



De regio Twente is een zogeheten anticipeerregio. Dit betekent dat in de toekomst een
omslag gaat plaatsvinden van groei naar krimp van het aantal huishoudens. De
bevolkingsprognose (Primos 2013 – deze prognose wordt gebruikt door de regio en
provincie) laat zien dat de bevolking in Twente vanaf 2025 gaat afnemen. Met name door
de huishoudensverdunning neemt het aantal huishoudens in Twente pas na 2035 af. De
verwachting is dat het aantal huishoudens in Twente tot 2035 nog toeneemt met zo’n
16.500. De ‘grote groei’ is er echter niet meer; het aantal huishoudens neemt beperkt toe
en op termijn af.
De afgelopen vijf jaar nam het aantal inwoners in de gemeente Losser met 180 inwoners
af, waar regionaal en landelijk sprake was van groei. Lokaal, maar ook regionaal, is een
daling van het aantal geboortes zichtbaar. Het aantal huishoudens groeide relatief nog
sterk in de gemeente tot 2010, maar is sinds 2010 vrijwel stabiel gebleven. De gemiddelde
huishoudensgrootte bleek vrijwel gelijk in de periode 2010-2015, namelijk 2,5 personen.
Tabel 1 Bevolkings- en huishoudensontwikkeling gemeente Losser, regionaal en landelijk

Toename inwoners en huishoudens

Losser

Regio

Nederland

Groei inwoners
(1995-2015)

-1,5%

6,7% (Twente)
0,4% (Twente landelijk)

9,6%

Groei huishoudens
(2004-2014)

8,4%

5,8% (Twente)
7,2% (Twente landelijk)

7,7%

Bron: CBS-statline (2015), Vois Datawonen (2015)

De verwachte toekomstige huishoudensgroei van Primos 2013 voor de gemeente Losser is
naar beneden bijgesteld ten opzichte van Primos 2011: 10.320 huishoudens ten opzichte
van 9.960 huishoudens in de periode tot 2025. Daarentegen is de geraamde groei weer
iets hoger dan in oudere Primos prognoses uit 2007 en 2009.
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Figuur 1. Huishoudensprognose gemeente Losser (Bron: Primos 2013)

De huishoudens in Losser groeien de komende jaren nog, de daadwerkelijke hoogte van de
groei van de huishoudens in Losser in de toekomst weten we echter niet. De prognoses
laten een bandbreedte zien. De opgave is om met ‘sturen’ op de kwantiteit en kwaliteit van
het wonen in Losser rekening te houden met deze onzekerheid en de werkelijke
ontwikkeling van de huishoudens nauwlettend te volgen.
De provincie Overijssel hanteert Primos 2013 als uitgangspunt. In de gemeente Losser
voorziet Primos 2013 een behoefte van 665 woningen in de periode 2015 tot 2025. De
regio gaat uit van een bandbreedte in de woningbouwproductie van 80-100% van Primos
2013. Dit komt neer op een programma van 532 woningen tot 2025 voor de gemeente
Losser. Er is dan ruimte aanwezig in het programma voor nieuwe woningbouwinitiatieven
die zich de komende jaren kunnen voordoen. Ook houdt de gemeente dan rekening met de
nieuwe prognose 2014 die lager ligt dan de prognose 2013. Op dit moment zijn er 741
woningen opgenomen in het woningbouwprogramma van de gemeente, waarvan 525
woningen met een onherroepelijke realisatietitel. Dit sluit qua aantallen aan bij de
woningbehoefte.
Tabel 4. Prognose als input voor woningbouwprogramma

