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Fijn wonen, leven en werken in een vitaal 
gebied: dat willen we toch allemaal? Hoe 
zorg je voor een gebied waar sprake is van 
een gezonde economische en sociale basis? 
Waar voldoende voorzieningen bereikbaar en 
beschikbaar zijn voor inwoners? 

De provincie Drenthe heeft het verder 
versterken van de leefbaarheid in Drenthe hoog 
op de agenda staan. Niet alleen wij, maar ook 
onze partners. In de eerste plaats zijn hierbij 
de inwoners en de Drentse gemeenten aan 
zet. Om te kunnen bepalen waar (overheids-) 
interventies nodig zijn, is er behoefte aan 
meer zicht op de leefbaarheidsvraagstukken 
die er spelen in Drenthe en in welke regio of 
gemeente de leefbaarheid onder druk staat. 

De monitor stelt ons in staat de ontwikkelingen 
in de leefbaarheid in onze provincie te volgen 
en te duiden. Want we willen weten of onze 
acties leiden tot verbetering, of dat we hier 
juist meer energie in moeten steken. De 
monitor is een belangrijke bouwsteen voor ons 
programma Visie op Krimp en Leefbaarheid. 

GEDEPUTEERDE
PROVINCIE DRENTHE

HENK JUMELET

Met deze meting hebben we een mooie 
basis om scherp te blijven. Dat kan de 
ontwikkeling van de leefbaarheid alleen 
maar ten goede komen.

Ik hoop dat deze meting en de publicaties 
die hierop gaan volgen, inspiratie en 
concrete aanknopingspunten bieden aan 
inwoners en bestuurders van gemeenten 
en onze provincie en zo bijdragen aan een 
verdere ontwikkeling van de leefbaarheid 
in Drenthe. 

Henk Jumelet

De monitor stelt ons in 
staat de ontwikkelingen 
in de leefbaarheid in 
onze provincie te volgen 
en te duiden

EEN LEEFBAAR DRENTHE
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INLEIDING

Trendbureau Drenthe heeft deze ‘monitor leefbaarheid Drenthe’ 
ontwikkeld, waarmee de leefbaarheid in Drenthe in beeld wordt 
gebracht en gevolgd wordt in de loop van de tijd.

Deze monitor leefbaarheid is een tweede meting, waarin de 
ontwikkelingen in de leefbaarheid in Drenthe worden geduid met 
daarbinnen specifieke aandacht voor de verschillen tussen regio’s 
en gemeenten. Het langer zelfstandig thuis blijven wonen voor de 
steeds ouder wordende Drentse bevolking, krijgt in deze uitgave 
specifieke aandacht.

De monitor meet de ontwikkelingen op een aantal indicatoren voor 
alle gemeenten in Drenthe; waar mogelijk gebeurt dit ook op het 
niveau van dorpen (in de definitie van het CBS ‘wijken’). Ieder jaar 
worden de gegevens geüpdated en elke twee jaar brengen we een 
rapport uit waarin de ontwikkelingen worden geduid. Op die manier 
is het mogelijk om ontwikkelingen in de leefbaarheid te volgen in de 
tijd. De gegevens zijn tevens te vinden op:
https://trendbureaudrenthe.nl/leefbaarheid

De gegevens in de monitor maken helder welke 
leefbaarheidsvraagstukken spelen in Drenthe en in welke regio 
of welke gemeente (overheids-) interventies nodig zijn om de 
leefbaarheid te versterken.

WAAROM EEN MONITOR?1.1.

Wij blijven ons in de komende jaren inzetten voor het versterken van de vitaliteit van het Drentse 
platteland en beogen hiermee een impuls te geven aan de leefbaarheid van het platteland. Een deel 
van de provincie kenmerkt zich door een stapeling van problematiek op het (sociaal-) economische 
en demografische vlak. 

Het langer zelfstandig 
wonen voor de steeds 
ouder wordende Drentse 
bevolking, krijgt in 
deze uitgave specifieke 
aandacht
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De monitor biedt inzicht in: 
1 De huidige stand van leefbaarheid in Drenthe 

2 Verschillen tussen regio’s en gemeenten 

3 Ontwikkelingen in de leefbaarheid in de loop van de tijd 

4 Welke leefbaarheidsvraagstukken er spelen en in welke regio’s

 deze aan de orde zijn .

Hoe leefbaar mensen hun omgeving vinden - anders gezegd: hoe 
tevreden zij zijn met de plaats waar zij wonen - is afhankelijk van 
een veelheid aan factoren. Wij definiëren ‘leefbaarheid’ als: een 
‘leefbaar’ gebied is een gebied waar het goed wonen, leven én 
werken is.

Deze definitie van leefbaarheid geeft een eerste ‘handvat’ voor 
het bepalen van indicatoren waarmee de ontwikkeling van de 
leefbaarheid kan worden gevolgd. Het gaat om: 

-  De economische omgeving 

- De sociale omgeving 

- Het voorzieningenniveau 

- De behoeften van bewoners 

‘Leefbaarheid’ valt uiteen in vele facetten. Het belang van die 
verschillende facetten voor de totale leefbaarheid is voor ieder 
individu verschillend. Mede daarom kiezen wij ervoor om niet één 
totaalscore voor leefbaarheid vast te stellen, maar de onderliggende 
facetten afzonderlijk te belichten. 

Uit onderzoek blijkt dat de 
tevredenheid van inwoners 

niet alleen afhankelijk is van 
gebiedsfactoren, maar ook 

van persoonlijke factoren

Wij definiëren ‘leefbaarheid’ 
als: een ‘leefbaar’ gebied is 
een gebied waar het goed 
wonen, leven én werken is

DE INDICATOREN1.2.

Naast de definitie biedt het programma Visie op Krimp en Leefbaarheid 
van de provincie Drenthe een tweede ‘handvat’ voor het bepalen van 
relevante indicatoren: de monitor moet in ieder geval inzicht bieden in die 
leefbaarheidsthema’s waarbinnen de belangrijkste uitdagingen liggen voor de 
provincie Drenthe.

De provincie Drenthe heeft vijf prioritaire thema’s benoemd, waar de 
belangrijkste uitdagingen liggen om de gevolgen van krimp binnen de provincie 
aan te pakken en de leefbaarheid te versterken:
 
1 Beschikbare en kwalitatief goede zorg 

2 Gezondheid en vitaliteit door sport en bewegen 

3 Onderwijskwaliteit en toegang arbeidsmarkt 

4 Kwaliteit leefgebieden 

5 Bereikbare bovenlokale voorzieningen
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Uit de leefbaarheidsonderzoeken die Trendbureau Drenthe 
heeft uitgevoerd voor een aantal Drentse gemeenten blijkt 
dat de tevredenheid van inwoners niet alleen afhankelijk is 
van gebiedsfactoren, maar ook van persoonlijke factoren: 
mensen met een hoger inkomen, een hogere opleiding en 
een goede gezondheid zijn over het algemeen positiever over 
hun leefomgeving dan mensen met een minder gunstige 
uitgangspositie. Het gemiddelde oordeel van inwoners van een 
gebied waar veel mensen met een hoog inkomen wonen, zal dus 
ook positiever zijn dan van een gebied met een lager gemiddeld 
inkomensniveau.

Andere factoren die sterk samenhangen met de tevredenheid van 
mensen met hun woonplaats zijn: 

- Verbondenheid met het dorp 

- Tevredenheid over het voorzieningenniveau 

- De mate waarin mensen zich zorgen maken over de toekomst 

- Oordeel over de woonomgeving 

Deze zaken komen nu nog beperkt terug in de monitor 
leefbaarheid, omdat er weinig of geen gegevens over beschikbaar 
zijn op een laag schaalniveau. Het streven is om in volgende 
edities meer aandacht te besteden aan deze aspecten. Dit vraagt 
om de inzet van een panelonderzoek of een enquête onder een 
representatieve steekproef van Drentse inwoners. 

Hoofdhema’s voor de monitor 
In deze monitor gaan wij ook in op de demografische ontwikkelingen in de provincie. Dit 
doen wij, omdat ontwikkelingen als vergrijzing, ontgroening en bevolkingsontwikkeling 
in de komende jaren gevolgen kunnen hebben voor de leefbaarheid in het gebied. 

Op basis van het voorgaande komen wij tot de volgende deelthema’s voor de monitor:
 
1. Demografische ontwikkelingen 

2. Wonen & woonomgeving 

3. Lokale binding en participatie 

4. Werk & inkomen 

5. Voorzieningen & bereikbaarheid 

6. Gezondheid & leefstijl 

7. Ervaren leefbaarheid 

Uitgangspunten indicatoren 
Binnen elk van de thema’s is een aantal indicatoren bepaald, waarmee de 
ontwikkelingen binnen het thema zo goed mogelijk kunnen worden gevolgd.
Als uitgangspunt is gehanteerd dat indicatoren:

- samengesteld zijn uit registraties, bestaande publiek toegankelijke
 gegevens en andere monitoren 
- tenminste op het schaalniveau van gemeenten zijn,
 waar mogelijk op het niveau van dorpen/wijken 
- in een tijdreeks meetbaar zijn.
 
Voor enkele indicatoren zijn de gegevens die aan bovengenoemde eisen voldoen, nog 
niet beschikbaar. Indien mogelijk, worden deze in een volgende editie toegevoegd. De 
data voor de monitor zijn verzameld in 2017; dit rapport bevat dus de meest actuele 
cijfers die op dat moment beschikbaar waren.

Ontwikkelingen als
vergrijzing, ontgroening en 
bevolkingsontwikkeling
kunnen in de komende jaren 
gevolgen hebben voor de
leefbaarheid in het gebied
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Drenthe kent na enkele jaren van bevolkingskrimp de afgelopen 
twee jaar weer een toename van de bevolking. De groei zal zich 
naar verwachting nog een paar jaar doorzetten en daarna zet een 
daling in. 

De groei van de bevolking is onevenredig verdeeld. In het oostelijk 
deel van de provincie Drenthe (de zogenaamde anticipeerregio) 
blijft de bevolking afnemen.

Bevolkingsgroei door buitenlandse migratie
De omvang van de Drentse bevolking schommelt al enkele jaren 
rond de 490.000 inwoners. Van 2011 tot en met 2015 nam de 
bevolking af en was er sprake van zogeheten krimp, de laatste jaren 
is er sprake van een toename van de bevolking. 

Als de bevolkingsontwikkeling wordt opgesplitst in verschillende 
componenten valt te zien dat de groei van de bevolking in de 
afgelopen jaren te verklaren valt door een sterke toename van 
de immigratie. In 20171 kwamen er ruim 19.000 mensen uit het 
buitenland naar Drenthe toe. Dit is fors meer dan het aantal 
personen dat naar het buitenland vertrok (1.378 emigranten). Deze 
forse toename valt te verklaren door de vluchtelingencrisis en lijkt 
daarom van tijdelijke aard. 

Kijken we naar meer structurele bevolkingscomponenten dan wijst 
alles op een verdere afname van de bevolking in de toekomst.

BEVOLKINGSONTWIKKELING2.1.

gemiddeld aantal 
inwoners in Drenthe

490.000

De bevolking van Drenthe krimpt. Er is sprake van ontgroening, vergrijzing en het steeds kleiner 
worden van families (huishoudensverdunning). De demografische ontwikkelingen die gaande zijn 
en die zich de komende jaren zullen doorzetten, kunnen de leefbaarheid in Drenthe op een aantal 
manieren beïnvloeden.

Ze hebben een weerslag op de woningmarkt, op de economie in de regio en op het 
voorzieningenniveau. Het verdwijnen van een aantal voorzieningen hoeft overigens geen ernstige 
gevolgen te hebben voor de leefbaarheid.

Migratiesaldo en natuurlijke krimp

of groei van de bevolking, 2013 - 2017

CBS, 2018

Natuurlijke groei of krimp

1  De cijfers per 1 januari 2017 zijn definitief, de overige 

bevolkingscijfers over 2017 en 2018 zijn voorlopig.

Migratiesaldo
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Er zijn namelijk in vrijwel alle jaren meer mensen die uit Drenthe 
naar een andere Nederlandse gemeente vertrokken dan dat er 
mensen zijn die zich vanuit een andere Nederlandse gemeente 
in Drenthe vestigen. In de meeste jaren sinds 2010 was er 
sprake van een binnenlands vertrekoverschot tussen de 500 en 
1.000 inwoners. Vanaf 2015 loopt dit op. Volgens de voorlopige 
cijfers van 2017 liep dit saldo in 2017 op tot -16.357. Dit houdt 
hoogstwaarschijnlijk verband met vluchtelingen die verhuizen 
naar andere delen van het land.

Natuurlijke bevolkingsgroei negatief
Een andere ontwikkeling is dat sinds 2011 meer Drenten 
overlijden dan er geboren worden. Dit valt te verklaren door een 
lager aantal geboorten in vergelijking met 2010 en een toename 
van het aantal sterfgevallen. Dit houdt verband met de vergrijzing 
van de Drentse bevolking. Het is de verwachting dat het aantal 
sterfgevallen de komende jaren verder zal toenemen.

Veel Drentse gemeenten kunnen bevolkingskrimp verwachten
Tussen de Drentse gemeenten zijn in de bevolkings-
ontwikkelingen grote verschillen waar te nemen.  De bevolking 
in Hoogeveen, Meppel, Tynaarlo en Noordenveld is de afgelopen 
jaren toegenomen. In het Oosten van de provincie is er sprake 
van bevolkingskrimp. Van de gemeenten in de anticipeerregio 

Totale bevolking Drenthe,

2010 - 2017

CBS, 2017

Bevolkingsontwikkeling Nederland

en provincie Drenthe,

2018 - 2040

ABF/Primos & CBS, 2017

Drenthe

Nederland

Mannen

is in Coevorden, Emmen en Borger-Odoorn sinds 2010 de 
bevolking ieder jaar gekrompen. In Aa en Hunze is de bevolking 
de afgelopen jaren wat gegroeid.

De bevolkingsprognose laat voor de komende jaren een dalende 
trend in het aantal inwoners van de provincie zien. Het aantal 
inwoners in Drenthe stijgt naar verwachting tot en met 2020 tot 
ruim 490.000 inwoners, om vanaf dan af te nemen tot ongeveer 
474.000 inwoners in 2040. Niet in alle Drentse gemeenten wordt 
een krimp van de bevolking verwacht. In gemeenten in het 
anticipeergebied (Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden en 
Emmen) is de verwachte daling sterker dan gemiddeld, terwijl de 
meer stedelijke gemeenten Assen en Meppel, en de gemeente 
Tynaarlo juist een groei van de bevolking mogen verwachten. Vrouwen

aantal mensen 
geboren in Drenthe 
(2017)

4.179
aantal mensen 
overleden in Drenthe 
(2017)

5.204
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HUISHOUDENSONTWIKKELING2.2.
In de periode 2010-2017 is het aantal huishoudens in Drenthe 
toegenomen met 2,6%. Het aantal alleenstaanden is gegroeid 
van ongeveer een kwart van de bevolking in 2000 tot bijna een 
derde in 2017 (32,3%). De groei van het aantal alleenstaanden 
zal naar verwachting groeien tot 38% in 2040.  

Groei aantal huishoudens
Op 1 januari 2017 waren er ongeveer 215.000 huishoudens in 
de provincie Drenthe. Sinds 2010 is het aantal huishoudens in 
de provincie met 2,6% gegroeid. Deze groei was niet evenredig 
verdeeld over de provincie. Zo was er in de gemeenten Assen en 
Meppel een groei van bijna 5%, terwijl het aantal huishoudens 
in de gemeente Coevorden juist met 1% daalde. Toch laten de 
meeste gemeenten de laatste jaren een groei van het aantal 
huishoudens zien. Over het algemeen is de ontwikkeling van het 
aantal huishoudens positiever dan van de totale bevolking. Dit 
heeft te maken met huishoudingsverdunning, de trend dat er 
steeds minder personen per huishouden zijn. Hierdoor kan de 
bevolking afnemen, maar het aantal huishoudens nog toenemen. 

