 

worden naar de mogelijkheden voor aanpassingen aan de woning. Zowel in koop- als in 

de huursector. 
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o Reactie mevrouw Lipsch: 

Dat zijn meestal wel de mensen die tegen een verbouwing op zien om de woning 

levensloopbestendig te maken. Daarom ook preventief kijken naar de doelgroep die 

daarvoor zit, de 50-plusser. Ook schakelen we met collega’s van welzijn om te zorgen 

dat we die brug veel sneller slaan. Wonen en Welzijn zijn toch twee aparte partijen. 

Terwijl het logisch lijkt dat die werelden één zijn, dank aan mevrouw Lipsch. We gaan naar het 

volgende thema. 

 

3.4 Nichemarkten en doelgroepen   

Er is sprake van reguliere  doelgroepen op de woningmarkt, zoals jongeren en ouderen, maar we 

praten ook over specifieke doelgroepen zoals kenniswerkers, arbeidsmigranten, expats en 

bijvoorbeeld  topsporters en JFC‘ers. Kenmerkend voor deze groepen is dat ze tijdelijk zijn. Het 

gemiddelde inkomen van een arbeidsmigrant zit rond de € 25.000,- en het gemiddelde inkomen 

van kenniswerkers zit rond de  

€ 50.000,-. Expats hebben nog een hoger inkomen en komen derhalve terecht in het duurdere 

segment (geliberaliseerde sector) van de huursector omdat ze zich, vanwege de tijdelijkheid, 

niet snel begeven in de koopsector. Studenten studeren aan de HBO instellingen in de 

centrumsteden en de inzet is dat de huisvesting gevonden wordt in bestaand vastgoed. Grote 

leegstaande gebouwen kunnen geschikt gemaakt worden voor bewoning door deze studenten. 

Een andere doelgroep zijn de studenten van de RWTH/ Fachhochschule Aachen. De cijfers laten 

een hoge tijdelijke extra instroom zien, dit betreft 3000 eenheden netto. Kijk of we geschikte 

woonruimte kunnen aanbieden. De vraag is of het een tijdelijke toevoeging is of dat dit blijvend 

beschikbaar moet zijn. Dit is een mooi discussiepunt.  

 

 
 

De heer Guyt (Wethouder Gemeente Sittard-Geleen) wordt uitgenodigd aan tafel. Er gaat best 

veel geld naar de realisering van de campussen. Wat gaat dat voor een reactie geven op de 

woningmarkt denkt u?   

Reactie de heer Guyt:  

Je hoopt dat dat de oplossing van het probleem is, maar ik denk dat we dan buiten de 

waard denken. Het is goed dat die campussen er komen ter versterking van  

Zuid-Limburg. Die kunnen ons veel goeds brengen, kenniswerkers worden zo hier 

naartoe getrokken. Gemiddeld zijn ze geïnteresseerd in een stedelijk klimaat, maar 
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expats zitten ook met name in het huursegment. Bovendien moeten deze mensen 

flexibel zijn en zijn ze toch kritisch in de keuze van hun woning.  

Dat zijn nogal getallen, de doelgroep studenten van de RWTH, wat is de waarde daarvan? 

Laten we onze kansen benutten maar wel goed weten waar we op inzetten zoals al 

eerder genoemd, de investering van een nieuwbouwwoning geldt voor 40 jaar. 

Indien studenten na drie jaar weer vertrekken, is dat natuurlijk geen juiste keuze.  

Voor Parkstad zou dit kansen kunnen bieden. Alles wijst erop dat daar structurele 

oplossingen gezocht kunnen worden. Het kan helpen om leegstaande gebouwen 

andere bestemmingen te geven.  

Zijn we als regio interessant voor de Duitser en de Belg? 

Dat vinden wij, maar onze buren vinden dat ook. Er zitten nog grote verschillen 

tussen de wet- en regelgeving van de buurlanden. We maken wel stappen zoals 

bijvoorbeeld het volgen van de verhuisbeweging over de grenzen heen. Echter dat  

zijn niches. Daarbij blijkt dat mensen in een later stadium van hun leven terugkomen 

naar Nederland voor hun sociaal geluk.   

Een tweede woning (vakantiewoning) in Zuid-Limburg, is dat een groeiende markt?  

Bij economisch aantrekkelijke prijzen, kan dat een optie kan zijn. Vanuit de 

gezamenlijke aanpak de vraag of het woon- en leefklimaat daar beter van wordt? Is 

het een duurzame oplossing indien de halve straat tijdelijk wordt bewoond? Kijkend 

naar de totale marktvoorraad zal dat een marginale oplossing zijn. 

Dat is een niche dus. Tot slot, de statushouders. Alle gemeenten hebben een bericht gekregen 

hoeveel mensen ze gaan opnemen. De verwachting is dat deze aantallen groter gaat worden.   