Primos 2013

2015

2025

9.290

9.956

Toename
665

80%
532

Andere huishoudens: vergrijzing, ontgroening, meer alleenstaanden
Het aantal senioren nam, net als in de periode 2005-2010, de afgelopen jaren sterk toe.
De toename van het aantal 65-plussers in de gemeente Losser ligt circa vijf procent hoger
dan regionaal en landelijk. De vergrijzing in de gemeente is zodoende sterker dan in de

regio Noordoost Twente en in Nederland. Dit is te verklaren door de ligging van Losser: in
grensgemeenten doet de vergrijzing zich relatief sterk voor; er wonen namelijk relatief veel
senioren en er bestaat weinig bevolkingsaanwas, doordat een groot deel van de jongeren
wegtrekt naar meer stedelijke gebieden vanwege studie/werk. Dit laatste zien we ook aan
de voortgaande trend van ontgroening. Het aantal jongeren tot 15 jaar is de afgelopen
jaren afgenomen, sterker dan in de regio en landelijk. Het aantal huishoudens met
kinderen neemt eveneens af, maar minder sterk af dan eerder (min 0,6% in de periode
2010-204 tegenover min 4% tussen 2005-2010). De zeer sterke toename van het aantal
eenpersoonshuishoudens tussen 2005 en 2010 (circa 23%) is de afgelopen jaren
afgenomen (toename van 1,7% in 2010-2014).
Tabel 2. Ontgroening en vergrijzing

Toename/afname in
2010-2015

Inwoners
tot 15 jaar

Inwoners
65-plus

Losser

-6,8%

20,0%

Twente landelijk

-6,4%

14,6%

Twente

-5,4%

14,0%

Nederland

-3,0%

15,6%

Bron: CBS-statline (2015), Vois Datawonen (2015)
Tabel 3. Ontwikkeling eenpersoonshuishoudens en huishoudens met kinderen

Toename/afname in
2010-2014

Eenpersoonshuis
houdens

Huishoudens
met kinderen

Losser

0,6%
1,7%

-0,6%

Twente landelijk

5,6%

-0,8%

Twente

2,2%

0,6%

Nederland

5,0%

1,4%

Bron: CBS-statline (2015), Vois Datawonen (2015)

In de periode 2014 – 2030 zet de vergrijzing verder door en neemt het aantal huishoudens
65-plus naar verwachting sterk toe in de gemeente (+ 48%, Primos 2013). Waar in 2014
het aantal 65 plus huishoudens 32% van het totaal aantal huishoudens uitmaakt, wordt
dat naar verwachting circa 43% in 2030.Het aantal huishoudens tot 25 jaar groeit in lichte
mate met 10% in de periode 2014 – 2030 (Primos 2013).

Accentverschillen tussen de kernen
In bijna alle kernen is het aantal inwoners sinds 2010 afgenomen: Beuningen met circa 65
personen, Glane met circa 50 personen, Overdinkel 135 personen en Losser circa 60
personen. In De Lutte is het aantal inwoners per saldo toegenomen vanwege een
nieuwbouwproject met circa 130 personen. Ook het aantal huishoudens is de afgelopen
jaren afgenomen in de kernen, behalve in De Lutte.
Vergeleken met 2010 is het aandeel 65-plussers in de kernen toegenomen (van 17% naar
21% in totaal). De percentuele toename is het sterkst in de kern Losser en Overdinkel. In
de centrale kern Losser wonen relatief de meeste ouderen. Het aandeel 0-25 jarigen is in
alle kernen (licht) afgenomen. In Beuningen wonen relatief de meeste jongeren

(gemiddelde huishoudensgrootte: 3,05 in 2015). Ook in De Lutte ligt de gemiddelde
huishoudensgrootte iets hoger met 2,62.

De woningmarkt laat tekenen van licht herstel zien. Het aantal woningen dat te koop staat
neemt af (gemiddeld 320 woningen per maand in periode september 2013 tot maart 2015,
sinds maart 2015 t/m november 2015: gemiddeld 250 woningen per maand, Bron:
Huizenzoeker.nl, 2015). De meeste dynamiek is er in de prijsklasse € 150.000,- tot €
200.000,-. Sinds kort worden ook weer wat duurdere woningen, van meer dan 4 ton,
verkocht. Nieuwbouwprojecten die recent worden opgeleverd verkopen goed. Vooral
tweekappers zijn populair.
In de dynamiek is de aanwezigheid van winkels en voorzieningen en de levendigheid van
kernen een factor. Binnen de regio vertoont Enschede het meeste dynamiek. Binnen de
gemeente Losser trekt de woningmarkt het meeste aan in de kern Losser.

