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TOELICHTING



Transformatieopgave Parkstad Limburg 2014-2020

In de bovenstaande kaart is de transformatieopgave in de periode 2014-2020 in de regio Parkstad Limburg per stadsdeel 

weergegeven; enerzijds als percentage ten opzichte van de huidige woningvoorraad en anderzijds in aantallen (aantal woningen). 

Indien de transfomatie-opgave negatief is, betekent dit dat in het desbetreffende stadsdeel een overschot is aan woningen. De 

woningvoorraad dient in dat geval met dit aantal verminderd te worden, zodat in 2020 sprake zal zijn van een evenwichtige 

woningmarkt (rekening houdende met een 'gezonde' frictieleegstand van 2%).

Etil; Transformatieopgave Parkstad Limburg 2014-2020   6

In de bovenstaande kaart is de transformatieopgave in de periode 2014-2020 in de regio Parkstad 
Limburg per stadsdeel weergegeven; enerzijds als percentage ten opzichte van de huidige woning-
voorraad en anderzijds in aantallen (aantal woningen). Indien de transfomatie-opgave negatief is, 
betekent dit dat in het desbetreffende stadsdeel een overschot is aan woningen. De woningvoor-
raad dient in dat geval met dit aantal verminderd te worden, zodat in 2020 sprake zal zijn van een 
evenwichtige woningmarkt (rekening houdende met een ‘gezonde’ frictieleegstand van 2%).
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VOORWOORD

Al in 2008, 2011 en 2012 heeft Etil in opdracht van de Stadsregio Parkstad Limburg de transfor-
matieopgave voor de periode tot 2020 berekend voor de regio. Ter voorbereiding op de nieuwe be-
leidsperiode en de nieuwe woonvisie heeft de Stadsregio Parkstad Limburg Etil gevraagd om deze 
opgave te actualiseren voor de periode 2014-2020 met een doorkijk naar 2030, gebruik makende 
van de meest actuele gegevens ten aanzien van de woningvoorraad, leegstand en huishoudens-
prognoses. Doel van de voorliggende publicatie is om beleidsmakers in de regio inzicht te geven in 
de kwantitatieve transformatieopgave in de regio, gemeenten en stadsdelen met een doorkijk naar 
de verschillende woongebieden en wijken. Het is als het ware de onderlegger voor de regionale 
volkshuisvestingsvisie en een basis voor de Regionale Woonstrategie voor de komende jaren. 

De in de voorliggende publicatie weergegeven trends en ontwikkelingen zijn beleidsneutraal. Dit 
betekent dat, afhankelijk van het te voeren beleid, de woningmarktontwikkelingen in de praktijk zul-
len afwijken van de geschetste theoretische trends. Het voorliggende onderzoek dient dan ook als 
basisinstrument om het woningmarktbeleid voor de komende jaren vorm te kunnen geven en niet 
als voorspelling van de daadwerkelijke woningmarktontwikkelingen.

De kwantitatieve transformatieopgave wordt berekend aan de hand van gegevens van de huidige
woningvoorraad en leegstand (Etil; Woonmonitor Limburg 2013, stand per 31-12-2013) in combina-
tie met de meest actuele wijkprognoses 2014-2020 (2030) betreffende huishoudens (Etil; Progneff 
2014).

De transformatieopgave is als volgt berekend:

 ● Stap 1: Huidig overschot/tekort aan woningen als gevolg van de huidige leegstandsom-
vang. Daarbij wordt rekening gehouden met een (‘gezonde’) frictieleegstand van 2%.

 ● Stap 2: Overschot/tekort aan woningen als gevolg van de toekomstige huishoudensontwik-
keling in de periode 2014-2020.

 ● Stap 3: De eerste twee stappen resulteren in de totale opgave als gevolg van de huishou-
dens - ontwikkeling 2014-2020 en het terugbrengen van de leegstand tot 2% in 2020 (resp. 
2030).

De transformatieopgave in de periode 2014-2020 wordt in de voorliggende rapportage op vier
verschillende ruimtelijke schaalniveaus samengevat:
- de woonregio Parkstad Limburg
- Regiogemeenten (acht gemeenten)
- Stadsdelen (de zogenaamde woongebieden)

Tot slot is ook een overzicht opgenomen van de leegstand binnen de sociale huursector en het
aandeel daarvan binnen de totale leegstand. Op te merken is dat dit inclusief de zogenaamde
‘bewuste’ leegstand is; dat wil zeggen leegstand van woningen die gesloopt zullen worden.
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SAMENVATTING 

Zoals in het voorwoord aangegeven, heeft Etil reeds in 2008, 2011 en 2012 in opdracht van de 
Stadsregio Parkstad Limburg de transformatieopgave voor de periode tot 2020 berekend. In de 
voorliggende rapportage heeft Etil de kwantitatieve opgave geactualiseerd voor de periode 2014-
2020, resulterend in een opgave van 3.590 te onttrekken woningen. Op te merken is dat er niet ge-
keken is naar de kwalitatieve transformatieopgave. Het betreft dus een kwantitatieve doorrekening 
op basis van de huidige bezetting van de woningvoorraad, leegstand en de toekomstig verwachte 
huishoudensontwikkeling. Vanwege de nog korte doorlooptijd is ook een doorkijk gemaakt naar 
2030. De terugblik naar 2012 en 2013 is nieuw.

Samenstelling van de transformatieopgave
Bij de berekening van de transformatieopgave speelt een aantal factoren een rol (zie ook het voor-
woord). Zo kan er momenteel reeds sprake zijn van een overschot of tekort op de woningmarkt. 
Indien gekeken wordt naar de huidige leegstand blijkt dat er in de regio in totaal ruim 5.200 wonin-
gen leeg staan. Een deel van deze woningen is als frictieleegstand te betrachten. Deze leegstand 
is noodzakelijk om de woningmarkt naar behoren te doen functioneren. De frictieleegstand wordt
gevormd door woningen die tijdelijk leegstaan als gevolg van verhuizing, verkoop of verbouwing. 
Deze leegstand is als het ware de voorwaarde voor en gevolg van de dynamiek op de woningmarkt. 
Er wordt daarbij uitgegaan van een ‘gezonde’ frictieleegstand van 2%. Indien sprake is van een 
leegstandpercentage van boven de 2% is er sprake van een ongezonde situatie; er bestaat een 
overschot aan woningen. In de regio Parkstad Limburg bedraagt eind 2013 het leegstandspercen-
tage 4,3%, hetgeen betekent dat het huidige overschot circa 2.780 woningen bedraagt.

Daarnaast wordt de transformatieopgave bepaald door de te verwachten huishoudensontwikkeling. 
Op basis van de meest actuele Etil-wijkprognoses (Progneff 2014) zal het aantal huishoudens in de
periode 2013-2020 naar verwachting met circa 820 afnemen. Om de woningmarkt in evenwicht te
houden, dient dan ook het aantal woningen met een gelijk aantal af te nemen. Beide onderdelen 
(huidig overschot en de verwachte huishoudensontwikkeling) zorgen voor een onttrekkingsopgave 
van circa 3.600 woningen. Op te merken is dat er net als in 2012, in tegenstelling tot de berekenin-
gen uit 2008 en 2011, geen rekening is gehouden met de bestaande plancapaciteiten.

De opgave in de regio - de stadsdelen
Niet in alle gemeenten en stadsdelen in de regio is de opgave gelijk. De voorspelde demografische
groei in de gemeenten Brunssum, Nuth en Onderbanken kan de leegstand niet compenseren, wat
resulteert in een negatieve opgave. Overigens hebben alle parkstadgemeenten een negatieve op-
gave. De opgave in de stedelijke woongebieden Parkstad Centrum en in mindere mate in Schaes-
berg en Brunssum-West is nog positief. In alle overige stadsdelen is de opgave negatief. Dat wil 
zeggen dat in deze stadsdelen woningen aan de woningvoorraad onttrokken dienen te worden in 
de periode 2014-2020. De grootste opgave is te vinden de stadsdelen Kerkrade-Oost, Heerlen-Stad
en Hoensbroek. In deze stadsdelen ligt de opgave boven de 450 woningen. Op te merken is dat 
hierbij geen rekening is gehouden met de realisatie van plancapaciteiten in de komende jaren.



ACHTERGROND
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1. ENVELOP 2014

De ‘envelop’ vormt het regionale kader voor de transformatieopgave in Parkstad Limburg 2013-
2020/2030. De eerste ‘envelop’ is opgesteld in 2008, gebaseerd op de gegevens per 1-1-2008 en 
als kader gebruikt voor de Herstructureringsvisie voor de Woningvoorraad 2008 t/m 2020. De ge-
meenten en corporaties hebben deze envelop geaccepteerd als randvoorwaarde voor de herstruc-
turering in Parkstad Limburg, met dien verstande dat de opgave niet uitsluitend door de corporaties 
gerealiseerd kan worden.

In 2009 is de Herstructureringsvisie voor de Woningvoorraad Parkstad Limburg vastgesteld. In deze 
visie hebben regio, gemeenten en corporaties gezamenlijk op kaart weergegeven waarde transfor-
matie komende jaren moet gaan landen. Daarbij is als en van de voorwaarden voor realisatie ge-
steld dat de ‘envelop’ jaarlijks dient te worden gemonitord. De samenwerkende partijen (gemeenten 
en corporaties) hebben in 2010 verzocht de Envelop te actualiseren.

In 2012 is gewerkt aan het uitwerken van de Regionale Woonstrategie 2012-2020. Dit uitvoerings-
gerichte document geeft aan op welke thema’s de komende periode de focus ligt om de regionale 
woningmarkt zowel kwantitatief als kwalitatief in balans te brengen. Hiertoe blijft de Herstructure-
ringsvisie uit 2009 inclusief de aanvulling Nuth uit 2012 als ruimtelijk kader overeind. Wel is een 
actualisatie van het kwantitatief kader noodzakelijk. In 2012 heeft deze actualisatie plaatsgevonden 
in de envelop in de Envelop 2012.

Eind 2013 is de Regionale Woningmarktprogrammering Parkstad Limburg 2013 – 2016 vastgesteld. 
In deze regionale woningmarktprogrammering is afgesproken dat de ‘Envelop’ een kwantitatief uit-
gangspunt is voor het toevoegen van nieuwe woningbouwplannen. In de nog vast te stellen struc-
tuurvisie Wonen Zuid-Limburg zal dit principe overgenomen worden.

De ‘Envelop 2014’ is zoals gesteld het geactualiseerde kwantitatieve kader van de Herstructure-
ringsvisie voor de Woningvoorraad. Omdat de periode naar 2020 nogal kort is, is ook de periode 
tot 2030 meegenomen. In deze rapportage wordt de Envelop nader toegelicht. Er wordt inzicht 
gegeven in de feitelijke data en de achterliggende aannames. Daarnaast wordt ook de geplande 
monitoring en actualisatie voor de komende periode toegelicht.