Huishoudensdaling na 2030
De prognose is een verdere stijging van het aantal huishoudens 
tot 220.000 in het jaar 2040. Het maximum zal rond het jaar 
2030 bereikt worden met een aantal van 223.000 huishoudens. 
Naar verwachting groeien de gemeenten Meppel en de Wolden 
het sterkst in de komende 20 jaar. Ook de gemeenten Assen en 

Huishoudensontwikkeling 

Nederland en provincie Drenthe, 

2018 - 2040

ABF/Primos & CBS, 2017

Noordenveld groeien in die periode. De sterkste daling van het 
aantal huishoudens wordt verwacht in de gemeenten Emmen en 
Borger-Odoorn.

Huishoudens worden kleiner 
De meeste huishoudens in Drenthe zijn meerpersoonshuishoudens 
zonder kinderen en alleenstaanden. Het percentage gezinnen met 
kinderen is behoorlijk lager dan deze twee huishoudenstypen. 
Dit is een hele verandering ten opzichte van het jaar 2000 toen 
het aantal meerpersoonshuishoudens zonder kinderen nog even 
groot was als het aantal gezinnen met kinderen. De vergrijzing van 
de bevolking verklaart deze trend, maar ook het feit dat er meer 
éénoudergezinnen zijn. 

Het aantal eenpersoonshuishoudens is gegroeid van ongeveer een 
kwart van de bevolking in 2000 tot bijna een derde (32%) in 2017. 
In die periode is het aantal eenpersoonshuishoudens van 80 jaar 
en ouder in Drenthe fors toegenomen, van bijna 7.000 in 2000 naar 
18.800 in 2017. In 2017 is 17% van de eenpersoonshuishoudens 80 
jaar of ouder. In 2000 was dit nog 14%. 

De prognose is een verdere stijging van het aantal huishoudens 
dat bestaat uit alleenstaande personen. Dit komt aan de ene kant 
doordat meer mensen ervoor kiezen om zonder partner door het 
leven te gaan (bv. scheiding), maar aan de andere kant doordat er 
door de vergrijzing meer mensen verweduwd zijn. 

Huishoudensontwikkeling provincie 

Drenthe, 2018 - 2040, per type huishouden

ABF/Primos, 2017

Drenthe

Nederland Alleenstaand
Eénouder

Paar met kind(eren)
Paar zonder kind(eren)

aantal huishoudens
in Drenthe
(2017)

215.000
aantal huishoudens
in Drenthe
(2030)

223.000
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VERGRIJZING & ONTGROENING2.3.
Net als in de rest van Nederland verandert de bevolkingsopbouw 
in Drenthe in snel tempo. Er is sprake van ontgroening (afname 
van het aandeel jongeren) en vergrijzing (toename van het 
aandeel ouderen). De vergrijzing van de bevolking gaat in een 
sneller tempo dan de ontgroening. 

Vergrijzing en ontgroening zetten door
De Drentse bevolking bevat steeds minder jongeren (0-19 jaar) en 
steeds meer ouderen (65+ jaar). In 2010 waren er beduidend meer 
jongeren dan ouderen in de provincie, in 2017 zijn de aandelen 
ongeveer gelijk. Beiden hadden in 2017 een aandeel van ongeveer 
22%. In 2017 is het aantal jongeren onder de 19 jaar sinds 2010 
met ruim 6.000 afgenomen. In 2017 zijn er bijna 20.000 meer 
65-plussers dan in 2010. Naar verwachting neemt het aandeel 
ouderen de komende jaren verder toe en neemt het aantal 
jongeren verder af. 

Zowel ontgroening als vergrijzing verschillen per Drentse 
gemeente. Op gemeenteniveau zien we dat de meer stedelijke 
gemeenten (Assen, Meppel, Emmen en Hoogeveen) het minst 
ontgroend en vergrijsd zijn. In de meer landelijke gemeenten 
is er juist sprake van een sterkere ontgroening en vergrijzing. 
In Westerveld is minder dan een vijfde van de inwoners jonger 
dan 20 jaar en meer dan een kwart ouder dan 65 jaar. Tynaarlo 
en Noordenveld wijken af van dit patroon. In deze gemeenten is 
er sprake van een relatief sterkere vergrijzing, maar een minder 
sterke ontgroening. Op wijkniveau is beter te zien dat er binnen de 
gemeenten grote verschillen bestaan.

Ontgroening per Drentse 

gemeente (0-19 jaar)

Opbouw bevolking 2017

ABF/Primos & CBS, 2017

Het aandeel 0-19 jarigen daalt tussen nu en 2040, van 22% naar 21% van de 
totale bevolking – in sommige gevallen tot 18% van de totale bevolking (in 
Westerveld, Borger-Odoorn en Aa en Hunze).

Meer ‘oudere ouderen’ 
Mensen worden gemiddeld ouder. Het aandeel ouderen neemt toe en 
daarbinnen het aandeel ‘oudere’ ouderen. Drenthe telt in 2017 26.572 
80-plussers, dit is 5% van de bevolking. 

Het aandeel oudere ouderen (80-plussers) verdubbelt tussen nu en 2040, van 
een twintigste deel in 2017 naar een achtste deel van de totale bevolking in 
2040. Het hoogste aandeel 80-plussers treffen we in 2040 aan in de gemeenten 
Aa en Hunze, Westerveld, Borger-Odoorn en Noordenveld. 

65-79 jaar
80 jaar en ouder

0-19 jaar
20-64 jaar

Opbouw bevolking 2040

ABF/Primos & CBS, 2017
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MIGRATIE2.4.
In de periode 2010-2017 is het aantal Drenten met een 
migratieachtergrond toegenomen van 9% in 2010 naar 11% in 
2017. Dit komt voornamelijk door een toename van mensen 
met een niet-Westerse achtergrond. 

Meer Drenten met een niet-Westerse migratieachtergrond
In Drenthe had op 1 januari 2017 11% van de bevolking een 
migratieachtergrond1. In 2010 was dit nog 9%. De toename 
in de laatste jaren kan vooral verklaard worden door de 
vluchtelingencrisis. Het aandeel Drenten met een niet-Westerse 
migratieachtergrond is gegroeid van 3% in 2010 naar 5% in 2017.

De gemeente Assen kent het hoogste aandeel inwoners met 
een migrantenachtergrond (15%). Hiervan heeft 7% een niet-
Westerse achtergrond. Naast Assen kennen ook de andere 
stedelijke gebieden, Emmen, Hoogeveen en Meppel, hogere 
aandelen inwoners met een migrantenachtergrond. Voor Emmen 
is dit 12%, en voor Meppel en Hoogeveen is dit 11%.
  
Opvallend is de sterke stijging van het aantal mensen met een 
niet-Westerse achtergrond in de gemeente Noordenveld. Dit kan 
verklaard worden door de opening van een aanmeldcentrum voor 
vluchtelingen in Veenhuizen. Hier worden zogeheten na-reizigers 
van eerder in Nederland opgenomen vluchtelingen opgevangen. 
Zij worden in eerste instantie door de gemeente Noordenveld 
opgenomen in het Nederlandse bevolkingsregister, na enkele 
dagen worden zij dan herenigd met hun familie elders in het land. 
In de tussenliggende periode zijn deze mensen dus inwoner van 
de gemeente Noordenveld.

Drenten met een migratieachtergrond grijzer én groener
In Drenthe bevat de bevolking met een migratieachtergrond relatief iets meer 
ouderen dan in de rest van Nederland. Dit komt overeen met de sterkere 
vergrijzing van de gehele Drentse bevolking. Opvallend is dat het aandeel jonge 
personen met een migratieachtergrond (0 tot 15 jaar) ook hoger ligt dan in de 
rest van Nederland, terwijl dat voor de gehele Drentse bevolking zeker niet het 
geval is. De oorzaak hiervoor kan gevonden worden in het aanmeldcentrum 
in Veenhuizen waar de na-reizigers binnen komen. Dit blijken voor een 
belangrijk deel kinderen te zijn, omdat één op de drie personen met een 
migratieachtergrond in deze gemeente jonger dan 15 jaar is.

Herkomst inwoners met 

een migratie-achtergrond

CBS, 2018

niet-westers
westers

1 Dat betekent dat deze personen zelf, of (één van) 

hun ouders, in het buitenland geboren is.

percentage Drenten met 
een migratieachtergrond 
in 2017 (9% in 2010)

11%
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GEVOLGEN VOOR LEEFBAARHEID2.5.
De demografische ontwikkelingen die gaande zijn en in de komende jaren 
zullen doorzetten, kunnen de leefbaarheid in Drenthe op een aantal manieren 
beïnvloeden. 

Druk op de woningmarkt 
In de eerste plaats zullen er veranderingen optreden op de woningmarkt. Een 
goed functionerende woningmarkt is van groot belang voor de leefbaarheid: 
het zorgt er immers voor dat mensen kunnen wonen waar zij willen wonen. 
Door de verwachte groei van het aantal huishoudens en heel specifiek van de 
eenpersoonshuishoudens in de regio, zal er de komende jaren sprake zijn van 
een druk op de woningmarkt, zowel onder huur- als koopwoningen. Er zal vooral 
meer behoefte komen aan andere woningen: meer voor kleinere huishoudens en 
ouderen, en minder voor gezinnen. De demografische veranderingen en de trend 
dat mensen langer zelfstandig blijven wonen, zorgen ervoor dat er een mismatch 
ontstaat tussen het type woningen dat beschikbaar is en de gewenste woningen. 

Mismatch op de arbeidsmarkt 
De demografische ontwikkelingen zullen in de tweede plaats ook hun weerslag 
hebben op de economie in de regio. Drenthe kent gebieden met een zwakke 
economische basis, een hoge (jeugd)werkloosheid, een laag gemiddeld 
opleidingsniveau een hoog aandeel laaggeletterden en veel (langdurig) lage 
inkomens. In de komende jaren zal de potentiële beroepsbevolking in Drenthe 
afnemen en het aandeel ouderen toenemen. De sterkste afname van de potentiële 
beroepsbevolking is te verwachten in de regio Oost-Drenthe, de anticipeerregio. 
Vooral hoger opgeleide mensen verlaten de regio. Het kleiner worden van de 
beroepsbevolking leidt daardoor niet vanzelf tot een afname van de werkloosheid, 
is de verwachting; de mismatch op de arbeidsmarkt wordt niet opgelost. Essentieel 
voor de leefbaarheid zijn banen, kwantitatieve en kwalitatief goed matchend 
arbeidspotentieel en een vitale economie. 

Behoefte aan voorzieningen voor ouderen 
Een derde aspect waarop de demografische ontwikkelingen invloed zullen hebben, 
betreft het voorzieningenniveau. Het gaat hierbij zowel om voorzieningen die gericht 
zijn op kinderen, als om voorzieningen voor ouderen. 

De afname van het aantal kinderen zorgt ervoor dat er minder leerlingen zijn voor 
de scholen, waardoor scholen zullen moeten fuseren of sluiten. Na de basisscholen 
merken nu ook de scholen voor voortgezet onderwijs dat het aantal leerlingen daalt. 
In de komende 10 jaar zal het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs in de regio 
met 10-20% afnemen.
 
Sommige dorpen waar nu nog een school staat, zullen in de toekomst geen school 
meer hebben. Dit betekent ook dat een groot aantal schoolgebouwen leeg zal komen 
te staan; gemeenten zullen samen met andere partijen op zoek moeten naar een 

Een goed functionerende 
woningmarkt is van 
groot belang voor de 
leefbaarheid:

het zorgt er immers voor 
dat mensen kunnen wonen 
waar zij willen wonen. 
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alternatieve invulling van deze gebouwen. De sluiting van een school kan ook gevolgen 
hebben voor andere voorzieningen waarmee ze een dak delen, zoals dorpshuizen of 
gymzalen. Ook het draagvlak voor peuterspeelzalen, kinderopvang en andere op kinderen 
gerichte voorzieningen neemt af. Sportverenigingen zullen moeite krijgen om voldoende 
jeugdleden te werven om alle teams te vullen.

Tegelijk groeit de groep ouderen; voorzieningen die zich op deze doelgroep richten, zullen 
juist kunnen groeien. Sportverenigingen met een goed aanbod voor (vitale) ouderen 
zien wellicht een gouden toekomst tegemoet. Aan voorzieningen voor ouderen zal in de 
komende jaren juist meer behoefte zijn. De vergrijzing zorgt ervoor dat een groeiende 
groep behoefte krijgt aan zorg (hoewel de ouderen van de toekomst waarschijnlijk tot 
op hogere leeftijd vitaal zullen zijn). Het ingezette beleid om mensen langer thuis te 
laten wonen, betekent dat deze zorg in toenemende mate in de thuissituatie of directe 
woonomgeving geboden moet worden. Met het groeiende tekort aan huisartsen in de 
regio, is een aandachtspunt dus hoe goede en bereikbare zorg in dunbevolkte gebieden 
gewaarborgd kan blijven. 

Een voorziening die de afgelopen jaren meer en meer uit de dorpen verdwijnt, is de 
dorpswinkel. Dit heeft niet alleen te maken met de demografische veranderingen, maar 
vooral met de toegenomen mobiliteit en veranderd consumentengedrag. Mensen zijn 
steeds meer geneigd om met de auto naar een grote supermarkt in een ander dorp te 
rijden, in plaats van boodschappen te doen bij de plaatselijke dorpswinkel. De opkomst 
van internet zorgt voor een verdere afkalving van het draagvlak voor dorpswinkels.

Ervaren leefbaarheid 
Het verdwijnen van voorzieningen hoeft overigens geen ernstige gevolgen te hebben 
voor de leefbaarheid; verschillende onderzoeken tonen aan dat mensen in dorpen zonder 
voorzieningen vaak even tevreden zijn met het wonen in hun dorp als mensen in dorpen 
met een uitgebreid voorzieningenniveau. In dorpen van een bepaalde grootte is er wel 
sprake van een verband tussen de aanwezigheid van voorzieningen en tevredenheid van 
inwoners. Hier zorgt de spanning rondom het (dreigend) verdwijnen van voorzieningen 
voor een gevoel van onbehagen (CMO STAMM, 2012). 

De onderzoeken tonen tevens aan dat voorzieningen in de beleving van de 
inwoners belangrijk zijn voor de status en de identiteit van een dorp en een 
symbolische betekenis hebben.
 
Wel belangrijk is de bereikbaarheid van de voorzieningen. Het is prettig als 
voorzieningen niet al te ver weg zijn, en als er mogelijkheden zijn voor alle 
doelgroepen om deze te bereiken. 

Burgerkracht neemt toe 
Een positieve ontwikkeling voor de leefbaarheid is de grotere 
verantwoordelijkheid die burgers nemen voor hun leefomgeving. Soms 
gedwongen door een bezuinigende en dus terugtrekkende overheid nemen 
dorpsbewoners het beheer van voorzieningen over, pakken samen het 
groenonderhoud op of regelen een vervoersdienst. De groei van de groep 
(vitale) ouderen kan in dit opzicht ook een zegen zijn: er ontstaat een groter 
potentieel aan vrijwilligers in de dorpen.
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De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Drenthe 
daalde van €198.000 in 2013 naar €185.000 in 2017 (-6,6%). 
Deze daling is sterker dan gemiddeld in Nederland (-3,1%). 
Vanaf 2015 is er, zowel landelijk als in Drenthe, op basis 
van de voorlopige cijfers voor het eerst weer een lichte 
stijging te zien.