Op basis van twee varianten is de huidige en toekomstige woningbehoefte geraamd,
namelijk op grond van de verhuisgeneigdheid per leeftijdsgroep (1) en op basis van het
werkelijk verhuisgedrag (verhuismobiliteit) per leeftijdsgroep (2). De varianten laten zien
voor welke woningsegmenten vraagdruk ontstaat en waar ontspanning te verwachten is
ten opzichte van de bestaande voorraad.
Voor deze raming is gebruik gemaakt van landelijk woningbehoefteonderzoek
(WoON2012)1 en de huishoudensprognose Primos 2013, en van de expertise van het
makelaarskantoor met het grootste marktaandeel in Losser.
Ontwikkelingen tot 2025:
Er is vooral behoefte aan eengezinskoopwoningen. In de gedragsvariant (ouderen
verhuizen weinig en blijven in hun eengezinskoopwoning wonen) is de vraagdruk op de
voorraad eengezinskoopwoningen het grootst. Zie

.

Er is vooral vraag naar vrijstaande woningen en tweekappers. Op korte termijn (tot 2020)
zijn de tweekappers het meest populair. Zie

.

Qua prijsklasse richt de behoefte zich het meest op de range € 150.000,- tot € 250.000,-.
Op middellange termijn (tot 2025) verschuift het accent in de vraag naar vrijstaande
woningen en de prijsklassen vanaf € 250.000,-. Zie

.

Aangaande de koopappartementen en de huurwoningen is er tot 2025 geen
noemenswaardige vraagdruk. De bestaande voorraad kan de vraag in deze segmenten
goed opvangen. De voorraad eengezinshuurwoningen alsmede de voorraad huurwoningen
tot de liberalisatiegrens is tot 2025 aan de ruime kant, ten opzichte van de behoefte. Zie
figuur

.

Ontwikkelingen na 2025:
Wanneer de behoefte over een langere termijn wordt vergeleken met de bestaande
voorraad, vermindert de vraagdruk op de voorraad eengezinskoopwoningen (

) en

neemt de behoefte aan huurwoningen tot de liberalisatiegrens toe

). Ook neemt de

vraagdruk op de voorraad appartementen dan sterk toe.
Op termijn ontstaat er met name in het middensegment van de koopwoningvoorraad
ontspanning. Het betreft met name tweekappers en hoekwoningen en het prijssegment €
150.000,- tot € 250.000,- (

en

). Een mogelijke verklaring is dat vanaf

medio 2025 de ‘babyboom generatie’ de woningmarkt gaat verlaten. Zij wonen relatief
vaak in eengezinskoopwoningen in het middensegment.
Bij de doorkijk moet er wel rekening mee worden gehouden dat er sprake kan zijn van
substitutie effecten: daarvan is bijvoorbeeld sprake als huishoudens de voorkeur geven
aan een vrijstaande woning in het hogere prijssegment maar hun middelen overschatten.
Dan is een tweekapper of een hoekwoning een acceptabel alternatief. Hierdoor kan er in
de verdere toekomst toch meer vraag zijn naar deze woningtypen dan uit huidig
woningbehoefteonderzoek kan worden afgeleid.
Als de nieuwbouw van voldoende kwaliteit is, dan is in principe elk type
eengezinskoopwoning voldoende aantrekkelijk, als de prijsstelling maar goed is.
Afzetrisico’s als gevolg van ontspanning zijn met name in de oudere bestaande voorraad
voorzien. Wat kleinere grondgebonden woningen uit de jaren 50 tot en met jaren 70:
slecht geïsoleerd, smalle beukmaat, geen vaste trap naar zolder, te lage kap.