DEMOGRAFIE

LEEGSTAND

● 9

2. OPBOUW ENVELOP

In de Envelop 2014 zitten net zoals in 2012 de thema’s leegstand en demografie verwerkt. De data 
over bestaande woningbouwprojecten is in dit cijfer niet meegenomen. 

Toelichting onderdelen Envelop 2014

Dit getal betreft het aantal woningen dat t/m 2020 dient te worden onttrokken aan de 
woningvoorraad om de afname van de woningbehoefte op te vangen;

Dit getal betreft het aantal woningen dat moet worden onttrokken aan de woningvoor-
raad om het overschot in het aantal leegstaande woningen (meer dan 2% frictieleeg-
stand) terug te brengen

Dit getal betreft het aantal woningen dat in totaal onttrokken dient te worden en wordt 
verkregen door de eerste twee categorieën op te tellen. Let wel, dit betreft de opgave 
waarbij geen rekening is gehouden met de compensatie van d realisaties uit de plan-
capaciteiten (woningtoevoegingen en –onttrekkking)

Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat de gegevens in deze opgave zijn gebaseerd op de 
autonome ontwikkeling van de afzonderlijke gemeenten. Het betreft hier dus geen regionale opgave 
die over de acht gemeenten is verdeeld, maar een regionale opgave als reultaat van de som van 
de acht gemeentelijke opgaven. De cijfers in de Envelop zijn geactualiseerd op basis van peildatum 
1-1-2014
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3. DE OPGAVE

De eerste Envelop is opgesteld in 2008. Deze opgave was berekend voor Parkstad Limburg be-
staande uit 7 gemeenten. Sinds 2010 bestaat de regio uit 8 gemeenten. Derhalve wordt ode opgave 
voor de periode 2014-2020 alleen vergeleken met de opgave van 2010 en 2012, aangezien deze 
beiden over dezelfde gemeenten gaan.

Opgave Envelop 2010 2012 2014

Demografie: te onttrekken woningen t/m 2020 1.921 910 820

Leegstand: overschot terugbrengen tot 2% 3.058 2.840 2.780

Onttrekkingsopgave 4.979 3.750 3.600*
*De cijfers zijn per onderdeel afgerond op tientallen, derhalve kan in de som een afwijking ontstaan 
ten opzichte van de afzonderlijke onderdelen.

Evenals bij de vorige actualisatie (2010-2012) lijken de cijfers weer te geven dat de opgave afneemt. 
Dit beeld moet echter worden genuanceerd. De belangrijkste reden van de veronderstelde afvlak-
king van de opgave is dat de looptijd van de prognose steeds korter wordt. Er resteren momenteel 
nog slechts 6 jaren in de beleidsperiode t/m 2020. Om inzicht te hebben in de verwachte opgave na 
2020, is dit jaar voor het eerst een doorkijk opgenomen naar 2030. Onderstaand het overzicht van 
de opgave voor beide einddata:

Transformatieopgave 2014-2020 2014-2030

Brunssum -350 -670

Heerlen -1.280 -2.950

Kerkrade -1.200 -2.640

Landgraaf -450 -1.290

Nuth -40 -220

Onderbanken -30 -150

Simpelveld -120 -370

Voerendaal -110 -330

Parkstad Limburg -3.580 -8.620

De verwachte ontwikkeling van huishoudens t/m 2040 (progneff 2014) toont dat de komende jaren 
een afname van zowel het aantal huishoudens als het aantal inwoners te verwachten is, die vanaf 
2020 steviger doorzet.  

Daarnaast is van belang op te merken dat uit de cijfers uit de Woonmonitor op te maken is dat de 
leegstand zich steeds minder in woningcorporatiebezit manifesteert, maar steeds meer in het par-
ticulier koopwoningbezit.
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4. TERUGBLIK 2012-2013

Nieuw toegevoegd in de Transformatieopgave 2014-2020/2030 is de terugblik op 2012-2013 (twee 
jaarschijven). Hierbij is inzichtelijk gemaakt wat in die periode in de woningvoorraad is gebeurd (toe-
voeging/onttrekking). Om de opgave tegen de realisatie af te kunnen zetten is de opgave bij deze 
terugblik teruggebracht naar het gemiddelde voor twee jaren (i.p.v. de totale opgave 2012-2020).

Op het niveau van Parkstad Limburg geeft dit het volgende overzicht:

Terugblik 2012-2013 Parkstad 

Gemiddelde opgave 2012-2013 -940

Totaal gerealiseerd 2012-2013 -80

Discrepantie tussen opgave en realisatie -860

Conclusies Transformatieopgave: 
 ● De voorliggende opgave laat zien dat met name door de demografische ontwikkeling een 

grote opgave is/zal ontstaan;
 ● De realisaties van de afgelopen jaren laten zien dat er effect ontstaat op de opgave (grote 

sloop en dus negatieve realisatie);
 ● De leegstand in de opgave 2014 is vertekend, doordat er veel geplande leegstand zat bij de 

corporaties op 31 december 2013/ 1 januari 2014 in verband met het uitstellen van de sloop 
ten behoeve van de loting op de verhuurderheffing.
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5. MONITORING EN ACTUALISATIE

In de inleiding is reeds aangegeven dat de eerste Envelop is opgesteld in 2008. Vervolgens heeft in 
2010 een actualisatie plaatsgevonden en is in 2011 de data gemonitord. Aangezien er bij vaststel-
ling van de Envelop in 2008 geen concrete afspraken zijn gemaakt over het monitoren en actualise-
ren van de opgave, heeft dit nogal eens tot onduidelijkheid geleid. In de Envelop 2012 zijn duidelijke 
afspraken gemaakt die ook de komende periode worden voortgezet.

De afgelopen jaren heeft de woningmarkt diverse ontwikkelingen meegemaakt. Ook de komende 
jaren zullen verschillende ontwikkelingen van invloed zijn op de woningmarkt. Daarom is het van 
belang om de informatie actueel te houden. Het is echter niet verstandig om de kaders telkens bij te 
stellen, want dan wordt het sturen op de spreekwoordelijke ‘stip op de horizon’ onmogelijk. Om hel-
derheid te geven over de actualiteit van gegevens en de noodzakelijk monitoring wordt de opgave in 
d Envelop komende periode jaarlijks gemonitord en (maximaal) tweejaarlijks geactualiseerd.

Het monitoren van de opgave betreft een analyse van de andere data dan de gegevens die bij ac-
tualisatie zijn gebruik. Bij het monitoren van de opgave wordt de volgende data verzameld (let wel: 
de peildata schuiven elk jaar door):

 ● Demografie: verschil aantal huishoudens op 1-1-2014 en 1-1-2015.
 ● Leegstand: saldo van het aantal woningtoevoegingen en het aantal woningontrekkingen 

tussen 1-1-2014 en 1-1-2014.

Bij het actualiseren van de opgave worden de volgende gegevens gebruikt:
 ● Demografie: woningbehoefte per 1-1-2016 op basis van Progneff 2016
 ● Leegstand: omvang legstand per 1-1-2016 op basis van de WOZ-gegevens 2016

6. DE ENVELOPPEN

De opgave in de Envelop geeft de onttrekking weer op basis van de te verwachten demografische 
ontwikkeling en de compensatie van het overschot in de leegstand. De getallen in de envelop die-
nen als volgt te worden geïnterpreteerd:

positief getal: geeft het aantal woningen dat toegevoegd kan worden aan om het tekort in de voor-
raad op te vangen.
negatief getal: geeft het aantal woningen dat onttrokken dient te worden om het overschot in de 
voorraad terug te brengen.

De opgave in de geactualiseerde envelop is per woongebied, gemeente en voor de regio als geheel 
in kaart gebracht.



ENVELOPPEN
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DOORKIJK 2030

   

REGIO TOTAAL

     Opgave 

     2014-2020

Toelichting

    

Bron / Overige

Demografie

Opgave door afname van het 

aantal huishoudens en daar- 

mee de woningvoorraad- 

behoefte.

Etil; 

Progneff 2014

(wijkprognoses 

huishoudens)

WONINGEN

-820
 

   

Leegstand

Opgave teneinde het terug- 

brengen van de leegstand 

tot 2%

Etil; 

WOZ-monitor 

Limburg 2013 

(Woonmonitor 

Limburg)-2.780

   

Opgave ten gevolge van 

demografie en leegstand, 

exclusief compensatie van 

toevoegingen/onttrekkingen 

uit plancapaciteiten.
-3.600

Opgave

-5.020-8.620-940 -860

Opgave 2014 - 2030 Restopgave 2020 - 2030

indien opgave tot 2020 

gerealiseerd wordt

TERUGBLIK 2012-2013

-80

Gemiddelde opgave 

2012 - 2013

Totaal gerealiseerd 

in 2012 en 2013 

samen (afgerond)

Verschil tussen 

opgave en realisatie 

(afgerond)

* Omdat de demografie en daardoor de opgaven en ook de leegstand zijn gebaseerd op prognoses zijn deze allen afgerond naar tientallen. Om de opgave te 

berekenen zijn de niet-afgeronde data gebruikt. De realisaties uit 2012 en 2013 betreffen absolute aantallen, dit is daadwerkelijk gerealiseerd.

** De totalen bij de (rest)opgave zijn berekend op basis van niet-afgeronde data; derhalve kan het zijn dat de optelsom van de losse onderdelen niet gelijk is aan de 

opgave. De afwijking is ofwel -10 of 10 in dat geval.

Etil; Transformatieopgave Parkstad Limburg 2014-2020   8
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DOORKIJK 2030

-330-670-70 -130

Opgave 2014 - 2030 Restopgave 2020 - 2030

indien opgave tot 2020 

gerealiseerd wordt

TERUGBLIK 2012-2013

60

Gemiddelde opgave 

2012 - 2013

*

Totaal gerealiseerd 

in 2012 en 2013 

samen (afgerond)

Verschil tussen 

opgave en realisatie 

(afgerond)

**

* Omdat de demografie en daardoor de opgaven en ook de leegstand zijn gebaseerd op prognoses zijn deze allen afgerond naar tientallen. Om de opgave te 

berekenen zijn de niet-afgeronde data gebruikt. De realisaties uit 2012 en 2013 betreffen absolute aantallen, dit is daadwerkelijk gerealiseerd.

** De totalen bij de (rest)opgave zijn berekend op basis van niet-afgeronde data; derhalve kan het zijn dat de optelsom van de losse onderdelen niet gelijk is aan de 

opgave. De afwijking is 10 woningen in dit geval (-330 i.p.v. -320).

   

 g

Brunssum

     Opgave 

     2014-2020

Toelichting

    

Bron / Overige

Demografie

Opgave door afname van het 

aantal huishoudens en daar- 

mee de woningvoorraad- 

behoefte.