De gemiddelde WOZ-waarde, en met name de ontwikkeling 
daarvan in de loop van de tijd, geeft een indicatie van de 
mate waarin een gebied gewild is. Daarmee geeft het ook 
een beeld van de leefbaarheid in dat gebied.

Weer lichte stijging WOZ-waarden
In alle Drentse gemeenten is de gemiddelde WOZ-waarde 
van woningen in de periode 2013-2017 gedaald (-6,6%). De 
sterkste daling deed zich voor in Emmen (-10,4), Borger-
Odoorn (-10,3%) en Westerveld (-9,3%). In Tynaarlo, Assen 
en de Wolden daalde de gemiddelde WOZ-waarde in deze 
periode het minst (met respectievelijk 1,2%, 2,9% en 4,6%).

In bijna alle gemeenten zien we dat vanaf 2015 de WOZ-
waarden niet verder dalen, alleen in Emmen zet de daling 
nog door.

WONINGMARKT3.1.

3
WONEN
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Hoe prettig het is om te wonen in een gebied, hangt onder meer af van de kwaliteit van de woningen 
en de woonomgeving. De kwaliteit van de woningen is bijvoorbeeld af te meten aan de ontwikkeling 
van de WOZ-waarde, de onderhoudsstaat van de woningen en de mate van leegstand in het gebied. 

Van belang voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving is ondermeer de veiligheidsbeleving en 
de mate waarin misdrijven plaatsvinden.

Gemiddelde woningwaarde 

2010 - 2017

CBS, 2017

Nederland

Drenthe

gemiddelde WOZ-
waarde van woningen
in Drenthe (2017 ) 

€ 185.000
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LEEGSTAND3.2.
In Drenthe staan relatief iets meer woningen leeg dan in 
Nederland als geheel. Het aandeel leegstaande woningen 
is licht gestegen tussen 2015 en 2016. 

Leegstand is negatief voor de leefbaarheid in een gebied. 
Inwoners vinden het niet prettig om in een buurt te wonen 
waar veel woningen onbewoond zijn. Naast de oorzaak van 
verminderde leefbaarheid, kan leegstand ook het gevolg 
zijn van verminderde leefbaarheid.

3 WONEN
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Toe- en afname leegstand,

in procentpunten,

2016 ten opzichte van 2015

CBS, 2017

De gemiddelde WOZ-waarde was op basis van voorlopige cijfers 
in 2017 het hoogst in de gemeenten De Wolden en Westerveld, 
met respectievelijk €252.000 en €245.000. Emmen en Hoogeveen 
hadden de laagste WOZ-waarde van respectievelijk €147.000 en 
€163.000. De verschillen tussen de gemeenten lijken gelijk te 
blijven.

Het bezitten van een koopwoning in Drenthe is minder duur dan 
gemiddeld in Nederland. De landelijke gemiddelde WOZ-waarde 
was in 2017 €216.000, in Drenthe €185.000.

Gemiddelde woningwaarde 

Drenthe, 2017

CBS, 2017, voorlopige cijfers

gemiddelde WOZ-waarde in 
De Wolden en daarmee de 
hoogste in Drenthe (2017)

€ 252.000
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Leegstand

woningen, 2016

CBS, 2017

Leegstand wordt hier gedefinieerd als het percentage woningen 
dat onbewoond is. Het CBS definieert een leegstaande woning 
als een woning die tot de woningvoorraad wordt gerekend en 
waarbij op peildatum 1 januari niemand op het bijbehorende 
adres in een gemeente staat ingeschreven.

Objecten die volgens WOZ-informatie een specifieke 
gebruiksfunctie hebben, zoals recreatiewoning of nutsobject, 
worden buiten de huidige leegstandsstatistiek gelaten.

Leegstand Drenthe iets hoger dan landelijk
Drenthe heeft relatief iets meer leegstaande woningen dan 
Nederland als geheel. In 2016 stond 2,7% van de woningen leeg, 
tegen 2,4% in Nederland. Het hoogste percentage leegstaande 
woningen was in 2016 te vinden in de gemeente Emmen (3,7%),
het laagste percentage in de gemeente Noordenveld (0,8%).

Ruim de helft (56%) van de leegstaande woningen op 1 januari 
2016 stond een jaar eerder ook al leeg, tegen 59% in Nederland.

Het aandeel woningen dat leeg staat is in Drenthe in 2015 ligt 
gestegen: van 2,6% naar 2,7%. In 2016 stonden 5.710 woningen 
leeg, 270 meer dan het jaar ervoor. De sterkste stijgers zijn de 
gemeenten Westerveld (+1%-punt) en Emmen(+0,6%-punt). Van 
de grootste daling in woningleegstand is sprake in Hoogeveen 
(-0,3%-punt). 

van de leegstaande 
woningen in Drenthe staat 
een jaar of langer leeg

56%
percentage woningen 
dat leeg stond in Drenthe 
(2016)

2,7%
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WONINGVOORRAAD3.3.

In Drenthe staan in 2017 219.240 woningen, verspreid over 180 
kernen en het platteland. Het aantal woningen in Drenthe is 
met 5,5% gegroeid sinds 2010. Drenthe kent een groter aandeel 
koopwoningen dan gemiddeld in Nederland (69,5% tegen 
59,5%).

Lichte groei aantal woningen 
Drenthe telt 219.240 woningen op 1 januari 2017. Daarmee is het 
aantal woningen in Drenthe bijna weer op het niveau van 2012. 
Het aantal woningen in Drenthe is met 5,5% gegroeid sinds 2010.

De grootste groei heeft plaatsgevonden in de gemeenten 
Noordenveld (10,9%), Hoogeveen (8%) en Meppel (7,9%) en 
Westerveld (6,6%) . In deze gemeenten lag de groei boven het 
Drentse gemiddelde.

Meer koopwoningen dan landelijk 
Bijna 7 op de 10 woningen in Drenthe is een koopwoning, dit is 
ruim meer dan gemiddeld in Nederland, waar het bijna 57% is. Dit 
betekent dus ook dat het aandeel huurwoningen in Drenthe lager 
is dan in Nederland. In Drenthe bestaat 34% van de woningen uit 
huurwoningen, in Nederland is dat 43%.

Ontwikkeling totale 

woningvoorraad Drenthe 

CBS, 2017, cijfers 2017 voorlopig

aantal woningen
in Drenthe (2017)

219.240

De sociale huurwoningen vertegenwoordigen 25% van 
de woningvoorraad in Drenthe tegen 30% in Nederland. 
Ook het percentage particuliere huur (10%) is lager dan in 
Nederland (13%).

Het bezitten van een koopwoning in Drenthe is minder duur 
dan gemiddeld in Nederland. Zie hiervoor ‘Woningmarkt’

De gemeenten Meppel (41%) en Assen (41%) hebben het 
hoogste aandeel huurwoningen ten opzichte van de totale 
woningvoorraad. De verhouding huur/koop is vergelijkbaar 
met het Nederlandse gemiddelde. De gemeenten de 
Wolden (25%) en Tynaarlo (26%) hebben het laagste 
aandeel huurwoningen.

Verdeling totale

woningvoorraad naar type

CBS, 2017

Huurwoningen van woningcorporaties
Koopwoningen 

Huurwoningen van particuliere verhuurders

37

percentage koopwoningen
in Drenthe (2017)

65,8%
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ONDERHOUDSSTAAT WONINGEN3.4.
De staat van onderhoud van de woningen in Drenthe is over het 
algemeen goed en is in de afgelopen periode verder verbeterd. 
De woningen zijn ook beter onderhouden dan gemiddeld in 
Nederland. 

De leefbaarheid van een gebied wordt mede bepaald door de 
aantrekkelijkheid van de woonomgeving. Slecht onderhouden 
woningen geven een onprettige aanblik én zijn slecht te 
verkopen. Dat komt de economische vitaliteit van een gebied 
niet ten goede.

Drentse woningen in goede staat van onderhoud
De staat van onderhoud van de woningen in Drenthe is over het 
algemeen goed en verbetert bovendien nog steeds verder. In 
1998 gaf 9% van de inwoners van Drenthe aan dat hun woning 
slecht onderhouden is. Dit was in 2015 gedaald naar 6%. Deze 
cijfers hebben betrekking op zowel koop- als huurwoningen.

Kijken we naar de verschillen tussen Drentse regio’s, dan zien we 
dat woningen in Zuidwest-Drenthe het minst goed onderhouden 
zijn (6% is slecht onderhouden) en in Noord-Drenthe het best (4% 
is slecht onderhouden).

3 WONEN
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Percentage inwoners dat aangeeft 

dat de woning in slechte staat is

WoON, 2015

Percentage inwoners dat aangeeft 

dat de woning in slechte staat is

WoON, 2015

Drenthe

Nederland

De onderhoudsstaat van woningen in Zuidoost-Drenthe laat een 
opvallende stijging zien. In 1998 vond 11% van de inwoners van 
deze regio dat hun huis slecht onderhouden was, tegen 5% in 2015. 
Het beeld is in de andere regio’s diffuser, maar ook daar is de trend 
positief.

De onderhoudsstaat van woningen is hiermee beter dan gemiddeld 
in Nederland, waar in 2015 10% van de inwoners aangaf in een slecht 
onderhouden woning te wonen.

van de inwoners in Drenthe 
geeft aan dat hun woning slecht 
onderhouden is (2015, 9% in 1998)

6%
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VEILIGHEIDSBELEVING3.5.
Inwoners in Drenthe voelen zich over het algemeen veilig in 
hun buurt. In de periode 2012-2017 is de veiligheidsbeleving 
vrij stabiel gebleven. 13,2% van de Drenten voelt zich wel eens 
onveilig in de eigen buurt. In Nederland als geheel gaat het om 
16,4% van de mensen. 

Hoe veilig mensen zich voelen in hun directe woonomgeving, 
is van grote invloed op de ervaren leefbaarheid. Een sterker 
veiligheidsgevoel zorgt voor meer woongenot en een prettigere 
leefomgeving. Het veiligheidsgevoel wordt hier gedefinieerd als 
het percentage inwoners dat het eens is met de stelling ‘Ik voel 
me wel eens onveilig in de eigen buurt’.

Gevoel van veiligheid al enige jaren stabiel
De meeste Drenten voelen zich veilig. Eén op de zeven mensen 
voelt zich in de eigen buurt wel eens onveilig (13,2%). Deze 
veiligheidsgevoelens zijn al enige jaren stabiel. In 2012 gaf 13,2% 
van de inwoners van Drenthe aan zich wel eens onveilig te voelen 
in de eigen buurt, in 2016 was dit nog 13,9%.

Wel zien we verschillen tussen gemeenten. In 2017 voelen 
inwoners van de Drentse plattelandsgemeenten zich gemiddeld 
minder onveilig dan inwoners van de stedelijke gemeenten.
Het percentage inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de 
buurt is het hoogst in de gemeenten Assen (17,5%) en Emmen 
(16,2%) en het laagst in de gemeenten Aa en Hunze (6,7%) en 
Tynaarlo (8,0%). 

Inwoners van de gemeenten Emmen en Assen zijn zich 
tussen 2012 en 2017 minder veilig gaan voelen. Voelde in 
2012 nog 13,8% en 16,5% van de inwoners van Emmen 
en Assen zich wel eens onveilig in de buurt, in 2017 is dit 
percentage gestegen naar respectievelijk 16,5% en 17,5. 
Voor de andere stedelijke gemeenten zien we een daling 
of stabilisering van de veiligheidsbeleving in de eigen 
buurt. Inwoners in de Drentse plattelandsgemeenten zijn 
zich tussen 2012 en 2017 iets minder veilig gaan voelen. 
In Aa en Hunze en Tynaarlo voelden respectievelijk 5,7% 
en 7,1% van de inwoners zich wel eens onveilig in 2012, in 
2017 is dit 6,7% en 8,0%.

Percentage inwoners dat zich wel eens 

onveilig voelt in de eigen buurt 2012-2017

Veiligheidsmonitor, 2017

Drenthe

Nederland

Percentage inwoners dat zich wel 

eens onveilig voelt in de eigen buurt

Veiligheidsmonitor, 2017

percentage Drenten dat zich 
wel eens onveilig voelt in de 
eigen buurt

13,2%



43TRENDBUREAU DRENTHE LEEFBAARHEIDSMONITOR DRENTHE #02

3 WONEN

MISDRIJVEN3.6.
Het aantal misdrijven in Drenthe is 38 per 1.000 inwoners. Het 
aantal misdrijven daalt in de periode 2010-2016 van 53 naar 38 
per 1.000 inwoners. In Nederland is het aantal misdrijven fors 
hoger (55 per 1.000 inwoners)

Een gebied met weinig misdrijven wordt door inwoners als 
‘leefbaarder’ ervaren. Misdrijven, diefstal, geweld, overvallen, 
brandstichting, drugshandel, mishandeling en zedendelicten 
hebben een negatief effect op leefbaarheid van een gebied.

Misdaad lager dan landelijk
Het aantal geregistreerde veelvoorkomende misdrijven, zoals 
gewelds-, vermogens- en vandalismedelicten in de provincie 
Drenthe vertoont al enige jaren een dalende trend. Daarbij ligt 
het aantal misdrijven in Drenthe fors lager dan het landelijk 
gemiddelde. In Drenthe werden in 2016 38 misdrijven per 1.000 
inwoners geregistreerd. In Nederland lag dat cijfers gemiddeld op 
55 delicten.

Het aantal geregistreerde misdrijven in Drenthe vertoont al jaren 
een dalende lijn. Deze daling is terug te vinden onder vrijwel 
alle typen misdrijven, maar is het sterkst onder vernielingen en 
misdrijven tegen de openbare orde en gezag. Dit aantal nam 
sinds 2011 met 41% af.

Aantal misdrijven per 1000 inwoners

CBS, 2017, per gemeente

In Drenthe komen in stedelijke gemeenten 
meer misdrijven per 1.000 inwoners voor dan in 
plattelandsgemeenten. De gemeente Assen had in 2016 
het hoogste aantal misdrijven per 1.000 inwoners: 56.
De gemeenten Hoogeveen, Emmen en Meppel volgen met 
respectievelijk 46, 44 en 40 misdrijven per 1.000 inwoners. 
De gemeenten met de laagste aantallen misdrijven zijn 
Borger-Odoorn en De Wolden. In beide gemeenten 
kwamen per 1.000 inwoners 24 misdrijven voor. In alle 
Drentse gemeenten is een dalende trend te zien.

In alle gemeenten zijn vermogensmisdrijven (diefstal van 
bezittingen) het meest voorkomende vergrijp.

Aantal misdrijven per 1000 inwoners

CBS, 2017

Drenthe

Nederland

aantal misdrijven in Drenthe 
in 2016 per 1.000 inwoners 
(landelijk is dat 55 op 1.000)

38
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WAT ZEGT DIT OVER DE LEEFBAARHEID?3.7.
De woningwaarden zijn in een groot gedeelte van Drenthe gedaald. In Borger-
Odoorn is tussen 2013- 2016 sprake van een waardedaling van 11,8%, in 
Westerveld 11,1% en in Emmen 10,8%. Hier zijn de gevolgen van de crisis op de 
woningmarkt zichtbaar. De crisis ligt achter ons en we zien dat de prijzen vanaf 
2015 niet verder dalen, alleen in Coevorden en Westerveld zet de daling nog 
door. 

De daling van woningwaarden maakt een gebied niet direct minder leefbaar. De 
leefbaarheid is vooral in het geding als mensen ‘gevangen zitten in hun woning’ en 
hun woning niet (meer) kunnen verkopen. 