Jongeren geven in gelijke mate de voorkeur aan huur- en koopwoningen. In de koopsector
richten zij zich in meerderheid op de prijsklasse € 100.000,- tot € 250.000,-. In de
huursector ligt het gewenste huurniveau meestal tussen de € 300,- en € 500,-. In de
praktijk wonen zij overwegend in een rij- of hoekwoning (koop) of een tweekapper (koop).
In de koopsector ervaren zijn een tekort aan betaalbare koopwoningen. In het
koopsegment tot € 150.000,- is er sprake van vraagdruk. Zelf geven jongeren aan dat
meer aanbod van goedkope en kleine woningen, de mogelijkheid van een starterslening,
maar ook meer informatie over eigen bouwkavels kan helpen om een passende woning te
vinden. Dit laatste is overigens voor de meeste jongeren een weinig realistische wens.
Vanaf ongeveer € 130.000,- zijn er in Losser fatsoenlijke (rij)woningen te vinden. Jongeren
vinden nieuwbouw aantrekkelijk vanwege de kwaliteit, maar dan moet rekening worden
gehouden met een prijsniveau van rond de € 160.000,-. Er zijn wel goedkopere woningen
te vinden (vanaf € 100.000,-), maar deze hebben doorgaans te weinig kwaliteit (slecht
geïsoleerd, gedateerd, slecht onderhouden, lage kap zonder vaste trap).
Jongere ervaren ook een tekort aan betaalbare huurwoningen. Slechts een klein deel van
de jongeren die aangeven interesse te hebben in een corporatiewoning is echter ook
daadwerkelijk als woningzoekende ingeschreven. Veel jongeren blijken, ook in de
particuliere huursector, meer op ad hoc basis te zoeken en anticiperen niet op een
toekomstige woonbehoefte.
Uit het woningbehoefteonderzoek, waarin de behoefte van starters is meegenomen, blijkt
per saldo een ontspanning in het huursegment tot de liberalisatiegrens. Op basis van het
woningbehoefteonderzoek komen er de komende jaren voldoende sociale huurwoningen
vrij om in de behoefte van onder andere jongeren te voorzien.

Slaagkansen voor inwoners uit gemeente Losser

Het aantal (reguliere) woningtoewijzingen in 2015 is fors gestegen ten opzichte
van de voorgaande jaren. Het opschorten van het verkoopprogramma van Domijn
en het gereedkomen van nieuwbouw draagt bij aan de verruiming van het aanbod
in 2015.

De meeste woningen worden aan ingeschrevenen uit de gemeente Losser
toegewezen.

De wachttijd (gemeten in inschrijfduur op het moment dat het huurcontract ingaat)
zijn gemiddeld ongeveer 3,5 jaar. De vraag of dit hoog of laag is, is niet precies te
beantwoorden. Er zijn geen provinciale- of landelijke referentiecijfers beschikbaar.

Wanneer we het aantal aangeboden woningen (omgerekend naar een prognose
voor heel 2015) vergelijken met het aantal woningzoekenden uit Losser is de kans
om binnen een jaar een woning te vinden meer dan 50%.
Slaagkansen jongeren en senioren

Uit het woningbehoefteonderzoek onder jongeren van Atrivé blijkt dat veel
jongeren vinden dat de wachttijden voor een sociale huurwoning te lang zijn en er
te weinig betaalbare sociale huurwoningen zijn.

De feitelijke uitkomsten van de woningtoewijzing laten echter zien dat jongeren uit
Losser relatief snel een woning vinden. Dat kan te maken hebben met hun
zoekgedrag. Ze reageren wat minder vaak dan gemiddeld een woning maar
accepteren wel relatief vaak de aangeboden woning.

Uit het jongerenonderzoek van Atrivé blijkt bovendien dat ongeveer 680 jongeren
t/m 25 jaar aangeven een huurwoning zoeken en (mede) interesse hebben in een
corporatiewoning (Bron: Jongerenonderzoek p. 11). Van de woningzoekende
jongeren in Losser wil ongeveer 80% (misschien) in Losser blijven wonen. Het
aantal jongeren dat bij Domijn is ingeschreven voor een woning in Losser is veel
lager (41 jongeren tot 25 jaar) dan op grond van het jongerenonderzoek te
verwachten valt (orde van grootte van 500 jongeren t/m 25 jaar). De
daadwerkelijke woonbehoefte van jongeren zou wat lager kunnen liggen dan de
uitkomst van het jongerenonderzoek, omdat mogelijk in de respons jongeren die
een groot huisvestingsprobleem ervaren zijn oververtegenwoordigd.