Alle gemeenten hebben brieven ontvangen van de rijksoverheid met de 

taakstellingen, gemiddeld zijn deze nu verdubbeld. De taakstelling voor Sittard-

Geleen is 180 mensen die we moeten huisvesten in één jaar, dan heb je het over 

circa 80 woningen. Deze categorie is aangewezen op sociale huurwoningen. Dit zal de 

druk vergroten op deze categorie woningen. Dit is een niche vraagmarkt behorende 

bij het inmiddels knellende aanbod. 

Wie wil hier iets aan toevoegen?  

o Reactie uit de zaal: 

Het is vooral een kans voor de studentenhuisvesting. Studenten hebben meer 

behoefte aan een studio in plaats van een zelfstandige woning. Tegelijkertijd zie je 

dat eenpersoonshuishoudens vaak genoegen nemen met relatief kleine woningen. 

Zelfs internationaal zie je dat er micro woningen ontstaan. Misschien ligt daar de 

kans om woningen te maken voor studenten en beginners met als doel later door te 

stromen naar een groter appartement. Het is toch van belang om de woningmarkt 

flexibel te maken. 

o Reactie uit de zaal, de heer Claessens (Raadslid Gemeente Sittard-Geleen): 

Meer een vraag of een oproep. Hoe kunnen we die doelgroepen behouden? Ze 

komen hierheen om kennis op te doen om te studeren, maar hoe kunnen we ze hier 

houden?  

Wat is uw eigen idee hierover? 

o Neem ze mee, geef ze een tocht door de provincie, prikkel ze. 

o Reactie uit de zaal, de heer Ghijsen (Raadslid Gemeente Beek): 

Het initiatief van het raadslid uit Maastricht is prachtig, het transformeren van 

woningen. We moeten echter rekening houden met het sloopfonds. Iemand zal de 

regie moeten nemen, dat moeten we met zijn allen doen. Een investeerder gaat geen 

geld hieraan besteden.   
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De provincie moet de regie gaan voeren. Het woord aan de heer Guyt. 

Het is prima als de provincie de regie neemt, echter wij dragen ook de 

verantwoordelijkheid. We moeten dit niet alleen aan anderen overlaten. Samen 

schouder aan schouder en kijken hoe we dit gaan organiseren. Tevens kijken naar het 

gekozen instrumentarium en hoe dit voor iedereen uitpakt. Laten we het vooral 

samen gaan doen. 

Het is van belang dat de 18 gemeenten gaan samenwerken. Maar het is natuurlijk wel een 

worsteling, hoe breng je dat in de praktijk. Het is uitermate complex. De manier waarop we dat 

gaan doen. We moeten uit de “gemeentezone” komen, dat vraagt moed. Hebben we dat? 

Als we die moed niet op tafel leggen, dan komen we ons twee keer tegen. Als we 

alles op zijn beloop laten, dan zeggen we achteraf, dit hadden we nooit gewild. Maar 

wij hebben nu de verantwoordelijkheid en die kans moeten we nemen. Die kans 

moeten we niet laten liggen. We zullen met elkaar die afspraak moeten maken. 

o Reactie uit de zaal, Raadslid Gemeente Valkenburg a/d Geul:  

Groningen is een mooi voorbeeld, hier hebben ze de mijnen ook leeggeplukt. Koop 

de verzakte woningen op. Dit kun je ook in Kerkrade doen, net zoals in Groningen.  

o De heer Guyt: er zijn meerdere sprekers die hebben gezegd, we moeten niet kiezen 

voor één strategie. We zullen op diverse borden moeten schaken. Kijken waar 

regelgeving knelt en gesprekken aangaan met de rijksoverheid.  

Dank aan de heer Guyt. We gaan over naar het laatste thema. 

 

3.5 (Her)programmeren planvoorraad 

De essentie van de weergave wordt kort weergegeven. Er wordt een diagram getoond inzake de 

behoefte, geplande toevoegingen/onttrekkingen en de leegstand per 31 december 2013. Er is 

een grote discrepantie te zien tussen de behoefte en de het geplande aantal toevoegingen. Ook 

in het verminderen van de leegstand moet een behoorlijke oplossing gezocht worden. Iedereen 

voegt maar woningen toe, maar dit kan een domino effect veroorzaken. Oude plannen kunnen 

gemakkelijk gereduceerd worden. Leegstand leidt tot verminderde WOZ-waarde. De vraag is of 

de planvoorraad gereduceerd kan worden zodat de sloopopgave beperkt kan blijven?. 