Etil; 

Progneff 2014

(wijkprognoses 

huishoudens)

WONINGEN

30
 

   

Leegstand

Opgave teneinde het terug- 

brengen van de leegstand 

tot 2%

Etil; 

WOZ-monitor 

Limburg 2013 

(Woonmonitor 

Limburg)-380

   

Opgave ten gevolge van 

demografie en leegstand, 

exclusief compensatie van 

toevoegingen/onttrekkingen 

uit plancapaciteiten.-350

Opgave

Etil; Transformatieopgave Parkstad Limburg 2014-2020   10
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 g

Brunssum-Centrum/Noord

     Opgave 

     2014-2020

Toelichting

    

Bron / Overige

Demografie

Opgave door afname van het 

aantal huishoudens en daar- 

mee de woningvoorraad- 

behoefte.

Etil; 

Progneff 2014

(wijkprognoses 

huishoudens)

WONINGEN

-70
 

   

Leegstand

Opgave teneinde het terug- 

brengen van de leegstand 

tot 2%

Etil; 

WOZ-monitor 

Limburg 2013 

(Woonmonitor 

Limburg)-270

   

Opgave ten gevolge van 

demografie en leegstand, 

exclusief compensatie van 

toevoegingen/onttrekkingen 

uit plancapaciteiten.-340

Opgave

DOORKIJK 2030

-370-710-70 -90

Opgave 2014 - 2030 Restopgave 2020 - 2030

indien opgave tot 2020 

gerealiseerd wordt

TERUGBLIK 2012-2013

20

Gemiddelde opgave 

2012 - 2013

*

Totaal gerealiseerd 

in 2012 en 2013 

samen (afgerond)

Verschil tussen 

opgave en realisatie 

(afgerond)

* Omdat de demografie en daardoor de opgaven en ook de leegstand zijn gebaseerd op prognoses zijn deze allen afgerond naar tientallen. Om de opgave te 

berekenen zijn de niet-afgeronde data gebruikt. De realisaties uit 2012 en 2013 betreffen absolute aantallen, dit is daadwerkelijk gerealiseerd.

** De totalen bij de (rest)opgave zijn berekend op basis van niet-afgeronde data; derhalve kan het zijn dat de optelsom van de losse onderdelen niet gelijk is aan de 

opgave. De afwijking is ofwel -10 of 10 in dat geval.

Etil; Transformatieopgave Parkstad Limburg 2014-2020   11
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 g

Brunssum-West

     Opgave 

     2014-2020

Toelichting

    

Bron / Overige

Demografie

Opgave door afname van het 

aantal huishoudens en daar- 

mee de woningvoorraad- 

behoefte.

Etil; 

Progneff 2014

(wijkprognoses 

huishoudens)

WONINGEN

70
 

   

Leegstand

Opgave teneinde het terug- 

brengen van de leegstand 

tot 2%

Etil; 

WOZ-monitor 

Limburg 2013 

(Woonmonitor 

Limburg)-30

   

Opgave ten gevolge van 

demografie en leegstand, 

exclusief compensatie van 

toevoegingen/onttrekkingen 

uit plancapaciteiten.40

Opgave

DOORKIJK 2030

30800 -40

Opgave 2014 - 2030 Restopgave 2020 - 2030

indien opgave tot 2020 

gerealiseerd wordt

TERUGBLIK 2012-2013

40

Gemiddelde opgave 

2012 - 2013

*

Totaal gerealiseerd 

in 2012 en 2013 

samen (afgerond)

Verschil tussen 

opgave en realisatie 

(afgerond)

**

* Omdat de demografie en daardoor de opgaven en ook de leegstand zijn gebaseerd op prognoses zijn deze allen afgerond naar tientallen. Om de opgave te 

berekenen zijn de niet-afgeronde data gebruikt. De realisaties uit 2012 en 2013 betreffen absolute aantallen, dit is daadwerkelijk gerealiseerd.

** De totalen bij de (rest)opgave zijn berekend op basis van niet-afgeronde data; derhalve kan het zijn dat de optelsom van de losse onderdelen niet gelijk is aan de 

opgave. De afwijking is -10 woningen in dit geval (30 i.p.v. 40).

Etil; Transformatieopgave Parkstad Limburg 2014-2020   12



18 ●

   

 g

Brunssum-Zuid/Oost

     Opgave 

     2014-2020

Toelichting

    

Bron / Overige

Demografie

Opgave door afname van het 

aantal huishoudens en daar- 

mee de woningvoorraad- 

behoefte.

Etil; 

Progneff 2014

(wijkprognoses 

huishoudens)

WONINGEN

20
 

   

Leegstand

Opgave teneinde het terug- 

brengen van de leegstand 

tot 2%

Etil; 

WOZ-monitor 

Limburg 2013 

(Woonmonitor 

Limburg)-80

   

Opgave ten gevolge van 

demografie en leegstand, 

exclusief compensatie van 

toevoegingen/onttrekkingen 

uit plancapaciteiten.-60

Opgave

DOORKIJK 2030

10-400 0

Opgave 2014 - 2030 Restopgave 2020 - 2030

indien opgave tot 2020 

gerealiseerd wordt

TERUGBLIK 2012-2013

0

Gemiddelde opgave 

2012 - 2013

*

* Omdat de demografie en daardoor de opgaven en ook de leegstand zijn gebaseerd op prognoses zijn deze allen afgerond naar tientallen. Om de opgave te 

berekenen zijn de niet-afgeronde data gebruikt. De realisaties uit 2012 en 2013 betreffen absolute aantallen, dit is daadwerkelijk gerealiseerd.

** De totalen bij de (rest)opgave zijn berekend op basis van niet-afgeronde data; derhalve kan het zijn dat de optelsom van de losse onderdelen niet gelijk is aan de 

opgave. De afwijking is -10 woningen in dit geval (10 i.p.v. 20).

Totaal gerealiseerd 

in 2012 en 2013 

samen (afgerond)

Verschil tussen 

opgave en realisatie 

(afgerond)

**

Etil; Transformatieopgave Parkstad Limburg 2014-2020   13
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 g

Heerlen

     Opgave 

     2014-2020

Toelichting

    

Bron / Overige

Demografie

Opgave door afname van het 

aantal huishoudens en daar- 

mee de woningvoorraad- 

behoefte.

Etil; 

Progneff 2014

(wijkprognoses 

huishoudens)

WONINGEN

-160
 

   

Leegstand

Opgave teneinde het terug- 

brengen van de leegstand 

tot 2%

Etil; 

WOZ-monitor 

Limburg 2013 

(Woonmonitor 

Limburg)-1.120

   

Opgave ten gevolge van 

demografie en leegstand, 

exclusief compensatie van 

toevoegingen/onttrekkingen 

uit plancapaciteiten.-1.280

Opgave

DOORKIJK 2030

-1.670-2.950-340 -400

Opgave 2014 - 2030 Restopgave 2020 - 2030

indien opgave tot 2020 

gerealiseerd wordt

TERUGBLIK 2012-2013

60

Gemiddelde opgave 

2012 - 2013

*

Totaal gerealiseerd 

in 2012 en 2013 

samen (afgerond)

Verschil tussen 

opgave en realisatie 

(afgerond)

* Omdat de demografie en daardoor de opgaven en ook de leegstand zijn gebaseerd op prognoses zijn deze allen afgerond naar tientallen. Om de opgave te 

berekenen zijn de niet-afgeronde data gebruikt. De realisaties uit 2012 en 2013 betreffen absolute aantallen, dit is daadwerkelijk gerealiseerd.

** De totalen bij de (rest)opgave zijn berekend op basis van niet-afgeronde data; derhalve kan het zijn dat de optelsom van de losse onderdelen niet gelijk is aan de 

opgave. De afwijking is ofwel -10 of 10 in dat geval.

Etil; Transformatieopgave Parkstad Limburg 2014-2020   14
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 g

Parkstad-Centrum

     Opgave 

     2014-2020

Toelichting

    

Bron / Overige

Demografie

Opgave door afname van het 

aantal huishoudens en daar- 

mee de woningvoorraad- 

behoefte.

Etil; 

Progneff 2014

(wijkprognoses 

huishoudens)

WONINGEN

290
 

   

Leegstand

Opgave teneinde het terug- 

brengen van de leegstand 

tot 2%

Etil; 

WOZ-monitor 

Limburg 2013 

(Woonmonitor 

Limburg)-120

   

Opgave ten gevolge van 

demografie en leegstand, 

exclusief compensatie van 

toevoegingen/onttrekkingen 

uit plancapaciteiten.170

Opgave

DOORKIJK 2030

2204000 -10

Opgave 2013 - 2030 Restopgave 2020 - 2030

indien opgave tot 2020 

gerealiseerd wordt

TERUGBLIK 2012-2013

10

Gemiddelde opgave 

2012 - 2013

*

Totaal gerealiseerd 

in 2012 en 2013 

samen (afgerond)

Verschil tussen 

opgave en realisatie 

(afgerond)

**

* Omdat de demografie en daardoor de opgaven en ook de leegstand zijn gebaseerd op prognoses zijn deze allen afgerond naar tientallen. Om de opgave te 

berekenen zijn de niet-afgeronde data gebruikt. De realisaties uit 2012 en 2013 betreffen absolute aantallen, dit is daadwerkelijk gerealiseerd.

** De totalen bij de (rest)opgave zijn berekend op basis van niet-afgeronde data; derhalve kan het zijn dat de optelsom van de losse onderdelen niet gelijk is aan de 

opgave. De afwijking is -10 woningen in dit geval (220 i.p.v. 230).

Etil; Transformatieopgave Parkstad Limburg 2014-2020   15
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 g

Heerlen-Stad

     Opgave 

     2014-2020

Toelichting

    

Bron / Overige

Demografie

Opgave door afname van het 

aantal huishoudens en daar- 

mee de woningvoorraad- 

behoefte.

Etil; 

Progneff 2014

(wijkprognoses 

huishoudens)

WONINGEN

-150
 

   

Leegstand

Opgave teneinde het terug- 

brengen van de leegstand 

tot 2%

Etil; 

WOZ-monitor 

Limburg 2013 

(Woonmonitor 

Limburg)-410

   

Opgave ten gevolge van 

demografie en leegstand, 

exclusief compensatie van 

toevoegingen/onttrekkingen 

uit plancapaciteiten.-560

Opgave

DOORKIJK 2030

-550-1.110-160 -200

Opgave 2014 - 2030 Restopgave 2020 - 2030

indien opgave tot 2020 

gerealiseerd wordt

TERUGBLIK 2012-2013

40

Gemiddelde opgave 

2012 - 2013

*

Totaal gerealiseerd 

in 2012 en 2013 

samen (afgerond)

Verschil tussen 

opgave en realisatie 

(afgerond)

* Omdat de demografie en daardoor de opgaven en ook de leegstand zijn gebaseerd op prognoses zijn deze allen afgerond naar tientallen. Om de opgave te 

berekenen zijn de niet-afgeronde data gebruikt. De realisaties uit 2012 en 2013 betreffen absolute aantallen, dit is daadwerkelijk gerealiseerd.

** De totalen bij de (rest)opgave zijn berekend op basis van niet-afgeronde data; derhalve kan het zijn dat de optelsom van de losse onderdelen niet gelijk is aan de 

opgave. De afwijking is ofwel -10 of 10 in dat geval.