Met name 75+ huishoudens hebben moeite om een (passende) woning te vinden.
Zij reageren relatief weinig op het aanbod. Dat is een signaal dat er relatief weinig
sociale huurwoningen in Losser beschikbaar zijn die aan de specifieke wensen van
senioren voldoen.





In de gemeente Losser behoren nu 2.930 huishoudens tot de sociale doelgroep
(huishoudensinkomen tot € 34.911), in 2020 zullen dat er circa 3.270 zijn, dit
groeit richting 2030 door naar circa 3.750 huishoudens. De toename is
voornamelijk een gevolg van de vergrijzing (inkomensterugval bij pensionering).
38% van de sociale doelgroep woont op dit moment in een koopwoning. 51%
woont in een corporatiewoning en 11% in een particuliere huurwoning in de













gemeente. Dit betekent dat er 1.500 huishoudens die tot de sociale doelgroep
behoren in een corporatiewoning wonen.
Uitgaande van de geraamde omvang van de sociale doelgroep in 2020 zijn er 1650
corporatiewoningen nodig in 2020. Hierbij is de actuele extra behoefte van
vergunninghouders vanaf begin 2015 niet inbegrepen. Rekening houdende met
taakstelling tot en met het eerste halfjaar van 2016 zijn er 70 extra sociale
huurwoningen nodig2. De minimale wensvoorraad voor 2020 komt daarmee
uit op 1.720 sociale huurwoningen (corporatie). Ten opzichte hiervan is de
omvang van huidige voorraad (circa 1.900 woningen) voldoende. Van
belang is dat de toename van de doelgroep voor een groot deel te maken heeft
met een toename van het aantal senioren. Vanwege een inkomensterugval bij
pensionering gaan zij tot de doelgroep behoren. Ze wonen echter voornamelijk in
eengezins koopwoningen en zijn weinig verhuisgeneigd. In werkelijkheid zal hun
beroep op de sociale huur dus minder toenemen dan geraamd.
Dit geeft ruimte om de komende jaren, binnen de bestaande omvang van de
voorraad, in de woonbehoefte van huishoudens met een middeninkomen te
voorzien (tot € 43.000,-).
Dit is niet geheel een ‘open keuze’ omdat momenteel een deel van de voorraad
bewoond wordt door huishoudens die niet tot de inkomensdoelgroep behoren (400
huishoudens). Het grootste deel van deze groep zal er in 2020 nog wonen.
Inclusief de huisvestingsbehoefte van de middeninkomens kunnen we
spreken van een realistische wensvoorraad van 1940 woningen. Dit is iets
meer dan de huidige voorraad.
Met dezelfde uitgangspunten voor 2030 bedraagt dan de minimale
wensvoorraad bijna 2000 woningen: een kleine 100 woningen meer dan
de huidige voorraad.
Binnen de sociale voorraad corporatiewoningen is het aandeel woningen tot de
aftoppingsgrenzen (goedkope en betaalbare woningen) in de gemeente Losser is
voldoende om toe te kunnen wijzen aan huishoudens met recht op huurtoeslag.

De veranderende samenstelling van de huishoudens vraagt om een goede afstemming
tussen de vraag van inwoners en het aanbod van woningen. Ook wonen in de gemeente
steeds meer inwoners met een toenemende zorgbehoefte zelfstandig in de eigen woning.
Zichtbaar is de ontwikkeling dat de zorgzwaarte van thuiswonende senioren stijgt en dat
alleen senioren met een zeer intensieve zorgvraag verhuizen naar een intramurale
voorziening. In de toekomst neemt deze behoefte verder toe. Wet- en regelgeving zijn
gericht op het stimuleren van het langer thuis wonen van senioren met een zorgvraag.
Veel senioren hebben bovendien zelf de wens zo lang mogelijk in hun woning te blijven
wonen. Dit zorgt voor een toenemende behoefte aan het geschikt maken van bestaande
woningen voor mensen met mobiliteitsbeperkingen. Daarnaast neemt in de gemeente de
behoefte aan verzorgd wonen (wonen in nabijheid van zorgvoorzieningen) toe.
Naast een geschikte woning spelen mantelzorgers en het sociale netwerk van senioren een
belangrijke rol bij het daadwerkelijk langer thuis kunnen wonen. Als gevolg van