De woningmarkt trekt weer aan. De verwachting is dat er de komende 
jaren sprake zal zijn van een druk op de woningmarkt, zowel onder huur- als 
koopwoningen. Dit komt door de lichte bevolkingsgroei en vooral door de groei 
van het aantal huishoudens en heel specifiek van de eenpersoonshuishoudens in 
de regio. Met de forse groei van de groep 80-plussers die niet in een verpleeg- of 
verzorgingstehuis woont (in 1997 77% en in 2017 88%) (SCP) en van het aantal 
eenpersoonshuishoudens van 80-plussers in Drenthe, zal er vooral meer behoefte 
komen aan andere woningen: meer voor kleinere huishoudens en ouderen, en 
minder voor gezinnen.

Leegstand woningen geen omvangrijk vraagstuk
Leegstand is van invloed op de ervaren leefbaarheid. Inwoners vinden het niet 
prettig om in een buurt te wonen waar veel woningen onbewoond zijn. In Drenthe 
staan iets meer woningen leeg dan gemiddeld in Nederland. Op Drentse schaal 
gaat het in 2016 om 5.710 leegstaande woningen, 270 meer dan het jaar ervoor. 
Op lokaal niveau kan leegstand als een vraagstuk worden ervaren. In Westerveld 
en Emmen is de woningleegstand meer gegroeid dan gemiddeld in Drenthe. 

Onderhoudstaat goed
Ook de onderhoudsstaat van woningen in Drenthe is beter dan gemiddeld in Nederland. Voor zover het de 
beschikbare gegevens betreft, speelt er momenteel dan ook geen omvangrijk ‘rotte kiezen’ vraagstuk in de 
provincie Drenthe of één van de regio’s. Echter, gegevens op dorps- of wijkniveau zijn niet beschikbaar. Het is 
mogelijk dat er lokaal niveau wel degelijk sprake is van ‘rotte kiezen’ problematiek die van invloed is op de
ervaren leefbaarheid in een bepaald dorp of een bepaalde wijk.

Weinig overlast
Veiligheid is geen groot leefbaarheidsvraagstuk in Drenthe. Het veiligheidsgevoel is al enige jaren stabiel in 
Drenthe. De inwoners van Drenthe voelen zich over het algemeen veiliger dan gemiddeld in Nederland. 

Al met al kunnen we stellen dat er op het gebied van wonen en woonomgeving op dit moment geen grote 
leefbaarheidsvraagstukken spelen in Drenthe. Gezien de verwachte demografische ontwikkelingen en de trend
dat mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen, is het wel een thema dat aandacht verdient.

De daling van 
woningwaarden maakt 
een gebied niet direct 
minder leefbaar.

De leefbaarheid is vooral 
in het geding als mensen 
‘gevangen zitten in hun 
woning’ en hun woning 
niet (meer) kunnen 
verkopen. 
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Eenzaamheid is een van de factoren die bepaalt hoe inwoners 
de leefbaarheid van een gebied ervaren. Eenzaamheid wordt 
gedefinieerd als het subjectief ervaren van een onplezierig of 
ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde relaties. 

Eenzaamheid is een van de factoren die bepaalt hoe inwoners de 
leefbaarheid van een gebied ervaren. Burencontact, maar ook 
sociale activiteiten als sporten, kunnen eenzaamheid verminderen.

Relatief veel eenzaamheid
Het aandeel mensen dat zich in meer of mindere mate eenzaam 
voelt, ligt in Drenthe rond de 40%. Voor 19- tot 65-jarigen is dit 
39% en voor de 65-plussers 45%. 

Onder 19- tot 65-jarigen zien we een verslechtering ten opzichte 
van 2009 (36%), maar een stabilisatie ten opzichte van 2013.

Onder ouderen is de situatie verslechterd. In de periode 2012-
2016 steeg het aandeel ouderen dat zich in meer of mindere mate 
eenzaam voelt van 39% naar 45%. Dit patroon is zichtbaar bij alle 
ouderen, onafhankelijk van geslacht, leeftijd of opleidingsniveau, 
blijkt uit onderzoek van de GGD. Ouderen hebben in 2016 vaker 
het gevoel dat ze te weinig sociale relaties hebben (in 2012 was het 
27% en in 2016 was het 32%) en vaker het gevoel iemand te missen 
om intieme dingen te delen (in 2012 was het 12% en in 2016 was 
het 14%).

EENZAAMHEID4.1.

4
LOKALE BINDING & PARTICIPATIE

De aanwezigheid van goede sociale contacten met buurtbewoners draagt sterk bij aan de 
leefbaarheid van een buurt. Hoe meer sociale contacten mensen hebben, hoe beter ze hun 
leefsituatie ervaren (Boelhouwer 2013). 

Denk daarbij aan contact met de buren, hechting aan de woonplaats en betrokkenheid van
bewoners om de directe woonomgeving leefbaar te houden.

Mate van eenzaamheid

onder 65+’ers

GGD Drenthe, 2017

Ernstig
Zeer ernstig

Matig

van de ouderen in
Drenthe voelde zich in 2016 in 
meer of mindere mate eenzaam 
(39% in 2012) 

45%



49TRENDBUREAU DRENTHE LEEFBAARHEIDSMONITOR DRENTHE #02

4 LOKALE BINDING & PARTICIPATIE

SOCIALE COHESIE4.2.

Mensen die aangeven zich eenzaam te voelen, hebben 
vaker weinig contacten met vrienden en hebben vaker 
gezondheidsproblemen dan mensen die zich niet eenzaam voelen 
(CBS).

Uit de landelijke monitor van 2016 blijkt dat 48% van de 
65-plussers en 41% van de volwassenen zich eenzaam voelt 
(Gezondheidsmonitor, 2016). In Drenthe lijkt eenzaamheid iets 
minder voor te komen dan in Nederland als geheel.

Ouderen in de gemeente Coevorden zijn het vaakst eenzaam 
(51%) en in de Wolden het minste (40%). Onder 19 tot 65-jarigen 
is het percentage inwoners dat zich in meer of mindere mate 
eenzaam voelde in 2016 het hoogst in de gemeenten Assen (47%) 
en Hoogeveen (42%) en het laagst in de gemeenten Westerveld, 
Emmen, Coevorden en de Wolden.

Ontwikkeling sociale cohesie

2012-2017

Veiligheidsmonitor, 2017

Mensen die meer sociale contacten in hun directe omgeving hebben, 
zijn over het algemeen meer tevreden over hun woonplaats. Ook 
de kwaliteit van dit contact is uiteraard van belang. De graadmeter 
‘sociale cohesie’ is een score die wordt gebaseerd op de antwoorden 
die mensen geven op de volgende vier stellingen:

•	 ‘De	mensen	in	de	buurt	kennen	elkaar	nauwelijks’
•	 ‘De	mensen	in	de	buurt	gaan	op	een	prettige	manier	met	elkaar	om’
•	 ‘Ik	woon	in	een	gezellige	buurt	waar	mensen	elkaar	helpen	en
 dingen samen doen’
•	 ‘Ik	voel	me	thuis	bij	de	mensen	die	in	de	buurt	wonen’

Sociale cohesie in Drenthe relatief hoog
Samen met Gelderland, Noord-Brabant, Overijssel en Friesland heeft 
Drenthe de sterkste sociale cohesie in Nederland. Deze provincies 
scoorden in 2017 alle een 6,5 of hoger (Friesland (6,7), Overijssel (6,6)) 
tegenover een 6,2 voor Nederland gemiddeld. In 2017 was de score 
in Drenthe iets lager dan in 2014 en 2015. Een hogere score geeft een 
positiever oordeel over de sociale samenhang in de buurt.

Binnen Drenthe valt op dat de sociale cohesie in de plattelands-
gemeenten hoger is dan in de meer stedelijke gemeenten. In 2013 
was de sociale cohesie binnen Drenthe het hoogste in de gemeenten 
De Wolden, Aa en Hunze en Westerveld. De laagste scores werden 
gevonden in de gemeenten Assen, Emmen, Meppel en Hoogeveen. 
Ook in 2017 lijken de stedelijke gemeenten lager te scoren dan de 
plattelandsgemeenten. De sociale cohesie in de gemeente Assen is 
lager dan het landelijke gemiddelde. 

Mate van eenzaamheid

onder volwassenen

GGD Drenthe, 2017

Ernstig
Zeer ernstig

Matig
Nederland

Drenthe

van de inwoners in
Drenthe voelt zich in meer
of mindere mate eenzaam

40%
score sterke sociale 
cohesie in Drenthe 
(gemiddeld 6,2 in 
Nederland)

6,5
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Percentage inwoners dat het eens is met de 

stelling: “Ik voel me thuis in mijn eigen buurt”

Veiligheidsmonitor, 2017

Drenthe

Nederland

percentage inwoners van
Drenthe in 2017 dat zich 
(helemaal) thuis voelde in
de eigen buurt (64% in 2013)

64,6%

THUIS VOELEN IN DE BUURT4.3.

64,6% van de inwoners van Drenthe gaf in 2017 aan zich 
(helemaal) thuis te voelen in de eigen buurt. In de periode
2013-2017 is het percentage licht gestegen van 63,9% naar 
64,6%. Het percentage ligt boven het Nederlandse gemiddelde 

De mate waarin mensen zich thuis voelen in hun buurt, is van 
invloed op de ervaren leefbaarheid. De mate van zich thuisvoelen 
wordt hier gedefinieerd als het percentage inwoners dat in een 
enquête aangeeft zich thuis te voelen in de eigen buurt. 

Drenten voelen zich thuis in hun eigen buurt
In 2017 was 64,6% van de Drenten het (helemaal) eens met 
de stelling ‘Ik voel mij thuis in deze buurt’. Dat is meer dan het 
landelijk gemiddelde; landelijk was 60% van de mensen het hier 
mee eens. Ook in 2013 lag het percentage in Drenthe hoger dan 
landelijk.

Voor een vergelijking tussen gemeenten zijn 2017 en 2013 de 
jaren waarover gegevens voor alle gemeenten beschikbaar 
zijn. In 2017 voelden inwoners van De Wolden, Tynaarlo en 
Noordenveld zich het meeste thuis in hun buurt. Het laagste 
waren de percentages in de meer stedelijke gemeenten Emmen, 
Meppel en Assen. In 2017 voelden de inwoners in Emmen zich 
minder thuis in de buurt dan in Nederland als geheel.
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WAT ZEGT DIT OVER DE LEEFBAARHEID?4.4.
De aanwezigheid van goede sociale verbindingen draagt sterk bij aan de 
leefbaarheid van een buurt. 

In de afgelopen jaren is in Drenthe de eenzaamheid onder ouderen toegenomen 
van 39% naar 45%. Ouderen hebben vaker het gevoel dat ze te weinig sociale 
relaties hebben (32%). In Drenthe lijkt eenzaamheid onder ouderen iets minder 
voor te komen dan in Nederland (48%). Ouderen in de gemeente Coevorden zijn 
het vaakst eenzaam (51%). Volwassenen het vaakst in de gemeente Assen (47%). 

Sterke cohesie
Drenthe behoort tot de provincies met de sterkste sociale cohesie in Nederland. 
Binnen Drenthe valt op dat de sociale cohesie in de plattelandsgemeenten hoger 
is dan in de meer stedelijke gemeenten. De laagste scores werden gevonden in de 
stedelijke gemeenten Assen, Emmen, Meppel en Hoogeveen. 

Eenzaamheid is een issue
Wat zegt dit over de leefbaarheid in Drenthe? Goed ‘samenleven’ draagt sterk bij 
aan de leefbaarheid van een buurt. Het draagt ook bij aan het langer zelfstandig 
kunnen blijven wonen van ouderen, want ouderen met groot sociaal netwerk 
blijven langer zelfstandig wonen dan ouderen met een klein sociaal netwerk 
(SCP). Op Drentse schaal is eenzaamheid een issue. De eenzaamheid van ouderen 
is toegenomen naar 45% en ouderen hebben vaker het gevoel dat ze te weinig 
sociale relaties hebben (32%). Ouderen in dorpen voelen zich minder eenzaam in 
dorpen waar bewoners (in hun eigen beleving) prettig met elkaar omgaan, zo blijkt 
uit een landelijke studie van het SCP. Om het lang zelfstandig wonen tot een succes 
te maken, is naast de geschiktheid van de woning, het sociale netwerk van nog 
groter belang geworden. 

Goede voedingsbodem voor burgerkracht
Desondanks is er in Drenthe wel een goede voedingsbodem voor burgerkracht, 
er ontstaan nieuwe initiatieven waarmee bewoners gezamenlijk voormalige 
overheidstaken organiseren; de betrokkenheid tussen bewoners en het zorgen 
voor elkaar nemen in deze initiatieven een centrale plaats in. 

In de afgelopen jaren
is de eenzaamheid onder 
ouderen in Drenthe 
toegenomen van 39%
naar 45%.

Drenthe behoort tot
de provincies met de 
sterkste cohesie.
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In de periode 2012-2017 daalde het aandeel inwoners met 
een laag opleidingsniveau Drenthe van 28% naar 24% van 
de beroepsbevolking (15-75 jaar). In Drenthe is het aandeel 
laagopgeleiden nog altijd iets hoger dan in Nederland. Overigens 
zijn er grote verschillen binnen de provincie.

Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe meer tevreden inwoners over 
het algemeen zijn met hun woonplaats. Dit heeft waarschijnlijk te 
maken met het feit dat een hogere opleiding, als ook geletterdheid, 
meer kansen biedt op de arbeidsmarkt en meer mogelijkheden geeft 
om het leven naar eigen inzicht in te richten. 

Het CBS definieert een ‘laag opleidingsniveau’ als het gehele 
basisonderwijs, het vmbo, de eerste 3 leerjaren van havo/vwo of de 
assistentenopleiding (mbo-1). Een ‘middelbaar opleidingsniveau’ is 
de bovenbouw van havo/vwo, de basisberoepsopleiding (mbo-2), de 
vakopleiding (mbo-3) en de middenkader- en specialistenopleidingen 
(mbo-4). Een ‘hoog opleidingsniveau’ staat gelijk aan een hbo- en 
een universitaire opleiding. In 2015 zijn de leeftijdsgrenzen van de 
beroepsbevolking opgerekt naar 75 jaar. 

OPLEIDING5.1.

Opleidingsniveau

beroepsbevolking 2012 - 2017 

CBS, 2017

Een leefbaar Drenthe is een Drenthe waar, onder meer, voldoende werkgelegenheid is die aansluit 
bij de mogelijkheden van de inwoners. Essentieel voor de leefbaarheid zijn banen, kwantitatief en 
kwalitatief goed matchend arbeidspotentieel en een vitale economie.

De hier gepresenteerde graadmeters geven een beeld van de sociaaleconomische positie van 
verschillende delen van Drenthe.

Nederland

Drenthe

van de Drentse
bevolking tussen 15 en 
75 jaar is laag opgeleid 
(28% in 2012)

24%
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Opleidingsniveau beroepsbevolking neemt toe
In de periode 2012-2017 nam het aandeel laagopgeleide inwoners 
in Drenthe af van 28% tot 24% van de beroepsbevolking (15-75 
jaar). Het aandeel hoger opgeleiden neemt toe (25% in 2012 en 
29% in 2017).

Drenthe heeft relatief meer laagopgeleiden in de 
beroepsbevolking dan Nederland, waar het cijfer rond de 
21% ligt. Het verschil is het afgelopen jaar weer wat groter 
geworden. Drenthe heeft relatief minder hoogopgeleiden in de 
beroepsbevolking dan Nederland (resp. 29% en 36%) en kent juist 
relatief veel mensen met een middelbaar onderwijsniveau (47%).
Het landelijke gemiddelde is 42%.