Etil; Transformatieopgave Parkstad Limburg 2014-2020   16



22 ●

   

 g

Hoensbroek

     Opgave 

     2014-2020

Toelichting

    

Bron / Overige

Demografie

Opgave door afname van het 

aantal huishoudens en daar- 

mee de woningvoorraad- 

behoefte.

Etil; 

Progneff 2014

(wijkprognoses 

huishoudens)

WONINGEN

-50
 

   

Leegstand

Opgave teneinde het terug- 

brengen van de leegstand 

tot 2%

Etil; 

WOZ-monitor 

Limburg 2013 

(Woonmonitor 

Limburg)-420

   

Opgave ten gevolge van 

demografie en leegstand, 

exclusief compensatie van 

toevoegingen/onttrekkingen 

uit plancapaciteiten.-470

Opgave

DOORKIJK 2030

-540-1.020-110 -110

Opgave 2014 - 2030 Restopgave 2020 - 2030

indien opgave tot 2020 

gerealiseerd wordt

TERUGBLIK 2012-2013

0

Gemiddelde opgave 

2012 - 2013

*

Totaal gerealiseerd 

in 2012 en 2013 

samen (afgerond)

Verschil tussen 

opgave en realisatie 

(afgerond)

**

* Omdat de demografie en daardoor de opgaven en ook de leegstand zijn gebaseerd op prognoses zijn deze allen afgerond naar tientallen. Om de opgave te 

berekenen zijn de niet-afgeronde data gebruikt. De realisaties uit 2012 en 2013 betreffen absolute aantallen, dit is daadwerkelijk gerealiseerd.

** De totalen bij de (rest)opgave zijn berekend op basis van niet-afgeronde data; derhalve kan het zijn dat de optelsom van de losse onderdelen niet gelijk is aan de 

opgave. De afwijking is 10 woningen in dit geval (-540 i.p.v. -550).

Etil; Transformatieopgave Parkstad Limburg 2014-2020   17
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 g

Heerlerheide

     Opgave 

     2014-2020

Toelichting

    

Bron / Overige

Demografie

Opgave door afname van het 

aantal huishoudens en daar- 

mee de woningvoorraad- 

behoefte.

Etil; 

Progneff 2014

(wijkprognoses 

huishoudens)

WONINGEN

-170
 

   

Leegstand

Opgave teneinde het terug- 

brengen van de leegstand 

tot 2%

Etil; 

WOZ-monitor 

Limburg 2013 

(Woonmonitor 

Limburg)-180

   

Opgave ten gevolge van 

demografie en leegstand, 

exclusief compensatie van 

toevoegingen/onttrekkingen 

uit plancapaciteiten.-350

Opgave

DOORKIJK 2030

-550-890-40 -40

Opgave 2014 - 2030 Restopgave 2020 - 2030

indien opgave tot 2020 

gerealiseerd wordt

TERUGBLIK 2012-2013

0

Gemiddelde opgave 

2012 - 2013

*

Totaal gerealiseerd 

in 2012 en 2013 

samen (afgerond)

Verschil tussen 

opgave en realisatie 

(afgerond)

**

* Omdat de demografie en daardoor de opgaven en ook de leegstand zijn gebaseerd op prognoses zijn deze allen afgerond naar tientallen. Om de opgave te 

berekenen zijn de niet-afgeronde data gebruikt. De realisaties uit 2012 en 2013 betreffen absolute aantallen, dit is daadwerkelijk gerealiseerd.

** De totalen bij de (rest)opgave zijn berekend op basis van niet-afgeronde data; derhalve kan het zijn dat de optelsom van de losse onderdelen niet gelijk is aan de 

opgave. De afwijking is 10 woningen in dit geval (-550 i.p.v. -540).

Etil; Transformatieopgave Parkstad Limburg 2014-2020   18
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 g

Heerlerbaan

     Opgave 

     2014-2020

Toelichting

    

Bron / Overige

Demografie

Opgave door afname van het 

aantal huishoudens en daar- 

mee de woningvoorraad- 

behoefte.

Etil; 

Progneff 2014

(wijkprognoses 

huishoudens)

WONINGEN

-80
 

   

Leegstand

Opgave teneinde het terug- 

brengen van de leegstand 

tot 2%

Etil; 

WOZ-monitor 

Limburg 2013 

(Woonmonitor 

Limburg)0

   

Opgave ten gevolge van 

demografie en leegstand, 

exclusief compensatie van 

toevoegingen/onttrekkingen 

uit plancapaciteiten.-80

Opgave

DOORKIJK 2030

-260-340-30 -40

Opgave 2014 - 2030 Restopgave 2020 - 2030

indien opgave tot 2020 

gerealiseerd wordt

TERUGBLIK 2012-2013

10

Gemiddelde opgave 

2012 - 2013

*

Totaal gerealiseerd 

in 2012 en 2013 

samen (afgerond)

Verschil tussen 

opgave en realisatie 

(afgerond)

* Omdat de demografie en daardoor de opgaven en ook de leegstand zijn gebaseerd op prognoses zijn deze allen afgerond naar tientallen. Om de opgave te 

berekenen zijn de niet-afgeronde data gebruikt. De realisaties uit 2012 en 2013 betreffen absolute aantallen, dit is daadwerkelijk gerealiseerd.

** De totalen bij de (rest)opgave zijn berekend op basis van niet-afgeronde data; derhalve kan het zijn dat de optelsom van de losse onderdelen niet gelijk is aan de 

opgave. De afwijking is ofwel -10 of 10 in dat geval.

Etil; Transformatieopgave Parkstad Limburg 2014-2020   19
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 g

Kerkrade

     Opgave 

     2014-2020

Toelichting

    

Bron / Overige

Demografie

Opgave door afname van het 

aantal huishoudens en daar- 

mee de woningvoorraad- 

behoefte.

Etil; 

Progneff 2014

(wijkprognoses 

huishoudens)

WONINGEN

-460
 

   

Leegstand

Opgave teneinde het terug- 

brengen van de leegstand 

tot 2%

Etil; 

WOZ-monitor 

Limburg 2013 

(Woonmonitor 

Limburg)-740

   

Opgave ten gevolge van 

demografie en leegstand, 

exclusief compensatie van 

toevoegingen/onttrekkingen 

uit plancapaciteiten.-1.200

Opgave

DOORKIJK 2030

-1.440-2.640-370 -100

Opgave 2014 - 2030 Restopgave 2020 - 2030

indien opgave tot 2020 

gerealiseerd wordt

TERUGBLIK 2012-2013

-270

Gemiddelde opgave 

2012 - 2013

*

Totaal gerealiseerd 

in 2012 en 2013 

samen (afgerond)

Verschil tussen 

opgave en realisatie 

(afgerond)

* Omdat de demografie en daardoor de opgaven en ook de leegstand zijn gebaseerd op prognoses zijn deze allen afgerond naar tientallen. Om de opgave te 

berekenen zijn de niet-afgeronde data gebruikt. De realisaties uit 2012 en 2013 betreffen absolute aantallen, dit is daadwerkelijk gerealiseerd.

** De totalen bij de (rest)opgave zijn berekend op basis van niet-afgeronde data; derhalve kan het zijn dat de optelsom van de losse onderdelen niet gelijk is aan de 

opgave. De afwijking is ofwel -10 of 10 in dat geval.

Etil; Transformatieopgave Parkstad Limburg 2014-2020   20
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 g

Kerkrade-Oost

     Opgave 

     2014-2020

Toelichting

    

Bron / Overige

Demografie

Opgave door afname van het 

aantal huishoudens en daar- 

mee de woningvoorraad- 

behoefte.

Etil; 

Progneff 2014

(wijkprognoses 

huishoudens)

WONINGEN

-220
 

   

Leegstand

Opgave teneinde het terug- 

brengen van de leegstand 

tot 2%

Etil; 

WOZ-monitor 

Limburg 2013 

(Woonmonitor 

Limburg)-420

   

Opgave ten gevolge van 

demografie en leegstand, 

exclusief compensatie van 

toevoegingen/onttrekkingen 

uit plancapaciteiten.-640

Opgave

DOORKIJK 2030

-680-1.320-170 -130

Opgave 2014 - 2030 Restopgave 2020 - 2030

indien opgave tot 2020 

gerealiseerd wordt

TERUGBLIK 2012-2013

-40

Gemiddelde opgave 

2012 - 2013

*

Totaal gerealiseerd 

in 2012 en 2013 

samen (afgerond)

Verschil tussen 

opgave en realisatie 

(afgerond)

* Omdat de demografie en daardoor de opgaven en ook de leegstand zijn gebaseerd op prognoses zijn deze allen afgerond naar tientallen. Om de opgave te 

berekenen zijn de niet-afgeronde data gebruikt. De realisaties uit 2012 en 2013 betreffen absolute aantallen, dit is daadwerkelijk gerealiseerd.

** De totalen bij de (rest)opgave zijn berekend op basis van niet-afgeronde data; derhalve kan het zijn dat de optelsom van de losse onderdelen niet gelijk is aan de 

opgave. De afwijking is ofwel -10 of 10 in dat geval.

Etil; Transformatieopgave Parkstad Limburg 2014-2020   21
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 g

Kerkrade-Noord

     Opgave 

     2014-2020

Toelichting

    

Bron / Overige

Demografie

Opgave door afname van het 

aantal huishoudens en daar- 

mee de woningvoorraad- 

behoefte.

Etil; 

Progneff 2014

(wijkprognoses 

huishoudens)

WONINGEN

-110
 

   

Leegstand

Opgave teneinde het terug- 

brengen van de leegstand 

tot 2%

Etil; 

WOZ-monitor 

Limburg 2013 

(Woonmonitor 

Limburg)-150

   

Opgave ten gevolge van 

demografie en leegstand, 

exclusief compensatie van 

toevoegingen/onttrekkingen 

uit plancapaciteiten.-260

Opgave

DOORKIJK 2030

-390-650-90 -50

Opgave 2014 - 2030 Restopgave 2020 - 2030

indien opgave tot 2020 

gerealiseerd wordt

TERUGBLIK 2012-2013

-40

Gemiddelde opgave 

2012 - 2013

*

Totaal gerealiseerd 

in 2012 en 2013 

samen (afgerond)

Verschil tussen 

opgave en realisatie 

(afgerond)

* Omdat de demografie en daardoor de opgaven en ook de leegstand zijn gebaseerd op prognoses zijn deze allen afgerond naar tientallen. Om de opgave te 

berekenen zijn de niet-afgeronde data gebruikt. De realisaties uit 2012 en 2013 betreffen absolute aantallen, dit is daadwerkelijk gerealiseerd.

** De totalen bij de (rest)opgave zijn berekend op basis van niet-afgeronde data; derhalve kan het zijn dat de optelsom van de losse onderdelen niet gelijk is aan de 

opgave. De afwijking is ofwel -10 of 10 in dat geval.