bezuinigingen en de beleidskanteling in de Wmo komt er steeds meer nadruk te liggen
de inzet van de eigen en onderlinge burgerkracht. Deze trend heeft effect op
woningvraag en de ondersteuning die deze inwoners nodig hebben om prettig
zelfstandig thuis te kunnen wonen. Bovendien bestaat een steeds groter aandeel van
huishoudens in Losser uit senioren.
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Beschut wonen (intramuraal): huidig aanbod ligt circa 20 plaatsen lager dan de
vraag. Vraag blijft stabiel tot 2040.
Beschermd wonen (24 uurs nabije zorg en bescherming intramuraal): huidig aanbod:
overschot van 201 plaatsen. Vraag groeit = +190 personen in 2040. Bij gelijkblijvend
aanbod in 2040: vraag en aanbod vrijwel in evenwicht.
Verzorgd wonen (ouderenwoning in nabijheid zorgsteunpunt): Match met huidig
aanbod: tekort van 90 woningen op basis van huidige vraag. Vraag stijgt de komende
jaren= +10 in 2015, +60-80 in 2025, +130-160 woningen in 2040. Bij gelijkblijvend
aanbod in 2040: stijgend tekort in 2040
Geschikte huisvesting (zelfstandig geschikte woning): huidig tekort hoger dan
landelijk gemiddelde: circa 454 woningen is huidig tekort. Vraag stijgt de komende
jaren = +90 in 2015, +480-500 woningen in 2025, +700-740 woningen in 2040. Bij
gelijkblijvend aanbod in 2040: stijgend tekort in 2040

Vanuit verschillende invalshoeken (woningbehoefte onderzoek, jongerenonderzoek,
omvang kernvoorraad, slaagkansen) is geanalyseerd in welke mate er vraagdruk is op de
voorraad sociale huurwoningen en in hoeverre de bestaande voorraad toereikend is om de
behoefte op te vangen. Het samenvattende beeld is als volgt:

De komende jaren (tot 2025) is er sprake van een zekere ontspanning, op basis
van de woonvoorkeuren. Vanaf 2025 ontstaat er toenemende vraagdruk.

Hierin is nog niet met de opgave voor de huisvesting van vergunninghouders
gerekend. Deze is geraamd op minimaal 70 huishoudens. Daarmee vermindert de
ontspanning.

Jongeren ervaren schaarste, maar hebben zich meestal niet ingeschreven bij
Domijn

De jongeren die zich wel hebben ingeschreven vinden relatief snel een woning, ten
opzichte van andere leeftijdsgroepen.

Met name 75+ huishoudens hebben moeite om een passende woning te vinden.

De doelgroep voor beleid neemt de komende jaren sterk toe, met name vanwege
de inkomensterugval van ouderen bij pensionering. Dit betreft voor een aanzienlijk
deel eigenaar bewoners die niet verhuisgeneigd zijn.

Daartegenover staat dat een deel van de sociale voorraad door huishoudens wordt
bewoond die niet tot de inkomensdoelgroep behoren. Een aanzienlijk deel van deze
groep zal in 2020 nog een sociale corporatie-huurwoning bewonen.
Dit betekent dat de bestaande voorraad aan corporatiewoningen (1900 woningen) in de
sociale sector de komende jaren tot 2020 ongeveer op peil dient te blijven, om in de
behoefte te van de doelgroep (inkomen tot € € 34.911), inclusief de taakstelling voor
vergunninghouders en middeninkomens, te kunnen voorzien.
Om passende huisvesting te kunnen bieden aan de groeiende doelgroep van senioren is
enige toevoeging van geschikte seniorenwoningen in de sociale sector gewenst
(kleinschalig maatwerk). Te denken valt aan kleine grondgebonden woningen in kleine
series, in de nabijheid van voorzieningen.
Op langere termijn, medio 2030 is de benodigde voorraad om goed in de behoefte te
kunnen voorzien, met de kennis van nu, een toevoeging van een kleine 100 sociale
corporatie-huurwoningen gewenst.