Aandeel laagopgeleiden hoogst in Coevorden en Emmen
We zien dat het opleidingsniveau van de Drentse beroeps-
bevolking vooral van de landelijke cijfers afwijkt door een hoger 
aandeel middelbaar opgeleiden en een lager aandeel hoger 
opgeleiden. Bijna een kwart van de beroepsbevolking van 15 - 75 
jaar is laag opgeleid.

De gemeenten Coevorden en Emmen hebben het hoogste 
aandeel laagopgeleiden in 2017 (29%). De gemeenten Tynaarlo en 
Noordenveld hebben het laagste aandeel laagopgeleiden (19%). 

De hoogopgeleiden laten min of meer het omgekeerde beeld zien, 
met het laagste aandeel in de gemeenten Hoogeveen (22%), Emmen 
(23%) en Coevorden (24%) en het hoogste in de gemeente Tynaarlo 
(44%). De invloed van Groningen als onderwijsstad en de in deze 
regio meer op diensten gerichte werkgelegenheidsstructuur, is 
hiervoor de mogelijke verklaring.

Aandeel laaggeletterden hoogst in Emmen
In Drenthe is naar schatting 12,3% van alle inwoners van 16-65 jaar 
laaggeletterd. Het aandeel laaggeletterden in de gemeenten Emmen 
(meer dan 16%)en Hoogeveen (tussen de 13 en 16%) ligt boven het 
Drents gemiddelde.

Opleidingsniveau

beroepsbevolking in 2017 

CBS, 2017

Lager opgeleid

Middelbaar opgeleid

Hoger opgeleid

Percentage laaggeletterden 

per gemeente

Stichting Lezen & Schrijven, 2016

8 tot 11 procent

11 tot 13 procent

13 tot 16 procent

16 procent of meer

5 tot 8 procent

percentage 
hoogopgeleiden
in Tynaarlo

44%
percentage
laagopgeleiden
in Coevorden

29%
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WERKGELEGENHEID5.2.
De werkgelegenheid in Drenthe is in 2017 iets toegenomen en 
lijkt zich te stabiliseren. Het aantal banen steeg tussen 2016 en 
2017 met 0,5%.

De werkgelegenheid in of in de buurt van de woonplaats is een 
bepalende factor voor de leefbaarheid. Om de werkgelegenheid 
in kaart te brengen, meten we het aantal banen inclusief 
uitzendkrachten en kijken we naar de sectoren die de 
werkgelegenheid bieden.

In 2017 waren er in Drenthe ruim 215.700 banen. Dit zijn 1.150 
banen meer dan het jaar ervoor. 87 van de 100 personen van de 
beroepsbevolking van 15-75 jaar had een baan. In Nederland is 
sinds 2015 herstel zichtbaar, in de periode 2016-2017 nam het 
aantal banen met 1,4% toe. De verwachtingen voor de Drentse 
arbeidsmarkt zijn voorzichtig positief.

Minder werk in de zorg
De laatste jaren daalde de werkgelegenheid in de meeste 
sectoren. Inmiddels laat ongeveer de helft van de sectoren een 
(bescheiden) groei zien. Onder meer de sectoren ICT, vervoer, 
bouw, zakelijke dienstverlening en onderwijs kennen een stijging 
van werkgelegenheid.

De grootse daling in de periode 2016-2017 zien we in de 
zorgsector (afname van 1,1%), er zijn in 2016 460 banen 
verloren gegaan, in het jaar ervoor bijna 900. In Drenthe is 
de gezondheidszorg met ruim een vijfde van het totaal aantal 

Aantal banen per 

100 personen van de 

beroepsbevolking in 2017

CBS & LISA, 2017

banen de grootste sector. Ook in de industrie, financiële 
instellingen en handel nam het aantal banen af. 
De verwachting is dat de werkgelegenheid in de 
gezondheidszorg in Drenthe langzaam weer aantrekt, 
Verwachtte groeiers zijn huisartsenzorg en verzorging, 
verpleging en thuiszorg (ZorgPleinNoord, 2017). 

Van de Drentse gemeenten liet de gemeente Emmen 
(-1,3%) de sterkste daling in de werkgelegenheid zien. De 
grootste stijgers zijn de gemeenten Westerveld (2,6%), 
Tynaarlo (2,1%), de Wolden (1,7%) en Aa en Hunze (1,7%).

Uit onderzoek onder het Drents panel komt naar voren 
dat afname van de werkgelegenheid in de eigen regio één 
van de voornaamste zorgen is die Drenten hebben over de 
toekomst van de eigen woonomgeving.

Drentse werkgelegenheid per sector
De sectorstructuur van Drenthe komt steeds meer 
overeen met die van Nederland. Toch zijn er nog altijd een 
aantal verschillen. In vergelijking met Nederland is het 
aandeel Drentse banen in de zorg, industrie en landbouw 
oververtegenwoordigd. In de zakelijke dienstverlening en 
de ICT zijn er in Drenthe relatief minder banen.

Werkgelegenheid per sector in 2017

LISA, 2017

daling 
werkgelegenheid 
tussen 2016 en 2017

0,5%
stijging van de 
werkgelegenheid
in Westerveld 

2,6%

Nederland

Drenthe
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WERKLOOSHEID5.3.
De werkloosheid is in 2017 gedaald, zowel in Drenthe 
als landelijk. In Drenthe was eind 2017 6,9% van de 
beroepsbevolking van 15-75 jaar werkloos. Landelijk lag dit 
percentage een fractie lager op 6,8%. De Drentse werkloosheid 
ligt al decennia boven het nationaal gemiddelde. 

Werkloosheid is de resultante van de vraag naar en het aanbod 
van arbeid. Voor de werkloosheid kijken we naar het aantal 
niet-werkende werkzoekenden dat geregistreerd staat bij 
het UWV. Het percentage niet werkenden werkzoekenden is 
berekend ten opzichte van de 15 tot 75 jarige beroepsbevolking.

Vanaf 2015 maken we daarbij gebruik van de internationale 
definitie van werkeloosheid en beroepsbevolking. Niet alle 
werkloze jongeren laten zich immers registereren bij het UWV, 
omdat ze niet altijd recht hebben op een uitkering.

Werkloosheid Drenthe hoger dan landelijk
Volgens de nieuwe internationale definitie had Drenthe eind 
december 2017 ruim 17.000 niet-werkende werkzoekenden. Dit 
betekent dat 6,9% van de Drentse beroepsbevolking werkloos 
was. Landelijk lag dit percentage op 6,8%.

Percentage werkloosheid,

niet werkende werkzoekenden, 

december 2017

UWV, 2017

De Drentse werkloosheid ligt overigens al decennia boven het 
nationaal gemiddelde. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat 
het verschil met Nederland fluctueert gedurende het jaar. De 
verschillen tussen Drenthe en Nederland nemen af in het voorjaar 
en de zomer door seizoenswerkgelegenheid in landbouw, horeca, 
detailhandel en bouw. In het najaar en de winter nemen ze toe 
door het wegvallen van het seizoenswerk.

Meeste werklozen in Assen en Emmen
Van de Drentse gemeenten had Emmen het hoogste 
werkloosheidspercentage (9,9%), gevolgd door Assen (8,4%) en 
Coevorden (7,4%). De werkloosheid in de andere gemeenten lag 
onder het Drentse gemiddelde. De gemeenten de Wolden en 
Midden-Drenthe hadden de laagste werkloosheidspercentages 
(respectievelijk 3,3% en 4,2%).

aantal niet-werkende 
werkzoekenden in Drenthe 
(eind 2017)

> 17.000
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1 Niet alle werkloze jongeren laten zich registreren bij het UWV, 

omdat ze niet altijd recht hebben op een uitkering

JEUGDWERKLOOSHEID5.4.
In 2017 is het aandeel jongeren in de totale werkloosheid verder 
afgenomen. In Drenthe was eind 2017 de jeugdwerkloosheid 
net iets hoger dan in Nederland. Het aandeel werkloze jongeren 
in de totale werkloosheid is een indicatie voor de economische 
vitaliteit van een gebied. Voor deze graadmeter gebruiken we 
het aandeel bij het UWV geregistreerde werkzoekende jongeren 
onder de 27 jaar1.

Afname aandeel jeugdwerklozen
5,4% van de niet werkende werkzoekenden in Drenthe is 
beneden de 27 jaar. De daling ten opzichte van januari 2017 is 3 
procentpunten. Het aandeel jeugdwerklozen ligt net iets hoger 
dan gemiddeld in Nederland. Er zijn behoorlijke verschillen tussen 
de gemeenten. 

Het percentage geregistreerde werkzoekende jongeren onder 
de 27 jaar was in 2017 het hoogst in de gemeente Emmen (7,7%). 
Ook in Borger-Odoorn en Meppel was het aandeel werkloze 
jongeren relatief hoog. In De Wolden, Midden-Drenthe, Tynaarlo, 
Hoogeveen, Aa en Hunze en Noordenveld zijn de percentages 
jeugdige niet werkende werkzoekenden lager dan 4%. 

Percentage werkloosheid,

niet werkende werkzoekende jeugdigen 

t/m 27 jaar in december 2017

UWV, 2017

van de niet-werkende 
werkzoekenden in Drenthe 
is jonger dan 27 jaar
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5 WERK & INKOMEN

INKOMEN5.5.
Hoe tevreden mensen zijn met hun leefsituatie, is mede 
afhankelijk van het inkomen dat zij hebben. Dit verklaart 
waarom gebieden waar een groot deel van de bevolking 
een laag inkomen heeft, vaak als minder leefbaar worden 
ervaren door de bewoners. Een laag inkomen gaat vaak samen 
met andere problemen, zoals werkloosheid en een slechte 
gezondheid.

De lage-inkomensgrens voor Nederland ligt volgens de definitie 
van het CBS (2018) op € 1.030. Dit betreft het bedrag dat een 
eenpersoonshuishouden te besteden heeft na aftrek van 
belastingen en premies. Voor een echtpaar met twee kinderen 
ligt deze grens op € 1.930. De bedragen worden jaarlijks 
aangepast aan ontwikkelingen van prijzen. 

Lichte daling lage inkomens 
In 2016 daalt het aandeel huishoudens met een kortdurend 
laag inkomen in vrijwel alle Drentse gemeenten, behalve in de 
gemeenten Borger-Odoorn en Midden-Drenthe. Ten opzichte 
van 2011 hebben de meeste gemeenten nog steeds een hoger 
aandeel huishoudens met een kortdurend laag inkomen. In 
Drenthe hebben de gemeenten Assen en Emmen het grootste 
aandeel huishoudens met een kortdurend laag inkomen (1 tot 3 
jaar), respectievelijk 9% en 8,9%. Dit zijn huishoudens die in 2016 
onder de lage-inkomensgrens leven. 

Eenoudergezinnen vaker langdurig laag inkomen
Langdurende armoede (4 jaar of langer rondkomen van een 
laag inkomen) komt relatief minder vaak voor. De meeste 
huishoudens met een langdurig laag inkomen leven in de 
gemeenten Assen en Emmen (resp. 3,9 en 3,7%), met risico op 
armoede als gevolg. Deze percentages liggen hoger dan het 
landelijk gemiddelde. In de Drents-Groningse Veenkoloniën 
wordt in gezinnen de armoede van generatie op generatie 
doorgegeven.
 
In De Wolden en Tynaarlo wonen de minste huishoudens met 
een (langdurig) laag inkomen. Het aandeel huishoudens dat 
in Drenthe langdurig moet rondkomen van een laag inkomen 
stijgt. Alleen in Aa en Hunze en in Tynaarlo blijft het percentage 
stabiel. Mensen die leven van een bijstandsuitkering verkeren 
relatief vaker in een situatie van een langdurig laag inkomen. 
Dit zijn vaker eenoudergezinnen met minderjarige kinderen en 
alleenstaanden net onder de AOW-leeftijd.

Boven:

Huishoudens met

een laag inkomen (1 tot 3 jaar),

Onder:

Huishoudens met een langdurig

laag inkomen (langer dan jaar),

Drenthe en Nederland, 2014 - 2016

CBS, 2017

Percentage huishoudens met een 

langdurig laag inkomen in 2016 

CBS, 2017, voorlopige cijfers

Nederland

Drenthe

percentage 
huishoudens in Assen 
met een kortdurend 
laag inkomen (1 jaar)

9%
lage-inkomensgrens voor 
Nederland volgens CBS 
(2018)

1.030 euro
percentage 
huishoudens in Assen 
met een langdurig 
laag inkomen (4 jaar 
of langer)

3,9%
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BIJSTANDSUITKERINGEN5.6.
In de periode 2014-2017 nam in Drenthe het aantal 
bijstandsuitkeringen toe van 50,8 naar 52,3 per 1.000 
huishoudens. Ook elders in Nederland nam het aantal 
bijstandsuitkeringen toe. In Drenthe is het aantal relatief lager 
dan elders in Nederland. 

Het aantal bijstandsuitkeringen is een indicatie van de 
sociaaleconomische status van een gebied. Zijn er in een gebied 
veel mensen die leven van een bijstandsuitkering, dan kan dit 
nadelig zijn voor de economische vitaliteit en daarmee ook voor 
de leefbaarheid van een gebied.

De cijfers op deze pagina hebben betrekking op de 
bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet. Met de 
invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 zijn de 
gemeenten verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen 
die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. 
De nadruk ligt op arbeidsparticipatie. Mensen moeten zoveel 
mogelijk in hun eigen levensonderhoud voorzien. 

Aantal bijstandsuitkeringen neemt toe 
Net als elders in Nederland nam het aantal huishoudens dat leeft 
van een bijstand in Drenthe toe. In de periode 2014-2017 was 
sprake van een toename van 50,8 naar 52,3 bijstandsuitkeringen 
per 1.000 huishoudens. In Drenthe is het aantal relatief lager dan 
elders in Nederland. De doorstroom van de WW naar de bijstand 
vormt een belangrijk deel van de nieuwe bijstandsuitkeringen 
(UWV, Regio in beeld. Drenthe 2017)

Het aantal bijstandsuitkeringen per 1.000 huishoudens was in 
2017 het hoogst in de gemeenten Emmen, Assen en Coevorden 
(respectievelijk 75,0, 67,7 en 55,5). In de gemeente De Wolden was 
dit aantal het laagst, namelijk 21,2 per 1.000 huishoudens.

Het aandeel bijstandsuitkeringen was in de meeste gemeenten 
lager dan elders in Nederland. Alleen in Assen en Emmen ligt 
het aandeel huishoudens dat bijstand ontvangt (ruim) boven het 
landelijk gemiddelde.

5 WERK & INKOMEN

Aantal bijstandsuitkeringen per 1000 

huishoudens, Drenthe en Nederland, 

2014 - 2017

CBS, 2018

Aantal bijstandsuitkeringen per 1000 

huishoudens, per gemeente in 2017

CBS, 2018

Drenthe

Nederland

per 1.000 huishoudens 
in Drenthe leeft van een 
bijstandsuitkering (2017) 

52,3
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WAT ZEGT DIT OVER DE LEEFBAARHEID?5.7.
Een leefbaar Drenthe is een Drenthe waar, onder meer, voldoende 
werkgelegenheid is die aansluit bij de mogelijkheden van de inwoners. 
Essentieel voor de leefbaarheid zijn banen, kwantitatieve en kwalitatief goed 
matchend arbeidspotentieel en een vitale economie. 