Etil; Transformatieopgave Parkstad Limburg 2014-2020   22
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 g

Kerkrade-West

     Opgave 

     2014-2020

Toelichting

    

Bron / Overige

Demografie

Opgave door afname van het 

aantal huishoudens en daar- 

mee de woningvoorraad- 

behoefte.

Etil; 

Progneff 2014

(wijkprognoses 

huishoudens)

WONINGEN

-120
 

   

Leegstand

Opgave teneinde het terug- 

brengen van de leegstand 

tot 2%

Etil; 

WOZ-monitor 

Limburg 2013 

(Woonmonitor 

Limburg)-180

   

Opgave ten gevolge van 

demografie en leegstand, 

exclusief compensatie van 

toevoegingen/onttrekkingen 

uit plancapaciteiten.-300

Opgave

DOORKIJK 2030

-380-680-110 90

Opgave 2014 - 2030 Restopgave 2020 - 2030

indien opgave tot 2020 

gerealiseerd wordt

TERUGBLIK 2012-2013

-200

Gemiddelde opgave 

2012 - 2013

*

Totaal gerealiseerd 

in 2012 en 2013 

samen (afgerond)

Verschil tussen 

opgave en realisatie 

(afgerond)

* Omdat de demografie en daardoor de opgaven en ook de leegstand zijn gebaseerd op prognoses zijn deze allen afgerond naar tientallen. Om de opgave te 

berekenen zijn de niet-afgeronde data gebruikt. De realisaties uit 2012 en 2013 betreffen absolute aantallen, dit is daadwerkelijk gerealiseerd.

** De totalen bij de (rest)opgave zijn berekend op basis van niet-afgeronde data; derhalve kan het zijn dat de optelsom van de losse onderdelen niet gelijk is aan de 

opgave. De afwijking is ofwel -10 of 10 in dat geval.

Etil; Transformatieopgave Parkstad Limburg 2014-2020   23
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 g

Landgraaf

     Opgave 

     2014-2020

Toelichting

    

Bron / Overige

Demografie

Opgave door afname van het 

aantal huishoudens en daar- 

mee de woningvoorraad- 

behoefte.

Etil; 

Progneff 2014

(wijkprognoses 

huishoudens)

WONINGEN

-170
 

   

Leegstand

Opgave teneinde het terug- 

brengen van de leegstand 

tot 2%

Etil; 

WOZ-monitor 

Limburg 2013 

(Woonmonitor 

Limburg)-280

   

Opgave ten gevolge van 

demografie en leegstand, 

exclusief compensatie van 

toevoegingen/onttrekkingen 

uit plancapaciteiten.-450

Opgave

**

DOORKIJK 2030

-840-1.290-120 -130

Opgave 2014 - 2030 Restopgave 2020 - 2030

indien opgave tot 2020 

gerealiseerd wordt

TERUGBLIK 2012-2013

10

Gemiddelde opgave 

2012 - 2013

*

Totaal gerealiseerd 

in 2012 en 2013 

samen (afgerond)

Verschil tussen 

opgave en realisatie 

(afgerond)

* Omdat de demografie en daardoor de opgaven en ook de leegstand zijn gebaseerd op prognoses zijn deze allen afgerond naar tientallen. Om de opgave te 

berekenen zijn de niet-afgeronde data gebruikt. De realisaties uit 2012 en 2013 betreffen absolute aantallen, dit is daadwerkelijk gerealiseerd.

** De totalen bij de (rest)opgave zijn berekend op basis van niet-afgeronde data; derhalve kan het zijn dat de optelsom van de losse onderdelen niet gelijk is aan de 

opgave. De afwijking is ofwel -10 of 10 in dat geval.

Etil; Transformatieopgave Parkstad Limburg 2014-2020   25
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 g

Schaesberg

     Opgave 

     2014-2020

Toelichting

    

Bron / Overige

Demografie

Opgave door afname van het 

aantal huishoudens en daar- 

mee de woningvoorraad- 

behoefte.

Etil; 

Progneff 2014

(wijkprognoses 

huishoudens)

WONINGEN

-180
 

   

Leegstand

Opgave teneinde het terug- 

brengen van de leegstand 

tot 2%

Etil; 

WOZ-monitor 

Limburg 2013 

(Woonmonitor 

Limburg)-170

   

Opgave ten gevolge van 

demografie en leegstand, 

exclusief compensatie van 

toevoegingen/onttrekkingen 

uit plancapaciteiten.-350

Opgave

**

DOORKIJK 2030

260-100-100 -140

Opgave 2014 - 2030 Restopgave 2020 - 2030

indien opgave tot 2020 

gerealiseerd wordt

TERUGBLIK 2012-2013

40

Gemiddelde opgave 

2012 - 2013

*

Totaal gerealiseerd 

in 2012 en 2013 

samen (afgerond)

Verschil tussen 

opgave en realisatie 

(afgerond)

**

* Omdat de demografie en daardoor de opgaven en ook de leegstand zijn gebaseerd op prognoses zijn deze allen afgerond naar tientallen. Om de opgave te 

berekenen zijn de niet-afgeronde data gebruikt. De realisaties uit 2012 en 2013 betreffen absolute aantallen, dit is daadwerkelijk gerealiseerd.

** De totalen bij de (rest)opgave zijn berekend op basis van niet-afgeronde data; derhalve kan het zijn dat de optelsom van de losse onderdelen niet gelijk is aan de 

opgave. De afwijking is 10 woningen in dit geval (260 i.p.v. 250).

Etil; Transformatieopgave Parkstad Limburg 2014-2020   26
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 g

Nieuwenhagen

     Opgave 

     2014-2020

Toelichting

    

Bron / Overige

Demografie

Opgave door afname van het 

aantal huishoudens en daar- 

mee de woningvoorraad- 

behoefte.

Etil; 

Progneff 2014

(wijkprognoses 

huishoudens)

WONINGEN

100
 

   

Leegstand

Opgave teneinde het terug- 

brengen van de leegstand 

tot 2%

Etil; 

WOZ-monitor 

Limburg 2013 

(Woonmonitor 

Limburg)-50

   

Opgave ten gevolge van 

demografie en leegstand, 

exclusief compensatie van 

toevoegingen/onttrekkingen 

uit plancapaciteiten.50

Opgave

**

DOORKIJK 2030

-460-42020 10

Opgave 2014 - 2030 Restopgave 2020 - 2030

indien opgave tot 2020 

gerealiseerd wordt

TERUGBLIK 2012-2013

10

Gemiddelde opgave 

2012 - 2013

*

Totaal gerealiseerd 

in 2012 en 2013 

samen (afgerond)

Verschil tussen 

opgave en realisatie 

(afgerond)

**

* Omdat de demografie en daardoor de opgaven en ook de leegstand zijn gebaseerd op prognoses zijn deze allen afgerond naar tientallen. Om de opgave te 

berekenen zijn de niet-afgeronde data gebruikt. De realisaties uit 2012 en 2013 betreffen absolute aantallen, dit is daadwerkelijk gerealiseerd.

** De totalen bij de (rest)opgave zijn berekend op basis van niet-afgeronde data; derhalve kan het zijn dat de optelsom van de losse onderdelen niet gelijk is aan de 

opgave. De afwijking is ofwel 10 woningen in dit geval (-460 i.p.v. -470).

Etil; Transformatieopgave Parkstad Limburg 2014-2020   27
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 g

Ubach over Worms

     Opgave 

     2014-2020

Toelichting

    

Bron / Overige

Demografie

Opgave door afname van het 

aantal huishoudens en daar- 

mee de woningvoorraad- 

behoefte.

Etil; 

Progneff 2014

(wijkprognoses 

huishoudens)

WONINGEN

-90
 

   

Leegstand

Opgave teneinde het terug- 

brengen van de leegstand 

tot 2%

Etil; 

WOZ-monitor 

Limburg 2013 

(Woonmonitor 

Limburg)-50

   

Opgave ten gevolge van 

demografie en leegstand, 

exclusief compensatie van 

toevoegingen/onttrekkingen 

uit plancapaciteiten.-140

Opgave

**

DOORKIJK 2030

-630-770-40 10

Opgave 2014 - 2030 Restopgave 2020 - 2030

indien opgave tot 2020 

gerealiseerd wordt

TERUGBLIK 2012-2013

-50

Gemiddelde opgave 

2012 - 2013

*

Totaal gerealiseerd 

in 2012 en 2013 

samen (afgerond)

Verschil tussen 

opgave en realisatie 

(afgerond)

* Omdat de demografie en daardoor de opgaven en ook de leegstand zijn gebaseerd op prognoses zijn deze allen afgerond naar tientallen. Om de opgave te 

berekenen zijn de niet-afgeronde data gebruikt. De realisaties uit 2012 en 2013 betreffen absolute aantallen, dit is daadwerkelijk gerealiseerd.

** De totalen bij de (rest)opgave zijn berekend op basis van niet-afgeronde data; derhalve kan het zijn dat de optelsom van de losse onderdelen niet gelijk is aan de 

opgave. De afwijking is ofwel -10 of 10 in dat geval.

Etil; Transformatieopgave Parkstad Limburg 2014-2020   28
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 g

Nuth

     Opgave 

     2014-2020

Toelichting

    

Bron / Overige

Demografie

Opgave door afname van het 

aantal huishoudens en daar- 

mee de woningvoorraad- 

behoefte.

Etil; 

Progneff 2014

(wijkprognoses 

huishoudens)

WONINGEN

30
 

   

Leegstand

Opgave teneinde het terug- 

brengen van de leegstand 

tot 2%

Etil; 

WOZ-monitor 

Limburg 2013 

(Woonmonitor 

Limburg)-70

   

Opgave ten gevolge van 

demografie en leegstand, 

exclusief compensatie van 

toevoegingen/onttrekkingen 

uit plancapaciteiten.-40

Opgave

**

DOORKIJK 2030

-180-2200 -30

Opgave 2014 - 2030 Restopgave 2020 - 2030

indien opgave tot 2020 

gerealiseerd wordt

TERUGBLIK 2012-2013

30

Gemiddelde opgave 

2012 - 2013

*

Totaal gerealiseerd 

in 2012 en 2013 

samen (afgerond)

Verschil tussen 

opgave en realisatie 

(afgerond)

* Omdat de demografie en daardoor de opgaven en ook de leegstand zijn gebaseerd op prognoses zijn deze allen afgerond naar tientallen. Om de opgave te 

berekenen zijn de niet-afgeronde data gebruikt. De realisaties uit 2012 en 2013 betreffen absolute aantallen, dit is daadwerkelijk gerealiseerd.

** De totalen bij de (rest)opgave zijn berekend op basis van niet-afgeronde data; derhalve kan het zijn dat de optelsom van de losse onderdelen niet gelijk is aan de 

opgave. De afwijking is ofwel -10 of 10 in dat geval.

Etil; Transformatieopgave Parkstad Limburg 2014-2020   29
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 g

Onderbanken

     Opgave 

     2014-2020

Toelichting

    

Bron / Overige

Demografie

Opgave door afname van het 

aantal huishoudens en daar- 

mee de woningvoorraad- 

behoefte.