 

 
 

De heer Vankan (Wethouder Gemeente Valkenburg a/d Geul) wordt uitgenodigd aan tafel. De 

sombere stelling zoals geschetst, herkent u dit? 
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Ja, dat is herkenbaar. De gemeente Valkenburg heeft een planvoorraad van ruim 250 

woningen waarvan 50 nog geen vergunningaanvraag voor is ingediend of wat nog 

niet gebouwd is. De markt is verzadigd. De financiële targets zijn niet meer haalbaar 

voor de ontwikkelaars. Alles wat wordt bijgebouwd heeft als gevolg dat er steeds 

meer huizen te koop staan. Dit werkt averechts op de woningmarkt. 

Wat is uw verwachting inzake de geplande woningbouwplannen? 

We moeten in gesprek gaan met de ontwikkelaar en kijken of er herprogrammering 

kan plaatsvinden. We zullen dit allemaal moeten gaan doen.  

Wie heeft al bouwtitels weggehaald?  

o Reactie uit de zaal, de heer Wierikx (Wethouder Gemeente Beek): 

Dit is een lang proces gebleken. De gemeente Beek is al 15 tot 20 jaar geleden 

hiermee gestart en hebben de hoofdprijs betaald voor de planschade. Inmiddels is er 

een juridisch advies om deze planschade te beperken, deze adviezen liggen er, maak 

er gebruik van. 

o Reactie de heer Vankan: wat betreft planschade hebben we bij de provincie een 

bijeenkomst bijgewoond als gemeenten om dit te beperken. Uiteindelijk is het 

intrekken van een bouwtitel een stuk goedkoper dan het slopen van een woning. Als 

gemeente bepaal je ook de vraag naar bestaande woningen binnen je gemeente. 

Alleen verwijderen van bouwtitels is niet de enige taak, ook volkshuisvesting is een 

taak van de gemeente. Ook is het de taak van de gemeente om ervoor te zorgen dat 

men zijn huis kan verkopen. Een woning in een andere gemeente bepaalt ook de prijs 

van een woning in een buurgemeente. De gemeentegrenzen zijn niet meer leidend.  

Planvoorraad (her)programmeren, dat vergt moed en communicatievaardigheden. 

o Reactie uit de zaal: 

Hoe ver kun je gaan als gemeente, eerst zijn er toezeggingen gedaan en vervolgens 

trekt je de trekker eruit? Naast deze toezeggingen is er ook geld betaald.   

o Reactie uit de zaal, mevrouw Lambrichts (Raadslid Gemeente Onderbanken): 

Wij hebben dit ervaren, maar wat is billijk. Los van het financiële aspect zijn er ook 

emoties mee gemoeid. Met die emotionele waarde dient ook rekening gehouden te 

worden. 

o Reactie uit de zaal: 

Het schrappen van een bouwtitel kan heel pijnlijk zijn, maar het kan niet zo pijnlijk 

zijn dan de woning slopen omdat de woning onverkoopbaar blijkt. 

o Reactie uit de zaal: 

We hebben het aanbod en de vraag gezien. De vraag is of het aanbod aansluit op de 

vraag. Wat betreft de studenten en die andere doelgroepen; sluit het aanbod aan op 

de behoefte van deze groepen?  

o Reactie de heer Vankan: 

De sociale woningen zijn voor een ontwikkelaar niet interessant. Daarom moeten 

corporaties met elkaar aan tafel om te kijken of vraag en aanbod op elkaar aansluiten 

en kijken hoe dit beter met elkaar af te stemmen. De heer Vankan is het helemaal 

eens met deze reactie. 

o Reactie uit de zaal, Raadslid Gemeente Valkenburg: 

Is er wel werk voor de mensen die afgestudeerd zijn?  

Dank voor de bijdragen. De heer Van Grootheest krijgt het slotwoord.   
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4. Verloop proces Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg 
Het zijn twee lijnen, namelijk het POL en de regionale aanpak. We gaan nu per regio een 

zogenaamde structuurvisie opstellen. Dit komt ook uw kant op, vervolgens gaat het doorwerken 

en zal dit het speerpunt worden voor diverse gemeenten. Na de zomer wordt het verhaal 

definitief vastgesteld. Daarna zal er opnieuw een bijeenkomt georganiseerd worden en zal het 

landen in de structuurvisie. Als u als gemeente vragen en/of ideeën heeft hoe dat proces 

vormgegeven kan worden, laat dit weten aan de portefeuillehouder. Er liggen een aantal 

uitdagingen op het gebied van wonen en zorg. De oproep aan alle 18 gemeenten deze 

uitdagingen op te pakken vanuit het regionale belang. Probeer vooral samen op te trekken.  