Ook de demografische ontwikkelingen zullen hun weerslag hebben op de 
arbeidsmarkt in de regio. In de komende 30 jaren neemt de potentiële 
beroepsbevolking in Drenthe af en het aandeel ouderen toe. Vooral hoger 
opgeleide mensen verlaten de regio. In Drenthe is het aandeel laagopgeleiden 
hoger dan landelijk, maar dit aandeel neemt wel af. 

Dalende werkgelegenheid in de zorg 
De werkgelegenheid is in Drenthe iets toegenomen, hoewel de toename in 
Drenthe niet zo sterk is als de landelijke toename. De laatste jaren daalde 
de werkgelegenheid in de meeste sectoren. De grootse daling zien we in de 
zorgsector (afname van 1,1%), er zijn in 2016 460 banen verloren gegaan, in het 
jaar ervoor bijna 900. In Drenthe is de gezondheidszorg met ruim een vijfde 
van het totaal aantal banen de grootste sector. Ook in de industrie, financiële 
instellingen en handel nam het aantal banen af. Van de Drentse gemeenten liet 
Emmen de sterkste daling in werkgelegenheid zien (-1,3%).

Stapeling (sociaal)economische problematiek 
De werkloosheid is in Drenthe hoger dan landelijk (dit is al decennia zo). 
De hoogste werkloosheid vinden we in Emmen, Assen en Coevorden. De 
jeugdwerkloosheid is het hoogste in Emmen, Borger-Odoorn, Assen en Meppel. 
Het aandeel huishoudens dat een bijstandsuitkering ontvangt ligt in Emmen 
en Assen hoger dan het landelijk gemiddelde. De meeste huishoudens met een 
langdurig laag inkomen leven in de gemeenten Assen en Emmen met risico 

op armoede als gevolg. Deze percentages liggen hoger dan het landelijk gemiddelde. In de Drents-
Groningse Veenkoloniën wordt in sommige gezinnen de armoede van generatie op generatie 
doorgegeven.

De economische situatie levert tamelijk omvangrijke leefbaarheidsvraagstukken op in de gebieden met 
een zwakke economische basis, een hoge (jeugd)werkloosheid, een laag gemiddeld opleidingsniveau, 
een hoog aandeel laaggeletterden en veel (langdurig) lage inkomens. Lage inkomens en risico op 
armoede, gaan vaak samen met andere problemen, zoals werkloosheid en een slechte gezondheid.

Deze stapeling van problematiek op (sociaal) economisch vlak doet zich vooral voor in Zuidoost-
Drenthe en in bepaalde mate ook in de gemeenten Assen, Hoogeveen en Meppel. Vraag en aanbod 
op de arbeidsmarkt sluiten er kennelijk het minst goed op elkaar aan. In dit kader is het wel goed om 
te vermelden dat het gemiddeld inkomen in Zuidoost-Drenthe weliswaar lager is dan in de rest van de 
provincie, maar dat het wonen hier ook goedkoper is. Dit verzacht de leefbaarheidsproblematiek op dit 
vlak wel enigszins.

5 WERK & INKOMEN

In de komende 30 jaren 
neemt de potentiële 
beroepsbevolking in 
Drenthe af en het aandeel 
ouderen toe.

In Drenthe is het aandeel 
laagopgeleiden hoger dan 
landelijk, maar dit aandeel 
neemt wel af. 
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VOORZIENINGEN & BEREIKBAARHEID

In Drenthe is de gemiddelde afstand tot de verschillende 
voorzieningen relatief groot, maar tot nu toe vrij constant. Wel zijn 
er grote verschillen binnen de provincie. De gemiddelde afstand tot 
voorzieningen in Drenthe is groter dan de gemiddelde afstand op 
landelijk niveau.

Afstand tot voorzieningen constant
In Drenthe is de gemiddelde afstand tot de verschillende 
voorzieningen tot nu toe vrij constant. Wel is sprake van dreigende 
sluiting van voorzieningen. Het (dreigende) verdwijnen van 
voorzieningen doet pijn, maar niet het ontbreken van voorzieningen. 
Het verdwijnen van voorzieningen hoeft geen ernstige gevolgen 
te hebben voor de leefbaarheid; verschillende onderzoeken tonen 
aan dat mensen in dorpen zonder voorzieningen vaak erg tevreden 
zijn met het wonen in hun dorp. Wel is het daarbij van belang dat 
voorzieningen goed bereikbaar zijn.

Grote verschillen binnen provincie
Er zijn wat betreft gemiddelde afstanden tot voorzieningen 
duidelijke verschillen te zien tussen de gemeenten en de dorpen en 
wijken. Over het algemeen geldt dat voorzieningen in de stedelijke 
gemeenten in Drenthe zoals Emmen, Meppel en Assen, relatief 
dichterbij aanwezig zijn dan in niet-stedelijke gemeenten.  

Op wijkniveau is beter te zien welke gebieden binnen gemeenten 
ervoor zorgen dat de gemiddelde afstanden tot voorzieningen hoog 
of laag zijn. 

AFSTAND VOORZIENINGEN6.1.

De aanwezigheid en bereikbaarheid van voorzieningen zoals winkels, scholen en huisarts zijn 
belangrijke factoren voor de leefbaarheid van een gebied. Naast fysieke voorzieningen spelen 
digitale voorzieningen een steeds belangrijker rol in het leven van mensen. Een gebied is leefbaar 
voor bewoners als voorzieningen niet al te ver weg zijn, en ze voor alle doelgroepen goed te bereiken 
zijn. De bereikbaarheid wordt beïnvloed door de afstand tot de voorzieningen en de mobiliteit van de 
inwoners.

is de gemiddelde
afstand tot een ziekenhuis 
in Drenthe (2017)

9,8 km
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Afstand tot huisartsenpost

gemeenten gerangschikt naar steeds grotere 

adressenomgevingsdichtheid

CBS, 2015

Huisarts 
Drenten hebben een huisarts op gemiddeld 1,7 km van hun huis. 
In de gemeente Midden-Drenthe was de gemiddelde afstand tot 
de huisarts het grootst (2,5 km); in Meppel het kleinst (1 km). 

Op wijk- en dorpsniveau lopen de afstanden veel meer uiteen. 
De afstand was het kleinst in de wijken Emmen-Centrum, 
Noorderpark (gemeente Assen) en Vledder (gemeente 
Westerveld) (0,6 km). De wijk waarin de afstand het grootst is,
is Drijber in de gemeente Midden-Drenthe (8,3 km).

Ziekenhuis 
De afstand tot een ziekenhuis was in 2017 gemiddeld 8,9 km. We 
rekenen ook de buitenpoliklinieken mee. Dit zijn afdelingen van 
een ziekenhuis, die zich op een andere locatie bevinden, maar 
wel verbonden zijn aan het ziekenhuis. Op gemeentelijk niveau 
zijn er betreffende de afstand tot een ziekenhuis duidelijke 
verschillen tussen stedelijke en niet-stedelijke gemeenten.

Zo is de afstand tot een ziekenhuis (inclusief buitenpoliklinieken) 
in de gemeente Assen 2,9 km, maar in de gemeente Noordenveld 
12,7 km.

1 De meest recente cijfers op gemeenteniveau dateren uit 2016

Kijken we op het niveau van dorpen en wijken, dan is de 
afstand het grootst in Orvelte, in gemeente Midden-Drenthe 
(19,8 km) en het kleinst in Dwingeloo in de gemeente 
Westerveld (1,2km) en in Ruinen, in de gemeente de 
Wolden(1,2km).

Onderwijs – basisschool en middelbaar onderwijs 
De basisscholen liggen in Drenthe gemiddeld op een afstand 
van 1.0 km. De afstand tot de basisschool is het grootst 
in Westerveld en Borger-Odoorn (1,3km). Op wijkniveau 
liggen de afstanden tot basisscholen tussen 0,4 en 4,7 km. In 
Westlaren in de gemeente Tynaarlo is de afstand het kleinst 
(0,4 km).  In de wijk Elp in gemeente Midden-Drenthe is de 
afstand tot een basisschool het grootst (4,7 km). 

De afstanden tot middelbaar onderwijs1 in Drenthe zijn het 
laagst in Meppel. De afstand tot een vmbo-school bedraagt 
hier 1,8 km en de afstand tot een havo/vwo-school is 1,9 km. 
Inwoners van de gemeente De Wolden moeten gemiddeld 
gezien de langste afstand afleggen tot een vmbo-school 
(8,5 km). De afstanden tot havo/vwo-scholen zijn overal 
in Drenthe groter dan de afstanden tot vmbo-scholen. De 
gemeente met de grootste afstand tot een havo/vwo-school 
is Borger-Odoorn (10 km).

Afstand tot ziekenhuis

gemeenten gerangschikt naar steeds grotere 

adressenomgevingsdichtheid

CBS, 2017

Afstand tot basisonderwijs

gemeenten gerangschikt naar steeds grotere 

adressenomgevingsdichtheid 

CBS, 2016

Afstand tot HAVOVWO

gemeenten gerangschikt naar steeds grotere 

adressenomgevingsdichtheid

CBS, 2016

is de gemiddelde afstand 
tot een huisarts in Drenthe 
(2015)

1,7 km
is de gemiddelde
afstand tot een basisschool 
in Drenthe (2016)

1 km
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Percentage 65-plussers dat aangeeft

met moeite of slechts met hulp van anderen te 

kunnen reizen met eigen vervoer of OV

GGD 2016

Winkels 
Voor grote supermarkten reizen Drenten gemiddeld 1,5 km. In de 
gemeente Westerveld was die afstand het grootst (2,4 km); in de 
gemeenten Assen en Meppel het kleinst (0,8 km). 

Kijken we op het niveau van dorpen en wijken dan was de 
afstand het grootst in Zorgvlied, (gemeente Westerveld), waar 
bewoners 8,3 km aflegden naar de grote supermarkt. De wijk 
met de kleinste gemiddelde afstand is Emmen-Centrum (0,4 km).

Mobiliteit
Meer nog dan de nabijheid van voorzieningen is de 
bereikbaarheid hiervan van belang voor de leefbaarheid. In een 
gebied waar het autobezit hoog is en de inwoners mobiel, is 
minder snel sprake van een ‘leefbaarheidsvraagstuk’ wanneer 
voorzieningen verder weg zijn dan in een gebied met minder 
mobiele inwoners. 

Met name voor ouderen kan het lastig zijn om zelfstandig naar 
soms verder gelegen voorzieningen te reizen. In 2016 gaf 9% 
van de 65-plussers in Drenthe aan alleen met hulp van anderen 
te kunnen reizen met eigen of openbaar vervoer, 3% met grote 
moeite en 10% met enige moeite.

Het aandeel ouderen dat alleen met hulp van anderen 
kan reizen is het grootst in Hoogeveen (12%), gevolgd 
door Emmen, Borger-Odoorn, Midden-Drenthe, de 
Wolden en Westerveld (10%). In Aa en Hunze is dit 
percentage het laagst.

Voor ouderen speelt bereikbaarheid van voorzieningen 
een belangrijke rol bij het zelfstandig kunnen blijven 
wonen. Uit het recente ouderenonderzoek van de GGD 
blijkt dat een groot deel van de ouderen prima in staat 
is om zelfstandig te reizen.

In 2016 maakt 25% van de 65-plussers gebruik van 
voorzieningen en/of diensten die betrekking hebben 
op bereikbare voorzieningen of vindt dat nodig. In 2016 
geeft 75% van de 65-plussers in Drenthe aan daarvoor 
geen voorzieningen of diensten nodig te hebben. Dit is 
6% meer dan in 2012. 

Afstand tot supermarkt

gemeenten gerangschikt naar steeds grotere 

adressenomgevingsdichtheid 

CBS 2017

Met grote moeite
Alleen met hulp van anderen

Met enige moeite

is de gemiddelde afstand 
tot een supermarkt in 
Drenthe (2017)

1,5 km
van de 65-plussers geeft 
aan alleen met hulp van 
anderen te kunnen reizen 
met eigen vervoer of OV

9%
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WAT ZEGT DIT OVER DE LEEFBAARHEID?6.2.
In Drenthe is de gemiddelde afstand tot de verschillende voorzieningen relatief 
groot, maar tot nu toe vrij constant. Wel is sprake van dreigende sluiting van 
voorzieningen. Dit doet vaak pijn. Het verdwijnen van voorzieningen hoeft geen 
ernstige gevolgen te hebben voor de leefbaarheid; verschillende onderzoeken 
tonen aan dat mensen ook in dorpen zonder voorzieningen vaak erg tevreden 
zijn met het wonen in hun dorp.

Wel belangrijk is de bereikbaarheid van de voorzieningen. Een gebied is leefbaar 
voor de bewoners als voorzieningen niet al te ver weg zijn, en als er mogelijkheden 
zijn voor alle doelgroepen om deze te bereiken. De bereikbaarheid wordt naast 
afstand vooral beïnvloed door de mobiliteit van de inwoners. 

Bereikbaarheid voorzieningen in het geding 
Over het algemeen geldt dat voorzieningen in de stedelijke gemeenten in Drenthe 
zoals Emmen, Meppel en Assen, relatief dichterbij aanwezig zijn dan in niet-
stedelijke gemeenten.  Het betreft hier vaak de dunbevolkte gebieden. Wanneer 
hier (ten gevolge van demografische veranderingen, toegenomen automobiliteit 
en veranderende consumentenvoorkeuren) voorzieningen verdwijnen, dan heeft 
dit grotere gevolgen voor de bereikbaarheid dan wanneer dit gebeurt in een 
stedelijke omgeving – daar is de voorzieningendichtheid immers veel groter. De 
grootste problemen zijn te verwachten in gebieden met veel ouderen, aangezien 
die vaak minder mobiel zijn.

In de gemeente Borger-Odoorn is goede bereikbaarheid van voorzieningen een 
leefbaarheidsvraagstuk, aangezien een relatief grote groep niet in staat is om 
zelfstandig te reizen en de afstand tot voorzieningen hier relatief groot is. 

Uit het recente ouderenonderzoek van de GGD blijkt dat ook waar de 
voorzieningen ver weg zijn, een groot deel van de ouderen prima in staat is om 
zelfstandig te reizen. 

Dit kan op twee manieren worden geduid: ofwel er is geen probleem (de 
afstanden zijn weliswaar groot, maar ook de oudere inwoners kunnen ze goed 
bereiken, met of zonder hulp van voorzieningen en/of diensten (75%)), of er is 
wel degelijk een probleem, maar de ouderen die hier last van hebben verhuizen 
naar grotere kernen. 

Een gebied is leefbaar voor 
bewoners als voorzieningen 
niet al te ver weg zijn, en 
ze voor alle doelgroepen 
goed te bereiken zijn. 
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Toenemende behoefte aan voorzieningen voor ouderen 
Het aandeel oudere ouderen (80-plussers) verdubbelt tussen nu en 
2040, van een twintigste deel in 2017 naar een achtste deel van de totale 
bevolking in 2040 - in sommige gevallen tot zelfs ongeveer een zevende 
van de totale bevolking (in Aa en Hunze, Westerveld, Borger-Odoorn en 
Noordenveld). 

Aan voorzieningen voor ouderen zal in de komende jaren dus meer 
behoefte zijn. De vergrijzing zorgt ervoor dat een groeiende groep behoefte 
krijgt aan zorg (hoewel de ouderen van de toekomst waarschijnlijk tot op 
hogere leeftijd vitaal zullen zijn). Het ingezette beleid om mensen langer 
thuis te laten wonen, betekent dat deze zorg in toenemende mate in de 
thuissituatie geboden zal moeten worden. In dunbevolkte gebieden zal hét 
leefbaarheidsvraagstuk worden hoe goede zorg gewaarborgd kan blijven. 