Etil; 

Progneff 2014

(wijkprognoses 

huishoudens)

WONINGEN

30
 

   

Leegstand

Opgave teneinde het terug- 

brengen van de leegstand 

tot 2%

Etil; 

WOZ-monitor 

Limburg 2013 

(Woonmonitor 

Limburg)-60

   

Opgave ten gevolge van 

demografie en leegstand, 

exclusief compensatie van 

toevoegingen/onttrekkingen 

uit plancapaciteiten.-30

Opgave

**

DOORKIJK 2030

-110-1500 0

Opgave 2014 - 2030 Restopgave 2020 - 2030

indien opgave tot 2020 

gerealiseerd wordt

TERUGBLIK 2012-2013

0

Gemiddelde opgave 

2012 - 2013

*

Totaal gerealiseerd 

in 2012 en 2013 

samen (afgerond)

Verschil tussen 

opgave en realisatie 

(afgerond)

**

* Omdat de demografie en daardoor de opgaven en ook de leegstand zijn gebaseerd op prognoses zijn deze allen afgerond naar tientallen. Om de opgave te 

berekenen zijn de niet-afgeronde data gebruikt. De realisaties uit 2012 en 2013 betreffen absolute aantallen, dit is daadwerkelijk gerealiseerd.

** De totalen bij de (rest)opgave zijn berekend op basis van niet-afgeronde data; derhalve kan het zijn dat de optelsom van de losse onderdelen niet gelijk is aan de 

opgave. De afwijking is 10 woningen in dit geval (-110 i.p.v. -120).

Etil; Transformatieopgave Parkstad Limburg 2014-2020   30
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 g

Simpelveld

     Opgave 

     2014-2020

Toelichting

    

Bron / Overige

Demografie

Opgave door afname van het 

aantal huishoudens en daar- 

mee de woningvoorraad- 

behoefte.

Etil; 

Progneff 2014

(wijkprognoses 

huishoudens)

WONINGEN

-50
 

   

Leegstand

Opgave teneinde het terug- 

brengen van de leegstand 

tot 2%

Etil; 

WOZ-monitor 

Limburg 2013 

(Woonmonitor 

Limburg)-70

   

Opgave ten gevolge van 

demografie en leegstand, 

exclusief compensatie van 

toevoegingen/onttrekkingen 

uit plancapaciteiten.-120

Opgave

**

DOORKIJK 2030

-240-370-50 -70

Opgave 2014 - 2030 Restopgave 2020 - 2030

indien opgave tot 2020 

gerealiseerd wordt

TERUGBLIK 2012-2013

20

Gemiddelde opgave 

2012 - 2013

*

Totaal gerealiseerd 

in 2012 en 2013 

samen (afgerond)

Verschil tussen 

opgave en realisatie 

(afgerond)

**

* Omdat de demografie en daardoor de opgaven en ook de leegstand zijn gebaseerd op prognoses zijn deze allen afgerond naar tientallen. Om de opgave te 

berekenen zijn de niet-afgeronde data gebruikt. De realisaties uit 2012 en 2013 betreffen absolute aantallen, dit is daadwerkelijk gerealiseerd.

** De totalen bij de (rest)opgave zijn berekend op basis van niet-afgeronde data; derhalve kan het zijn dat de optelsom van de losse onderdelen niet gelijk is aan de 

opgave. De afwijking is 10 woningen in dit geval (-240 i.p.v. -250).

Etil; Transformatieopgave Parkstad Limburg 2014-2020   31
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 g

Voerendaal

     Opgave 

     2014-2020

Toelichting

    

Bron / Overige

Demografie

Opgave door afname van het 

aantal huishoudens en daar- 

mee de woningvoorraad- 

behoefte.

Etil; 

Progneff 2014

(wijkprognoses 

huishoudens)

WONINGEN

-60
 

   

Leegstand

Opgave teneinde het terug- 

brengen van de leegstand 

tot 2%

Etil; 

WOZ-monitor 

Limburg 2013 

(Woonmonitor 

Limburg)-50

   

Opgave ten gevolge van 

demografie en leegstand, 

exclusief compensatie van 

toevoegingen/onttrekkingen 

uit plancapaciteiten.-110

Opgave

**

DOORKIJK 2030

-210-33010 -10

Opgave 2014 - 2030 Restopgave 2020 - 2030

indien opgave tot 2020 

gerealiseerd wordt

TERUGBLIK 2012-2013

20

Gemiddelde opgave 

2012 - 2013

*

Totaal gerealiseerd 

in 2012 en 2013 

samen (afgerond)

Verschil tussen 

opgave en realisatie 

(afgerond)

* Omdat de demografie en daardoor de opgaven en ook de leegstand zijn gebaseerd op prognoses zijn deze allen afgerond naar tientallen. Om de opgave te 

berekenen zijn de niet-afgeronde data gebruikt. De realisaties uit 2012 en 2013 betreffen absolute aantallen, dit is daadwerkelijk gerealiseerd.

** De totalen bij de (rest)opgave zijn berekend op basis van niet-afgeronde data; derhalve kan het zijn dat de optelsom van de losse onderdelen niet gelijk is aan de 

opgave. De afwijking is ofwel -10 of 10 in dat geval.

Etil; Transformatieopgave Parkstad Limburg 2014-2020   32
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Brunssum Brunssum-Centrum/Noord -272 -70 -342

Brunssum-West -26 74 48

Brunssum-Zuid/Oost -77 23 -54

Totaal -375 27 -375 -348

Heerlen Parkstad-Centrum -116 293 177

Heerlen-Stad -408 -149 -557

Hoensbroek -423 -53 -476

Heerlerheide -176 -171 -347

Heerlerbaan -2 -78 -80

Totaal -1.125 -158 -1125 -1.283

Kerkrade Kerkrade-Oost -416 -221 -637

Kerkrade-Noord -148 -112 -260

Kerkrade-West -175 -124 -299

Totaal -739 -457 -739 -1.196

Landgraaf Schaesberg -171 -185 -356

Nieuwenhagen -55 100 45

Ubach over Worms -55 -85 -140

Totaal -281 -170 -281 -451

Nuth Anders -70 31 -39

Totaal -70 31 -70 -39

Onderbanken Anders -61 28 -33

Totaal -61 28 -61 -33

Simpelveld Anders -73 -53 -126

Totaal -73 -53 -73 -126

Voerendaal Anders -53 -65 -118

Totaal -53 -65 -53 -118

-2777

I IIIII

Bijlage 1: Transformatieopgave 2014-2020, naar gemeente, stadsdeel en wijk

Totaal -2.777 -817 -2777 -3.594

I Opgave als gevolg van het huidige overschot/tekort (huidige kwantitatieve mismatch), rekening houdende met een frictieleegstand van 2%.

II Opgave als gevolg van de  toekomstige huishoudensontwikkeling 2014-2020 (Progneff).

III Totale opgave als gevolg van de huishoudensontwikkeling 2014-2020 en het terugbrengen van de leegstand tot 2%.

Etil; Transformatieopgave Parkstad Limburg 2014-2020   34

● 39

Bijlage 1
Transformatieopgave 2014 – 2020, naar gemeente, naar stadsdeel en wijk  
(niet- afgerond)



Brunssum Brunssum-Centrum/Noord -70 23 -90

Brunssum-West 0 35 -30

Brunssum-Zuid/Oost 0 0 0

Totaal -70 58 -130

Heerlen Heerlen-Stad -160 36 -190

Heerlerbaan -30 8 -40

Heerlerheide -40 3 -50

Hoensbroek -110 1 -110

Parkstad-Centrum 0 12 -10

Totaal -340 60 -400

Kerkrade Kerkrade-Noord -90 -35 -60

Kerkrade-Oost -170 -35 -130

Kerkrade-West -110 -204 90

Totaal -370 -274 -100

Landgraaf Nieuwenhagen 20 13 10

Schaesberg -100 42 -140

Ubach over Worms -40 -45 10

Totaal -120 10 -130

Nuth Nuth 0 25 -20

Totaal 0 25 -20

Onderbanken Onderbanken 0 2 0

Totaal 0 2 0

Simpelveld Simpelveld -50 20 -70

Totaal -50 20 -70

Voerendaal Voerendaal 10 15 -10

Totaal 10 15 -10

-940 -84 -860

Totaal gemiddelde 

opgave 2012-2013

2012-2013 verschil 

opgave/ontwikkeling 

Gerealiseerd 

2012-2013

Bijlage 2: gemiddelde opgave en realisatie 2012-2013, naar gemeente en stadsdeel

* omdat de demografie en daardoor de opgaven en ook de leegstand zijn gebaseerd op prognoses zijn deze allen afgerond naar tientallen. Om de opgave te berekenen 

zijn de niet-afgeronde data gebruikt. De realisaties uit 2012 en 2013 betreffen absolute aantallen, dit is daadwerkelijk gerealiseerd.

Etil; Transformatieopgave Parkstad Limburg 2014-2020   35
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Bijlage 2
gemiddelde opgave en realisatie 2012-2013, naar gemeente en realisatie