5. Einde 
De heer Van Grootheest dankt alle aanwezigen en dankt mevrouw Van Trier voor haar bijdrage.  

 

3. Lijst van deelnemers 

 
initialen tussenvoegsel achternaam organisatie 

N.  Aarts gemeente Heerlen 

J.A.M.  Arntz gemeente Meerssen 

G. van der Bijl gemeente Meerssen 

F.  Blank CDA Voerendaal 

J.  Blom gemeente Valkenburg aan de Geul 

F.E.  Boon gemeente Eijsden-Margraten, raadslid 

L.  van den Boorn gemeente Eijsden-Margraten 

B.  Borggreve gemeente Nuth 

B.   Bux gemeente Sittard-Geleen 

M.  Claessens gemeente Sittard-Geleen 

H.   Cobben gemeente Valkenburg aan de Geul 

J.C.  Coenen gemeente Vaals 

J.I.A.A.  Cremers Raad Gulpen-Wittem 

RHJ  De la Haije gemeente Simpelveld 

RMJG  Defaux gemeente Gulpen-Wittem 

S. van  Dinther gemeente Voerendaal 

M.   Dreissen gemeente Landgraaf 

A  Dritty gemeente Landgraaf 

R.   Drunen Pvda Kerkrade 

A.  Elyamani Provincie Limburg 

JE  essers Burgerbelangen 

L.R.  Evers gemeente Onderbanken 

J.P.H.  Frijns gemeente Maastricht 

AMJ  Geers gemeente Kerkrade 

GAMG  Ghijsen CDA Beek 

A.   Goosen gemeente Nuth 

W.  Gouders gemeente Heerlen 

GJ van Grootheest gemeente Maastricht 
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H.A.M  Haarbosch-Toussaint gemeente Landgraaf 

J.  Hanssen gemeente Kerkrade 

A.P.M.  Heubel-Stolsz Provincie Limburg 

bgp  Hoevenagel gemeente Vaals 

P.H.  Hovens gemeente Beek 

AMA  Jonkhout gemeente Meerssen 

M.H.  Jussen gemeente Vaals 

P.C.C.  Kastrop gemeente Heerlen 

M  Kavouras gemeente Vaals 

A.J.C.  Keulers gemeente valkenburg aan de geul 

F.  Kistermann Raadslid CDA Gulpen-Wittem 

JGM  Kitzen gemeente Simpelveld 

HAC  Koene gemeente Eijsden-Margraten 

A  Koning Bastiaan Ouderen partij Heerlen 

N.  Krasovec gemeente Kerkrade 

G.  Kremer gemeente Sittard-Geleen 

M.   Lamerich gemeente Onderbanken 

  Lataster gemeente Kerkrade 

r.  Lucassen gemeente Nuth 

A.  van Lune gemeente Maastricht PvdA 

M.  Meijer CDA Kerkrade / Gemeente Kerkrade 

G.  Meijers gemeente Heerlen 

P. van der Mierden Raadslid Kerkrade 

T.  Minten CDA Meerssen 

EHG  Moonen gemeente Meerssen 

J.  de  Niet Parkstad Limburg 

F.J.   Ortmans gemeente Simpelveld 

S  Pieters gemeente Vaals 

J.M.D.  Pirson Progressief Beek 

  Pluijmakers gemeente Nuth 

J  Rademaker Parkstad Limburg 

MJ van Reenen gemeente Beek 

K  renericken PvdA Vaals 

H. van  Rens gemeente Beek 

RJJ  Ridderbeek gemeente Simpelveld 

WHJ  Robben Provincie Limburg 

M  Roozen gemeenteraad Heerlen 

M.C. van Rossenberg gemeente Voerendaal 

P.D.  Schepers gemeente … 

  Schleijpen gemeente Simpelveld 

H.  Schoenmakers gemeente Beek 

R.  Schoffeleers gemeente Maastricht 

JWM  Schoonbroodt Provincie Limburg 

N.  Sijstermans gemeente Nuth 

W.F.G.  Sijstermans gemeenteraad Heerlen 

G.  Silverentand-Nelissen gemeente Valkenburg aan de Geul 
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F.G.  Simons gemeente Heerlen 

MWT  Slob PvdA Landgraaf 

B.J.M.  Smeets PvdA Landgraaf 

PH  Spirk gemeente Simpelveld 

P.   Sullot gemeente Voerendaal 

P. J. B. C.  Thomas gemeente Kerkrade 

OAM  Tossings gemeente Eijsden-Margraten 

G.K.  van Loo - Habets gemeente mAastricht 

P.C.M.M.  Vanderbroeck gemeente Maastricht 

S  Vreuls-Essers gemeente Simpelveld 

J. de Vries gemeente Stein 

T.   Weijers gemeenten Kerkrade 

M.  Werry gemeente Simpelveld 

M.   Wetzels gemeente Voerendaal 

MWJM  Wierikx gemeente Beek 

c.g  willems Progressief Beek 

A.A.  Winkens VVD Heerlen 

J.N.P.  Winkens Raadslid Gemeente vaals 

OMT  Wolfs gemeente Onderbanken 

JJ  Wings PvdA gemeente Simpelveld 

 
 