Goede spreiding onderwijsvoorzieningen waarborgen 
Door de demografische veranderingen zal er minder behoefte komen aan 
voorzieningen gericht op kinderen. De afname van het aantal kinderen zorgt 
ervoor dat er minder leerlingen zijn voor de scholen, waardoor scholen 
zullen moeten fuseren of sluiten. Het aandeel 0-19 jarigen daalt tussen nu 
en 2040, van 22% naar 21% van de totale bevolking – in sommige gevallen 
tot 18% van de totale bevolking (in Westerveld, Borger-Odoorn en Aa en 
Hunze).

De afstand tot de basisschool was het grootst in Westerveld en Borger-Odoorn. De 
afstand tot een vmbo-school is het grootst in de gemeente de Wolden, en tot havo/
vwo scholen het grootst in Borger-Odoorn. In de dunbevolkte gebieden zal het 
leefbaarheidsvraagstuk worden hoe een goede spreiding van onderwijsvoorzieningen, 
basis- én voortgezet onderwijs gewaarborgd kan blijven.

Het ingezette beleid om 
mensen langer thuis te 
laten wonen, betekent
dat de zorg in toenemende 
mate in de thuissituatie 
geboden zal moeten 
worden. 
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GEZONDHEID & LEEFSTIJL

7

Wanneer in een gebied veel mensen wonen die zich niet gezond 
voelen, kan dit nadelig zijn voor de sociaaleconomische situatie 
en de vitaliteit van het gebied. Daardoor kan ook de leefbaarheid 
verminderen. 

Mensen met een slechtere gezondheid of beperkingen zijn vaak 
minder positief over de omgeving waar zij wonen. Dit komt mogelijk 
doordat zij voorzieningen minder makkelijk kunnen bereiken en 
minder makkelijk kunnen ‘meedoen’ in de samenleving.

Gezond voelen
Veruit de meeste volwassenen in Drenthe ervaren hun gezondheid 
als goed of zeer goed (in 2016 81%, in 2013 86%). De 19 tot 65 jarigen 
geven in 2016 wat vaker aan dat ze hun gezondheid als slecht tot 
zeer slecht ervaren dan in 2013 (19% in 2016 en 16% in 2013). Vooral 
het aandeel volwassenen dat de eigen gezondheid als (zeer) slecht 
beoordeelt is toegenomen van 2% naar 4%.

Bij de 65-plussers in Drenthe wordt de eigen gezondheid in 2016 
positiever beoordeeld dan in 2012. In 2012 vond 62% de eigen 
gezondheid goed tot zeer goed, in 2016 is dat percentage 66%. In 
2016 vindt 5% van de 65 plussers de eigen gezondheid slecht en 29% 
kwalificeert de eigen gezondheid met ‘gaat wel’.

ERVAREN GEZONDHEID7.1.

Het welzijn en de gezondheid van inwoners van een gebied bepaald de leefbaarheid mede. 
Wanneer in een gebied veel mensen wonen die zich niet gezond voelen. kan dit nadelig zijn voor 
de sociaaleconomische situatie en vitaliteit van het gebied. Daardoor kan ook de leefbaarheid 
verminderen.

Daarnaast is het zo dat mensen met een betere gezondheid en een grotere mate van welzijn vaak 
ook meer tevreden zijn over hun omgeving. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het gevoel grip te 
hebben op het eigen leven.

van de volwassenen in 
Drenthe ervaart zijn of 
haar gezondheid als goed 
of zeer goed

81%
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7 GEZONDHEID & LEEFSTIJL

Als we de Drentse gemeenten vergelijken zijn er nog behoorlijke 
verschillen. De inwoners onder de 65 jaar uit Assen, Coevorden, 
Emmen en Westerveld zijn het minst positief over de eigen 
gezondheid. De Wolden valt op door de minst negatieve 
beoordeling. 

Bij de 65 plussers liggen de percentages iets dichter bij elkaar; 
ouderen in Emmen, Hoogeveen, Assen, Meppel en Midden-
Drenthe voelen zich het minst gezond. De gemeente Noordenveld 
valt op door de minst negatieve waardering van de gezondheid.

Beperkingen en aandoeningen 
Van de 19- tot 65 jarigen in Drenthe gaf in 2016 12,1% aan last 
te hebben van één of meer lichamelijke beperkingen, tegenover 
10,9% landelijk. Onder ouderen in Drenthe was dit 28,3%, 
ongeveer gelijk aan het landelijke beeld. 

29,2% van de 19- tot 65 jarigen in Drenthe gaf in 2016 aan één of 
meer langdurige beperkingen te hebben, evenals landelijk. Onder 
ouderen in Drenthe is dit 47,6% (Bron: GGD, RIVM, CBS)

Percentage inwoners van 65 jaar en 

ouder dat op de vraag ‘hoe ervaart u uw 

gezondheid; ‘gaat wel’of ‘(zeer) slecht’ 

heeft geantwoord

GGD 2016

Percentage inwoners van 19 t/m 64 jaar

dat op de vraag ‘hoe ervaart u uw gezondheid; 

‘gaat wel’of ‘(zeer) slecht’ heeft geantwoord 

GGD 2016

van de 65-plussers
in Drenthe vond de 
eigen gezondheid 
goed tot zeer goed
(2016)

66%
van de 19 tot 65 jarigen 
in Drenthe geeft aan last 
te hebben van één of 
meerdere lichamelijke 
beperkingen
(landelijk: 10,9%)

12,1%
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LEEFSTIJL7.2.
Inwoners van Drenthe leven iets minder gezond dan 
de gemiddelde Nederlander. Ze kampen iets vaker met 
overgewicht.

Overgewicht heeft invloed op de gezondheid. Het is ook bekend 
dat mensen met een lager opleidingsniveau en een lager 
inkomen vaak slechter scoren op leefstijlaspecten. Een slechtere 
gezondheid zorgt voor een lager welbevinden en kan ook 
sociaaleconomische gevolgen hebben.

Overgewicht
In de periode 2009-2016 daalde het aandeel 19- tot 65-jarigen 
met overgewicht van 51% naar 50%. Het percentage met obesitas 
(ernstig overgewicht) is toegenomen van 13% in 2013 naar 15% 
in 2016. Er is sprake van een verschuiving van matig overgewicht 
naar ernstig overgewicht.

In de periode 2007-2016 nam het aandeel 65-plussers met 
overgewicht eerst toe van 61% naar 63% en daarna weer af tot 
61%. Ruim een derde van de ouderen (38%) heeft een gezond 
gewicht, 43% matig overgewicht en 18% ernstig overgewicht.

19- tot 65-jarigen in Drenthe kampen vaker met 
overgewicht dan gemiddeld in Nederland (50% tegen 46%). 
Ook onder ouderen in Drenthe komt meer overgewicht 
voor dan gemiddeld in Nederland (61% tegen 59%).

Ouderen in Midden-Drenthe hadden in 2016 het vaakst 
overgewicht (inclusief obesitas) (64%), gevolgd door 
ouderen in Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Coevorden 
(63%): ouderen in Meppel (54%) en Tynaarlo (56%) het 
minst vaak. De meeste obesitas onder ouderen treffen we 
aan in Coevorden, Meppel en Midden-Drenthe (20%).

In de leeftijdsgroep 19 tot 65 jaar kwam overgewicht in 
2016 het vaakst voor in Emmen en Borger-Odoorn (56%), 
en het minst vaak in Assen (42%) en Tynaarlo (43%). De 
meeste obesitas onder volwassenen treffen we aan in 
Emmen (21%) en Westerveld (17%).

7 GEZONDHEID & LEEFSTIJL

Percentage inwoners met overgewicht 

van 19 t/m 64 jaar 

GGD 2016

Percentage inwoners met overgewicht 

van 65 jaar en ouder

GGD 2016

van de 65-plussers
heeft ernstig overgewicht
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WAT ZEGT DIT OVER DE LEEFBAARHEID?7.3.
Het welzijn en de gezondheid van inwoners van een gebied zijn mede 
bepalend voor de leefbaarheid van een gebied. Wanneer in een gebied 
veel mensen wonen die zich niet gezond voelen, kan dit nadelig zijn voor 
de sociaaleconomische situatie en de vitaliteit van het gebied. Daardoor 
kan ook de leefbaarheid verminderen.

Grote verschillen 
8 op de 10 volwassenen in Drenthe geeft aan een (zeer) goede gezondheid 
te hebben, bij de ouderen is dat bijna 7 op de 10. De ouderen beoordelen 
de eigen gezondheid in 2016 positiever dan in 2012. Op provinciale schaal 
levert de gezondheidssituatie kennelijk geen groot leefbaarheidsvraagstuk 
op. Op lokale schaal zijn er echter opvallend grote verschillen tussen de 
gemeenten; ouderen in Emmen, Hoogeveen, Assen en Meppel voelen zich 
het minst gezond. Volwassenen in Assen, Coevorden, Emmen en Westerveld 
zijn het minst positief over de eigen gezondheid.

Leefstijl 
Inwoners van Drenthe leven iets minder gezond dan de gemiddelde Nederlander. 
De helft van de volwassenen kampt met (ernstig) overgewicht. Er is sprake van een 
verschuiving van matig overgewicht naar ernstig overgewicht (obesitas). De meeste 
volwassenen met obesitas treffen we aan in Emmen (21%) en Westerveld 17%.

Onder de ouderen in Drenthe kampt 61% met overgewicht (inclusief obesitas), het 
hoogste is dit in Midden Drenthe, Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Coevorden. De 
meeste obesitas onder ouderen treffen we aan in Coevorden, Meppel en Midden-
Drenthe (20%).

7 GEZONDHEID & LEEFSTIJL
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8
ERVAREN LEEFBAARHEID

In de periode 2002-2015 was 88% - 85% van de inwoners van 
Drenthe (zeer) tevreden met de eigen woonomgeving. Inwoners 
van Drenthe zijn net iets meer tevreden met hun woonomgeving 
dan de gemiddelde Nederlander

Hoe inwoners de leefbaarheid van hun woonomgeving ervaren, is 
op verschillende manieren te meten. Eén manier om te meten hoe 
inwoners de leefbaarheid van hun woonomgeving ervaren, is door 
rechtstreeks te vragen naar de tevredenheid over de woonomgeving. 
Een andere manier is om te vragen of mensen vinden dat hun buurt 
er in het afgelopen jaar op voor- of achteruit gegaan is.

Tevredenheid hoog en bovengemiddeld
Inwoners van Drenthe zijn zeer tevreden met hun woonomgeving. In 
2015 gaf 85% aan (zeer) tevreden te zijn. In 2002 lag dit percentage 
met 88% een fractie hoger. Inwoners van Noord-Drenthe zijn het 
meest tevreden over hun woonomgeving. In 2015 gaf 88% van de 
inwoners van deze regio aan (zeer) tevreden te zijn. In Zuidwest-
Drenthe is 85% (zeer) tevreden, in Zuidoost-Drenthe 81%. In Noord-
Drenthe en in Zuidwest-Drenthe is de tevredenheid hoger dan 
gemiddeld in Nederland (82%).

Cijfers uit een recent rapport van de Rabobank en de Universiteit 
van Utrecht bevestigen dit beeld. Noord-Drenthe is het gebied met 
de hoogste brede welvaart (brede welvaartsindicator). Dit komt 
vooral door een hogere woontevredenheid dan het Nederlandse 
gemiddelde. 

TEVREDENHEID WOONOMGEVING8.1.

Hoe prettig mensen het vinden om ergens te wonen, hangt af van een veelheid aan factoren.
In deze monitor presenteren we niet alleen de afzonderlijke factoren, maar kijken we ook
rechtstreeks naar de ‘ervaren leefbaarheid’, ofwel het oordeel van bewoners.

percentage inwoners
in Drenthe in 2015 dat tevreden
is met hun woonomgeving
(88% in 2002)

85%
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8 ERVAREN LEEFBAARHEID

In termen van een rapportcijfer gaven inwoners van Drenthe 
de leefbaarheid van hun woonbuurt gemiddeld een 7,9. Uit dit 
onderzoek onder het Drents Panel (2016) blijkt dat inwoners in de 
regio Oost-Drenthe, de anticipeerregio voor bevolkingskrimp, het 
leven in hun woonplaats iets lager waarderen (7,7) dan gemiddeld

Wens en noodzaak tot verhuizen 
Uit onderzoek onder het Drents panel (2016) komt naar voren dat 
ruim een kwart binnen 2 jaar (misschien) wil verhuizen (28%). Dit 
ligt onder het landelijk gemiddelde (37%). 72% zegt niet te willen 
verhuizen binnen 2 jaar. De belangrijkste redenen om niet te 
verhuizen liggen in de tevredenheid met de eigen woning en de 
woonomgeving. 

Uit onderzoek onder het Drents panel (2018) naar langer 
zelfstandig wonen in Drenthe komt naar voren dat 16% van de 
45-plussers zal moeten verhuizen naar een andere woning omdat 
ze geen mogelijkheid zien om lang zelfstandig in de eigen woning 
te kunnen wonen.

Hiermee neemt de vraag naar andere  woningen toe. Kleiner en 
geschikt om er ook op oudere leeftijd zelfstandig in te kunnen 
blijven wonen.

Leefbaarheid buurt stabiel
Het aandeel inwoners van Drenthe dat van mening is dat hun 
buurt er het afgelopen jaar op achteruit is gegaan, is in de 
periode 2012-2017 redelijk stabiel. Dit percentage lag in 2012 in 
Drenthe op 12% en is in 2017 iets hoger (13%). Voor Drenten is 
het verdwijnen van voorzieningen de belangrijkste reden voor 
de achteruitgang van de leefbaarheid in de buurt (Drents Panel, 
2016). In Nederland als geheel is het percentage al jaren enkele 
procenten hoger, maar vond er een daling plaats, tot 14% in 2017. 

Het percentage lag in 2017 in de stedelijke gemeenten hoger 
dan in de niet-stedelijke gemeenten. Het percentage lag in 
Assen, Emmen en Hoogeveen boven het landelijk gemiddelde 
(respectievelijk 16,15 en 14%). De laagste percentages treffen we 
aan in de gemeenten Aa en Hunze, de Wolden, Midden-Drenthe 
en Westerveld, onder de 10%. 

Uit onderzoek onder het Drents panel blijkt dat bijna iedereen wil 
bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in hun dorp of 
wijk (89%). De belangrijkste redenen zijn ‘omdat ik een bijdrage 
wil leveren aan een betere leefbaarheid’ en ‘om in de toekomst 
ook prettig te wonen en leven’. 

Percentage inwoners dat (zeer) 

tevreden is met de woonomgeving, 

2002 - 2015

WoON, 2015

Drenthe

Nederland

Percentage inwoners dat vindt dat de buurt 

in het afgelopen jaar achteruit is gegaan, 

per gemeente, 2017

Veiligheidsmonitor, 2018

Zuidoost-Drenthe

Zuidwest-Drenthe

Noord-Drenthe

van de ondervraagden 
onder het Drents panel 
zegt niet te willen 
verhuizen binnen 2 jaar 
(2016)

72%
van de ondervraagden onder het 
Drents panel wil bijdragen aan het 
verbeteren van de leefbaarheid in hun 
dorp of wijk)
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TEVREDENHEID OVER LANGER ZELFSTANDIG WONEN 8.2.
Drenten wonen tot op hoge leeftijd zelfstandig. Van de 85- tot 
90-jarigen woont 75 % nog zelfstandig, bij de 90- tot 95-jarigen 
nog 60 %. Hoe prettig het is om te wonen in een gebied, 
hangt onder meer af van de kwaliteit van de woningen en de 
woonomgeving. De aanwezigheid van goede sociale contacten 
met buurtbewoners draagt sterk bij aan de leefbaarheid van 
een buurt.