Brunssum Brunssum-Centrum/Noord Centrum 4.209 32 247 13% 1,3%

Noord 3.772 111 185 60% 22,1%

Totaal 7.981 143 432 33% 10,2%

Brunssum-West West 3.240 22 91 24% 3,2%

Totaal 3.240 22 91 24% 3,2%

Brunssum-Zuid/Oost Oost 2.118 53 104 51% 7,3%

Zuid 1.352 3 42 7% 0,2%

Totaal 3.470 56 146 38% 5,2%

Totaal 14.691 221 669 33% 8,2%

Heerlen Parkstad-Centrum Heerlen-Centrum 2.354 25 164 15% 1,2%

Totaal 2.354 25 164 15% 1,2%

Heerlen-Stad Bekkerveld - Aarveld 1.487 6 39 15% 1,2%

Caumerveld - Douve Weien 2.829 26 96 27% 1,3%

Eikenderveld 1.462 12 54 22% 1,0%

Heerlen-Centrum 836 0 26 0% 0,0%

Meezenbroek - Schaesbergerveld 3.281 73 130 56% 3,6%

Molenberg 2.163 72 116 62% 9,2%

Schandelen - Grasbroek 2.617 33 124 27% 4,4%

Welten - Benzenrade 2.075 9 145 6% 0,4%

Woonboulevard - Ten Esschen 73 0 5 0% 0,0%

Zeswegen - Nieuw Husken 1.760 11 45 24% 0,7%

Totaal 18.583 242 780 31% 3,1%

Hoensbroek De Koumen 12 0 0

Hoensbroek - De Dem 4.050 226 342 66% 19,9%

Maria Gewanden - Terschuren 2.159 41 95 43% 2,4%

Mariarade 1.793 36 82 44% 6,7%

Nieuw Lotbroek 2.241 64 109 59% 5,4%

Totaal 10.255 367 628 58% 13,0%

Heerlerheide De Hei 32 0 7 0% 0,0%

Heerlerheide - Passart 2.900 109 146 75% 7,2%

Heksenberg 1.502 4 43 9% 0,2%

Rennemig - Beersdal 2.361 14 61 23% 0,5%

Vrieheide - De Stack 2.798 34 111 31% 1,9%

Totaal 9.593 161 368 44% 3,5%

Heerlerbaan De Beitel 35 0 3 0% 0,0%

Heerlerbaan-Centrum 2.306 16 36 44% 0,4%

Heerlerbaan-Schil 2.380 3 57 5% 0,1%

Totaal 4.721 19 96 20% 0,2%

Totaal 45.506 814 2.036 40% 5,9%

Kerkrade Kerkrade-Oost Kerkrade-Oost 9.958 272 615 44% 5,5%

Totaal 9.958 272 615 44% 5,5%

Kerkrade-Noord Kerkrade-Noord 6.475 81 277 29% 5,8%

Totaal 6.475 81 277 29% 5,8%

Kerkrade-West Kerkrade-West 7.232 77 320 24% 1,1%

Totaal 7.232 77 320 24% 1,1%

Totaal 23.665 430 1.212 35% 4,4%

Landgraaf Schaesberg Nieuwenhagen 457 3 18 17% 0,3%

Schaesberg 7.533 108 313 35% 3,3%

Totaal 7.990 111 331 34% 3,1%

Nieuwenhagen Nieuwenhagen 4.215 46 139 33% 1,3%

Totaal 4.215 46 139 33% 1,3%

Ubach over Worms Ubach over Worms 5.651 28 168 17% 0,6%

Totaal 5.651 28 168 17% 0,6%

Totaal 17.856 185 638 29% 2,1%

Leegstand

sociale 

huursector

Bijlage 3: Leegstand - sociale huursector versus totaal

Leegstand

totaal

Aandeel %

sociale

huursector

Leegstand %

sociale 

huursector

Etil; Transformatieopgave Parkstad Limburg 2014-2020   36
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Bijlage 3
Leegstand – sociale huursector versus totaal



Nuth Nuth Hulsberg 1.738 3 44 7% 0,1%

Nuth 3.091 21 101 21% 0,5%

Schimmert 1.362 7 51 14% 2,2%

Wijnandsrade 742 3 13 23% 1,6%

Totaal 6.933 34 209 16% 0,9%

Totaal 6.933 34 209 16% 0,9%

Onderbanken Onderbanken Onderbanken 3.631 11 134 8% 0,2%

Totaal 3.631 11 134 8% 0,2%

Totaal 3.631 11 134 8% 0,2%

Simpelveld Simpelveld Bocholtz 2.360 26 85 31% 1,9%

Simpelveld 2.664 28 88 32% 4,6%

Totaal 5.024 54 173 31% 3,3%

Totaal 5.024 54 173 31% 3,3%

Voerendaal Voerendaal

Klimmen 1.863 1 51 2% 0,0%

Voerendaal 3.721 35 114 31% 1,4%

Totaal 5.584 36 165 22% 1,0%

Totaal 5.584 36 165 22% 1,0%

Leegstand

sociale 

huursector

Vervolg ...

Leegstand

totaal

Aandeel %

sociale

huursector

Leegstand %

sociale 

huursector

Woning-

voorraad

totaal

Totaal 122.890 1.785 5.236 34% 4,8%

* Aandeel % sociale huursector: het % leegstaande sociale woningen ten opzichte van het totaal aantal leegstaande woningen

** Leegstand % sociale huursector: het % woningen van de voorraad sociale huurwoningen dat leeg staat 

In het bovenstaande overzicht is naast de totale leegstand in de regio, de leegstand opgenomen van de volgende in de regio 

actief zijnde woningcorporaties:

- Stichting Weller Wonen

- Stichting Wonen Heuvelsteden

- Stichting Wonen Limburg

- Stichting Wonen Zuid

- Stichting Woonmaatschappij Zo Wonen

- Stichting Woonpunt

- Woningstichting De Voorzorg

- Woningstichting Hestia

- Woningstichting Land Van Rode

- Woningstichting Simpelveld

- Woningstichting Voerendaal

- Woningvereniging Ubach over Worms

Etil; Transformatieopgave Parkstad Limburg 2014-2020   37
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Bijlage 4
Achtergrondinformatie Etil-porgnosemodel Progneff 
 
In 1993 heeft Etil een wiskundig model ontwikkeld voor het opstellen van lokale en regionale bevolkingsprognoses. Dit model is 
genaamd Progneff en staat voor ‘Bevolkingsprognoses en effectramingen’. Progneff is gebaseerd op puur demografische veron-
derstellingen; er wordt in de prognoses geen rekening gehouden met de toekomstige woningvoorraad. Dit betekent dat Progneff
een nulmeting geeft van de bevolkingsontwikkeling waardoor het model zich leent voor het toetsen van huidig en toekomstig 
beleid. Daarnaast kunnen met Progneff prognosevarianten worden doorgerekend om de onzekerheidsmarges rondom de meest 
plausibele bevolkingsontwikkeling te kwantificeren. Bij de prognose wordt gebruik gemaakt van veel gemeentespecifieke informa-
tie. De toekomstige veranderingen van vruchtbaarheid en sterftekans worden voornamelijk bepaald op basis van de landelijke ont-
wikkelingen volgens de laatste bevolkingsprognose van het CBS. Het binnenlands en buitenlands migratiesaldo worden bepaald 
door middel van een trendanalyse, waarbij de historische ontwikkeling en de relatie tussen het landelijke en regionale migratiesaldo 
centraal staan. Het migratiesaldo is dus niet gekoppeld aan de sloop- en woningbouwplannen van de gemeente. De prognose sluit 
aan op de actuele ontwikkeling van het binnenlands en buitenlands migratiesaldo en tendeert naar de veronderstellingen voor de 
ontwikkeling op langere termijn.

Geboorten
Voor het berekenen van het aantal geboorten in een prognosejaar wordt uitgegaan van de leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers 
uit de nationale bevolkingsprognose van het CBS. De nationale vruchtbaarheidscijfers worden geprojecteerd op de gemeentelijke 
risicobevolking en gecorrigeerd met een factor die de gemeente specifieke vruchtbaarheid weergeeft. Deze factor wordt constant 
verondersteld. Tevens wordt er bij het berekenen van het aantal geboren jongens en meisjes rekening gehouden met de sekseratio 
die in Nederland ongeveer 1,05 bedraagt.

Sterften
Voor het berekenen van het aantal overledenen wordt uitgegaan van de leeftijdsspecifieke sterftekansen naar geslacht zoals die in 
de nationale bevolkingsprognose van het CBS worden geprognosticeerd. De nationale sterftekansen worden vervolgens geprojec-
teerd op de gemeentelijke risicobevolking en gecorrigeerd met een factor die de gemeente specifieke sterftekansen weergeeft. De
correctiefactor wordt bepaald aan de hand van in het verleden waargenomen aantal overledenen en het aantal overledenen wat 
op basis van de nationale sterftekansen verwacht had mogen worden. Deze factor kan dus worden gezien als een indicator die 
de relatieve gezondheid van de gemeentelijke bevolking weergeeft ten opzichte van de nationale bevolking. In het model wordt 
verondersteld dat deze factor constant in de tijd is.

Migratie
Voor het bepalen van het totale gemeentelijke migratiesaldo maakt Progneff 2014 een onderscheid tussen het binnenlands en 
buitenlands migratiesaldo. De reden voor deze uitsplitsing is dat de motieven die aan binnenlandse en buitenlandse migratie ten 
grondslag liggen verschillend zijn. Daarnaast heeft buitenlandse migratie een sterkere regionale component dan binnenlandse 
migratie
vanwege bijvoorbeeld studie.

Binnenlands migratiesaldo
Het gemeentelijke binnenlandse migratiesaldo is het verschil tussen het aantal mensen dat zich vanuit een andere Nederlandse 
gemeente in de gemeente vestigt en het aantal mensen dat uit de gemeente vertrekt naar een andere Nederlandse gemeente. De 
som van de binnenlandse migratiesaldi van alle Nederlandse gemeenten is per definitie gelijk aan nul. 

Uit de ontwikkeling in het verleden kan afgeleid worden dat het gemeentelijke binnenlandse migratie -saldo zich structureel, dus 
gemiddeld over een wat langere periode, binnen een beperkte marge rond een bepaald evenwichtsniveau beweegt. Wanneer bij 
de bevolkingsprognose gerekend wordt met het binnenlands migratiesaldo in plaats van met de afzonderlijke migratiestromen is de 
onzekerheidsmarge van de prognose veel beperkter. Het migratiesaldo kan op korte termijn sterk schommelen door conjuncturele 
invloeden en is daarmee moeilijker voorspelbaar. Op wat langere termijn, dus gemiddeld over meerdere jaren, blijkt echter dat de 
schommelingen beperkt zijn. Voor het bepalen van de ontwikkeling van het gemeentelijke binnenlandse migratiesaldo worden
expliciete veronderstellingen gemaakt per gemeente. Deze veronderstellingen zijn gebaseerd op gerealiseerde trends uit het 
verleden en regionaal demografische inzichten. Het migratiesaldo is dus niet gekoppeld aan nieuw gereedgekomen woningen en 
aan sloop- en woningbouwplannen van de gemeente. Hiervoor is bewust gekozen, aangezien nieuw gereedgekomen woningen 
niet per definitie onmiddellijk betrokken zullen worden en dat planontwikkeling veel onzekerheden met zich meebrengt waardoor 
het alles behalve zeker is welke plannen doorgang zullen vinden. Als basis voor het vaststellen van het toekomstige gemeentelijke 
binnenlandse migratiesaldo wordt gebruik gemaakt van de gerealiseerde gegevens van het binnenlandse migratiesaldo vanaf het 
jaar 1996. Met behulp van deze tijdreeks wordt inzicht verkregen in de gerealiseerde ontwikkeling en de omvang van het gemeen-
telijke binnenlandse migratiesaldo. Op basis van een lineaire weging wordt vervolgens een evenwichtsniveau voor de korte termijn 
bepaald waarbij de recente jaren een zwaarder gewicht krijgen toebedeeld dan eerdere jaren.
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In Progneff 2014 tendeert het gemeentelijke binnenlandse migratiesaldo als percentage van de gemeentelijke bevolkingsomvang 
naar het gemeentelijke evenwichtsniveau voor de korte termijn en tendeert het voor de langere termijn enigszins naar het nulni-
veau. Deze veronderstelling is gemaakt omdat er in de toekomst minder jongeren en gezinnen en meer ouderen zullen zijn. Vooral 
jongeren en gezinnen kennen een grote verhuisgeneigdheid waardoor het aantal verhuizingen in de toekomst zal
afnemen en de gemeentelijke binnenlandse migratiesaldi kleiner worden.

Buitenlands migratiesaldo
Het gemeentelijke buitenlandse migratiesaldo is het verschil tussen het aantal mensen dat vanuit een ander land in de gemeente 
komt wonen en het aantal mensen dat uit de gemeente emigreert naar het buitenland. Uit de tijdreeksgegevens blijkt dat in de 
periode 1996-2013 het gemeentelijke buitenlandse migratiesaldo vaak positief samenhangt met het nationale buitenlandse migra-
tiesaldo. Hoewel de relatie tussen het gemeentelijke buitenlandse migratiesaldo en het nationale buitenlandse migratiesaldo voor
sommige jaren een negatief verband laat zien, is de relatie gemiddeld genomen positief. Een uitzondering hierop zijn enkele 
grensgemeenten in Oost- en Zuid -Nederland. Deze grensgemeenten kennen een specifiek migratiepatroon die afwijkt van het 
landelijke beeld, en die grotendeels verklaard kunnen worden door grensmigratie. In de afgelopen vijftien jaar was het buitenlandse 
migratiesaldo van enkele grensgemeenten namelijk voor veel jaren negatief als gevolg van de relatief gunstige huizenprijzen net 
over de grens in Duitsland en België waardoor per saldo meer mensen naar deze landen vertrokken dan vanuit deze landen bin-
nenkwamen.
 
In Progneff 2014 wordt uitgegaan van het positieve verband dat er bestaat tussen de gemeentelijke buitenlandse migratiesaldi en 
het nationale migratiesaldo. Om de toekomstige gemeentelijke buiten - landse migratiesaldi te prognosticeren wordt eerst het ge-
middelde aandeel van de gemeentelijke migratiesaldi in het totale buitenlandse migratiesaldo bepaald op basis van de gerealiseer-
de gegevens vanaf het jaar 1996. Dit gemiddelde aandeel kan worden als een evenwichtsniveau voor de korte en lange termijn. De 
negatieve aandelen van de grensgemeenten worden iets afgezwakt omdat recente jaren laten zien dat grensmigratie op zijn retour 
is, mogelijk als gevolg van de ontwikkelingen op de huizenmarkt en de verslechterde economische situatie. Het aandeel van het 
gemeentelijke buiten - landse migratiesaldo in het totale buitenlandse migratiesaldo tendeert in Progneff 2014 naar het gemeente-
lijke evenwichtsniveau voor de korte termijn en blijft daarna stabiel. De berekening van de gemeentelijke buitenlandse migratiesaldi 
voor de periode 2014-2050 vindt plaats door de geprognosticeerde aandelen te vermenigvuldigen met de nationale buitenlandse 
migratiesaldi zoals die op CBS Statline staan gepubliceerd.
 
Bevolkingsprognose op binnengemeentelijk niveau De prognoses die binnen het prognosemodel van Etil (Progneff) zijn opgeno-
men, zijn zowel op gemeenteniveau als op binnengemeentelijk niveau beschikbaar. Etil heeft de gemeentelijke prognosemethodiek 
doorontwikkeld voor deelgebieden van gemeenten, voor wijken of buurten. De methode van de binnengemeentelijke prognoses 
wijkt alleen bij de bevolkingsprognose af. Voor de overige thema’s wordt gebruik gemaakt van een soortgelijke methodiek als het 
geval is bij de gemeentelijke prognoses. In deze notitie wordt daarom alleen ingegaan op de bevolkingsprognose op binnenge-
meentelijk niveau. Binnen Progneff is het binnengemeentelijke bevolkingsprognosemodel zodanig opgezet dat er zowel rekening 
wordt gehouden met de binnengemeentelijke migratiestromen (in hoeverre deze uit de tijdreeks 2000-2013 gefilterd kunnen 
worden) en de huidige leeftijdsopbouw van een buurt.
 
Het aantal 0-4-jarigen in een prognosejaar wordt berekend met het aantal 25-34-jarigen aan het begin van de vijfjaars-periode. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van de verhouding in de voorafgaande vijfjaars-periode tussen het aantal 0-4-jarigen het aantal 
25-34-jarigen in het begin van de periode. Het aantal personen in de overige leeftijdsgroepen (5-9 t/m 85 jaar en ouder) wordt 
berekend met overgangscoëfficiënten. Een overgangscoëfficiënt is de verhouding tussen het aantal inwoners van leeftijdsgroep 
L in jaar J en het aantal van leeftijdsjaar L-5 in jaar J-5. In die overgangscoëfficiënt zit het effect van migratiesaldo naar leeftijd en 
sterfte naar leeftijd. De gebruikte co ëfficiënten van geboorten en overige leeftijdscategorieën kunnen ontleend worden aan de 
realisatie in de wijk/buurt of aan de realisatie op gemeentelijk niveau. Beide coëfficiënten worden binnen het binnengemeentelijke
prognosemodel met elkaar gecombineerd. Verder worden er in het binnen- gemeentelijke prognosemodel correctiefactoren aan-
gebracht om sterke toe- of afnames in de afgelopen jaren als gevolg van bijvoorbeeld woningbouw te neutraliseren. Net als in het 
gemeentelijke bevolkingsprognosemodel worden nieuwbouwplannen in de binnengemeentelijke prognoses niet meegenomen. De 
toekomstige verandering van vruchtbaarheid en sterftekans en de ontwikkeling van het migratiesaldo van de totale bevolking wor-
den ingebracht door de uitkomst van de som van de buurten/wijken te relateren aan de uitkomst van de eerder gemaakte prognose 
op gemeentelijk niveau.
 
Huishoudensprognose
De bevolkingsprognose ligt ten grondslag aan de prognose van de ontwikkeling van het aantal en soort huishoudens (met als 
kenmerk de leeftijd van de referentiepersoon huishouden ), waarbij de huishoudensverdunning ten gevolge van demografische 
en maatschappelijke ontwikkelingen een belangrijke (verklarende) factor vormt. Tegelijkertijd vindt er, rekening houdende met het 
beleid inzake extramuralisering, een prognose van de institutionele bevolking plaats.
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Bevolking
Demografische ontwikkelingen hebben een directe invloed op de ontwikkeling van het aantal huishoudens. Het is hierbij niet alleen 
de verwachte afname van het aantal inwoners, maar ook de veranderingen in de leeftijdssamenstelling die hierbij een belangrijke 
rol speelt. Het aandeel huis - houdens van een bepaalde leeftijdscategorie ten op zichte van het totale aantal huishoudens verschilt
namelijk. Voor de ontwikkeling van het aantal huishoudens en de omvang daarvan zijn beide ontwikkelingen relevant. In de huis-
houdensprognose binnen Progneff worden de verwachte demografische ontwikkelingen meegenomen door de regionale bevol-
kingsprognose van Etil in de prognosemethodiek op te nemen.

Institutionele bevolking
Naast de verwachte ontwikkeling van de totale bevolking speelt ook de ontwikkeling van de institutionele bevolking een belangrijke 
rol binnen de huishoudensprognose van Etil. Onder de institutionele bevolking wordt het aantal personen verstaan die een woon-
ruimte bewoont en daar bedrijfsmatig wordt voorzien in dagelijkse levensbehoeften. Hierbij gaat het om bewoners van instellingen 
zoals verpleeg-, bejaarden- en kindertehuizen, gezinsvervangende tehuizen, revalidatie - centra en gevangenissen, die daar in 
principe voor langere tijd (zullen) verblijven.

De omvang van de institutionele bevolking is de afgelopen jaren sterk afgenomen. Vooral het aantal inwoners van verzorgings- en 
verpleeghuizen is door de toenemende tendens tot zelfstandig wonen gedaald. In de huishoudensprognose wordt verondersteld 
dat het aandeel ouderen dat in een institutioneel huishouden woont, verder afneemt. Een daling van de institutionele bevolking 
heeft tot gevolg dat het aantal particuliere huishoudens stijgt, veelal met eenpersoonshuishoudens. Als gevolg van het scheiden 
van wonen en zorg zal de komende 10 jaar het aantal intramuraole plaatsen afgebouwd worden, ondanks een nog verwachte 
toename van het aantal oudere huishoudens. Zo zal nauwelijks meer behoefte bestaan aan een toename van het aantal intra-
murale plaatsen. Er zal eerder sprake zijn van een afname. In het kader van het in het afgelopen voorjaar door Etil /Companen 
uitgevoerde onderzoek “Wonen met Zorg” is berekend dat in de regio in 2022 een overschot van circa 200 tot 600 intramurale 
plaatsen zal zijn. Daarentegen zal de behoefte aan “verzorgd wonen” (zelfstandige woonzorgcomplexen en/of de zogenaamde 
aanleunwoningen) sterk toenemen, alsook aan zorg aan huis (geschikte woningen met zorg aan huis). Binnen Progneff wordt de 
omvang van de extramuralisering bepaald met behulp van de landelijke CBS-prognose van de institutionele bevolking. Door deze 
prognose te koppelen aan de bevolkingsprognose van het CBS wordt inzicht verkregen in de ontwikkeling van het aandeel van de 
institutionele bevolking ten opzichte van de totale bevolking . Met behulp van beide prognoses is het mogelijk deze verhoudingen 
nader te specificeren naar leeftijd.

Door de regionale bevolkingsprognose op de verkregen verhoudingen te leggen, wordt inzicht verkregen in de wijze waarop de re-
gionale institutionele bevolking zich zal gaan ontwikkelen. De uiteindelijke regionale prognose van de institutionele bevolking wordt 
verkregen door de regionale trend te koppelen aan de huidige omvang van de regionale institutionele bevolking naar leeftijd.

Maatschappelijke en sociaaleconomische invloeden
De ontwikkeling van het aantal huishoudens wordt niet alleen bepaald door de ontwikkeling van de totale en institutionele be-
volking. Andere belangrijke invloeden waarmee rekening dient te worden gehouden, zijn de verdere daling van de gemiddelde 
huishoudensomvang (huishoudensverdunning), de ontwikkeling van de welvaart en het veranderende gedrag van actoren. In de 
huishoudensprognose van Etil worden ook deze maatschappelijk en sociaaleconomische invloeden meegenomen. Om het effect 
van deze invloeden inzichtelijk te maken wordt gebruik gemaakt van de landelijke huishoudensprognose van het CBS waarin het 
effect van deze invloeden is meegenomen. Door de bevolkings- en huishoudensprognose van het CBS met elkaar te combineren 
wordt inzicht verkregen in de ontwikkeling van de verhouding tussen het aantal huishoudens naar de leeftijd van de referentie-
persoon van het huishouden en het aantal inwoners naar leeftijd. In de ontwikkeling van deze verhoudingsgetallen is de invloed 
van de maatschappelijke en sociaal -economische invloeden opgenomen. Door deze landelijke verhoudingen te koppelen aan de 
regionale bevolkingprognose verminderd met de institutionele bevolkingsprognose, wordt de te verwachte regionale huishoudens -
ontwikkeling bepaald. De uiteindelijke regionale huishoudensprognose wordt verkregen door de verwachte huishoudensontwikke-
ling te koppelen aan de huidige omvang van het regionale aantal huishoudens naar leeftijd.
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Bijlage 5
Overzichtskaart stadsdelen Parkstad Limburg
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