Hiermee neemt de vraag naar andere  woningen toe. Kleiner en 
geschikt om er ook op oudere leeftijd zelfstandig in te kunnen 
blijven wonen. In hoeverre zijn woningen, woonbuurten en 
sociale netwerken geschikt en berekend op het langer zelfstandig 
wonen van ouderen in Drenthe. Dit is rechtstreeks gevraagd aan 
inwoners van 45 jaar en ouder.

Verhuizen of aanpassen van de eigen woning om langer 
zelfstandig te wonen
Uit onderzoek onder het Drents panel naar langer zelfstandig 
wonen (2017) komt naar voren dat vrijwel alle leden van het 
Drents panel van 45 jaar en ouder vinden dat hun woning op dit 
moment geschikt is om in te wonen. Kijkend naar de toekomst 
komt een ander beeld naar voren. Voor slechts een derde is 
de woning nu al geschikt, of wordt op dit moment geschikt 

gemaakt. De helft van het panel geeft aan dat zij met aanpassingen 
de woning geschikt kunnen maken. 16% ziet geen mogelijkheid om 
lang zelfstandig in de eigen woning te kunnen wonen. Zij geven aan 
te moeten verhuizen naar een andere woning. 

Mensen die weinig regie ervaren, blijven minder lang zelfstandig 
wonen. Bijna één derde van de leden van het Drents panel met een 
lage eigen regie denkt te moeten verhuizen in de toekomst, terwijl 
dat bij mensen met een hoge eigen regie onder de 10% ligt. 

Als een woning niet geschikt is om er langer zelfstandig in te wonen, 
zijn er twee opties voorhanden: verhuizen of aanpassen van de 
woning. Uit het onderzoek onder het Drenst panel komt naar voren 
dat diegenen die willen verhuizen dat op jongere leeftijd doen en dat 
mensen die erover denken om de woning aan te passen dit op latere 
leeftijd doen. 

8 ERVAREN LEEFBAARHEID
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Sociale buurten zijn geschikte buurten 
Als de buurt of woonomgeving alles heeft wat nodig is om goed 
te kunnen wonen, zal het makkelijker zijn om tot hoge leeftijd in 
de eigen woning te blijven. Bijna 70% van de leden van het Drents 
panel woont in een voor hen geschikte buurt, ze vinden dat 
hun buurt alles biedt wat ze nodig hebben om goed te kunnen 
wonen. Slechts 3% heeft moeite om daar te komen waar ze willen 
zijn. Voor de toekomst vindt meer dan de helft dat de huidige 
buurt alles biedt om ook in de toekomst nog lang zelfstandig te 
kunnen wonen. 16% verwacht dat het lastig zal zijn om daar te 
komen waar ze willen. Uit het onderzoek onder het Drents panel 
komt naar voren dat hoe vaker er contact is met de buren of 
buurtbewoners, hoe vaker de mensen hun buurt geschikt achten 
om nog lang zelfstandig in te wonen. 

Hulp sociaal netwerk cruciaal voor langer zelfstandig wonen 
Worden Drenten door hun sociale netwerk (familie, vrienden, 
buren, buurtgenoten, vrienden en kennissen) geholpen om 
zelfstandig in hun woning te kunnen wonen, en denken ze dat 
hun sociale netwerk hen ook in de toekomst zal kunnen helpen 
om in hun woning te kunnen blijven wonen? 

Uit het onderzoek onder het Drents panel komt naar voren 
dat iets meer dan 10% van de leden van het Drents panel niet 
geholpen wordt door hun sociale netwerk.

Acht van de tien leden van het Drenst panel heeft de hulp van het sociale 
netwerk nu niet nodig. Kijkend naar de toekomst, schat ongeveer een op de 5 
in dat het sociale netwerk niet geschikt zal zijn in de toekomst. Bijna de helft 
vindt het moeilijk om te beoordelen of het sociale netwerk hen in de toekomst 
voldoende kan helpen.
 
De Drenten geven aan dat de toekomstige informele hulp om zelfstandig te 
kunnen wonen meer afhangt van familie en buurtbewoners, dan van directe 
buren. Een groot sociaal netwerk draagt bij aan het langer zelfstandig wonen, 
want dit biedt mogelijkheden voor informele hulp. Echter, bij Drenten is ook 
sprake van vraagverlegenheid en dat levert een belangrijke belemmering voor 
de informele zorg.

8 ERVAREN LEEFBAARHEID
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WAT ZEGT DIT OVER DE LEEFBAARHEID?8.3.
Hoe kijken de bewoners in Drenthe zelf naar de leefbaarheid van hun 
woonomgeving? De bewoners zijn bovengemiddeld tevreden over 
het wonen in Drenthe. Ze geven de leefbaarheid van hun woonbuurt 
gemiddeld een 7.9 als rapportcijfer en vinden dat hun buurt er de 
afgelopen 10 jaar op vooruit is gegaan. Op dit terrein spelen er in Drenthe 
kennelijk geen leefbaarheidsvraagstukken. 

Persoonlijke factoren spelen belangrijke rol 
De tevredenheid van bewoners is niet alleen afhankelijk van 
gebiedsfactoren, maar ook van persoonlijke factoren, zoals hun sociaal 
economische situatie en gezondheid. Wanneer het gaat om langer 
zelfstandig te kunnen (blijven) wonen, voelen mensen die minder eigen 
regie ervaren vaker de noodzaak om te moeten verhuizen dan mensen met 
een hoge eigen regie. 

Ervaren gezondheid en tevredenheid woonomgeving
De tevredenheid met de woonomgeving in Zuidoost Drenthe is iets lager 
dan in de andere regio’s. Ook is men in Zuidoost-Drenthe vaker van 
mening dat hun buurt er het afgelopen jaar op achteruit is gegaan, dan in 
andere regio’s. In Zuidoost Drenthe stapelt zich de sociaal economische 
problematiek. De inwoners onder de 65 jaar uit Coevorden en Emmen zijn 
het minst positief over de eigen gezondheid. In Emmen voelen ouderen zich 
het minst gezond. 

Waardering leefbaarheid in anticipeerregio
Mensen met een slechtere gezondheid zijn vaak minder positief over hun 
omgeving. Dat komt mogelijk doordat ze voorzieningen minder makkelijk 
kunnen bereiken en minder makkelijk kunnen ‘meedoen’ in de samenleving.

De verwachting is vaak dat krimp problemen geeft voor de leefbaarheid, 
maar dit blijkt niet het geval in Drenthe. Hoewel in de anticipeerregio wel 
iets vaker werd aangeven dat veel huizen te koop staan en er veel woningen 
en gebouwen leeg staan (allemaal passend in het beeld van krimp) wordt de 
leefbaarheid in de anticipeerregio nagenoeg hetzelfde gewaardeerd als in de 
andere regio’s in Drenthe.

8 ERVAREN LEEFBAARHEID

De verwachting is vaak 
dat krimp problemen geeft 
voor de leefbaarheid, maar 
dit blijkt niet het geval in 
Drenthe.



Deze monitor is de tweede meting over de huidige stand van leefbaarheid in Drenthe. 
Deze maakt het mogelijk om ontwikkelingen in de leefbaarheid in de tijd te volgen. In 
dit rapport is gekeken naar de ontwikkeling in de afgelopen jaren en dit stelt ons in 
staat om uitspraken te doen over de ontwikkelingen in de leefbaarheid in de loop van 
de tijd. 

Hoe prettig is het wonen, werken en leven in Drenthe? De ‘leefbaarheid’ waar het bij 
het beantwoorden van die vraag om gaat, is afhankelijk van veel factoren. Het gaat 
om objectieve zaken, als de aanwezigheid van voorzieningen. Maar de tevredenheid 
van bewoners met hun leefomgeving is ook afhankelijk van bijvoorbeeld het gevoel 
van veiligheid en de sociale cohesie in een buurt. Leefbaarheid die je op grond van 
objectieve gegevens zou kunnen verwachten, hoeft niet altijd in lijn te zijn met de 
‘ervaren leefbaarheid’ (de beleving van de bewoners). 

‘Leefbaarheid’ valt uiteen in vele facetten. Het belang van die verschillende facetten 
voor de totale leefbaarheid is voor ieder individu verschillend. We stellen mede daarom 
niet één totaalscore vast voor leefbaarheid, maar belichten de onderliggende facetten 
afzonderlijk. De inwoners van Drenthe zijn, om te beginnen, erg tevreden over het 
wonen in Drenthe. De leefbaarheid van de eigen woonbuurt krijgt in alle regio’s een 
dikke voldoende. Op grond van objectieve gegevens en de ervaren leefbaarheid van 
bewoners zijn er verschillende leefbaarheidsvraagstukken te duiden voor Drenthe als 
geheel en/of voor bepaalde regio’s, gebieden en gemeenten. 

Invloed demografische ontwikkelingen op leefbaarheid 
De samenstelling van de Drentse bevolking verandert sterk. In Drenthe krimpt de groep 
jongeren, de potentiële beroepsbevolking en daalt op termijn het aantal huishoudens; 
terwijl het aantal ouderen toeneemt. De demografische ontwikkelingen die gaande zijn 
en in de komende jaren zullen doorzetten, zullen invloed hebben op de leefbaarheid in 
Drenthe. Ze zullen een weerslag hebben op de woningmarkt, op de economie en op het 
voorzieningenniveau. 

De leefbaarheid van de 
eigen woonbuurt krijgt 
in alle regio’s een dikke 
voldoende.
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Bereikbaarheid goede zorg en spreiding onderwijs
voor dunbevolkte gebieden waarborgen 
Door de demografische veranderingen zal er minder behoefte komen aan 
voorzieningen gericht op kinderen, en juist meer aan voorzieningen voor ouderen. 
Waarborgen van goede zorg, bereikbaar houden van voorzieningen en een goede 
spreiding van onderwijsvoorzieningen in dunbevolkte gebieden is een belangrijk 
aandachtspunt. 

Meedoen, eenzaamheid en langer zelfstandig wonen 
Op Drentse schaal is eenzaamheid een issue. De eenzaamheid van ouderen is 
toegenomen naar 45% en ouderen hebben vaker het gevoel dat ze te weinig sociale 
relaties hebben (32%).Het zich thuisvoelen in de buurt is licht gedaald. Mensen met een 
slechtere gezondheid zijn vaak minder positief over hun omgeving. Dat komt mogelijk 
doordat ze voorzieningen minder makkelijk kunnen bereiken en minder makkelijk 
kunnen ‘meedoen’ in de samenleving. Ouderen in Emmen voelen zich het minst gezond. 
Om het lang zelfstandig wonen tot een succes te maken, is naast de geschiktheid van 
de woning, het sociale netwerk nog van groter belang geworden. Ouderen met groot 
sociaal netwerk blijven langer zelfstandig wonen dan ouderen met een klein sociaal 
netwerk (SCP).

Inwoners medeverantwoordelijk voor leefbaarheid 
Er bestaat een goede voedingsbodem voor burgerkracht in Drenthe. Uit onderzoek 
onder het Drents panel blijkt dat bijna iedereen wil bijdragen aan het verbeteren van 
de leefbaarheid in hun dorp of wijk (89%). De belangrijkste redenen zijn ‘Omdat ik een 
bijdrage wil leveren aan een betere leefbaarheid’ en ‘Om in de toekomst ook prettig te 
wonen en leven’. 

In de bijlage staat per gemeente een aantal kerncijfers op een rij.
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Stapeling (sociaal)economische problematiek 
De economische situatie levert tamelijk omvangrijke leefbaarheids-
vraagstukken op in de gebieden met een zwakke economische basis, een 
hoge (jeugd)werkloosheid, een laag gemiddeld opleidingsniveau, een hoog 
aandeel laaggeletterden en veel (langdurig) lage inkomens. Lage inkomens 
en risico op armoede, gaan vaak samen met andere problemen, zoals 
werkloosheid en een slechte gezondheid. Relatief meer mensen in het 
gebied geven aan zich niet gezond te voelen. Dit kan weer nadelig zijn voor 
de sociaaleconomische situatie en de vitaliteit van het gebied. De stapeling 
van problematiek op het (sociaal) economisch vlak doet zich vooral voor in 
Zuidoost-Drenthe en in bepaalde mate ook Assen, Hoogeveen en Meppel. 
De kleiner wordende beroepsbevolking zal naar verwachting niet vanzelf tot 
een afname van de werkloosheid leiden; er blijft een mismatch bestaan op 
de arbeidsmarkt met een relatief hoge werkloosheid als gevolg. 

Mismatch beschikbare en gewenste woningen 
Door de demografische ontwikkelingen en de trend dat mensen langer 
zelfstandig thuis blijven wonen, vraagt de woningmarkt in Drenthe de 
komende tijd veel aandacht. 

Naar verwachting treden dan de volgende veranderingen op: meer 
behoefte aan andere woningen, meer voor kleinere huishoudens en 
ouderen en minder voor gezinnen. Dit betekent een mismatch tussen het 
type woningen dat beschikbaar is en de gewenste woningen.

De stapeling van 
problematiek op het
(sociaal) economisch vlak 
doet zich vooral voor
in Zuidoost-Drenthe

Om het zelfstandig 
wonen tot een succes 
te maken, is naast de 
geschiktheid van de 
woning, het sociale 
netwerk nog van groter 
belang geworden
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Het aandeel kinderen tot 19 jaar daalt van 
20% in 2018 naar 18% in 2040. In absolute 
aantallen daalt het aantal kinderen tot 19 jaar 
van 5.007 in 2018 naar 4.165 in 2040. Dit is 
een daling van 17%. 

BEVOLKING
BEVOLKINGSOPBOUW
aandeel naar leeftijdscategorie 

0-19 JAAR

In 2018 is 26% van de bevolking van Aa & 
Hunze 65 jaar of ouder. In 2040 zal 37% van 
de bevolking van Aa & Hunze 65 jaar of ouder 
zijn. In absolute aantallen stijgt het aantal 
65-plussers van 6.512 in 2018 naar 8.797 in 
2040. Dit is een stijging van 35%. 

65 PLUS

Het aandeel 80-plussers in Aa & Hunze 8%. 
In 2044 zal dit meer dan verdubbelen naar 
15% van de totale bevolking. In absolute 
aantallen stijgt het aantal 80-plussers van 
1.525 in 2018 naar 3.423 in 2040. Dit is een 
stijging van 124%. 

80 PLUS
AA & HUNZE

LEEFBAARHEID
Hoe prettig is het wonen in de 
gemeente Aa & Hunze? De 
‘leefbaarheid’ is afhankelijk van vele 
factoren. Het gaat om objectieve 
zaken als de aanwezigheid van 
voorzieningen, de bereikbaarheid en 
de sociaaleconomische achtergrond 
van de bewoners. Maar de 
tevredenheid van burgers met hun 
leefomgeving is ook afhankelijk van 
lastiger te objectiveren zaken als het 
gevoel van veiligheid en de sociale 
cohesie in de buurt. 

Het begrip ‘leefbaarheid’ geeft aan 
hoe aantrekkelijk en/of geschikt een 
gebied of gemeenschap is om er te 
wonen, te leven en te werken. 

Centraal staat dus de vraag in 
hoeverre de woonomgeving en de 
voorzieningen aansluiten bij de 
verwachtingen, wensen en behoeften 
van de mensen die er wonen.

HOOFDPLAATS Gieten
KERNEN 35
OPPERVLAKTE  279 km2

INWONERS 2018 PROGNOSE 2040

25.211 23.569
BEVOLKINGSDICHTHEID 

 90 inwoners per km2

In 2040 heeft Aa & Hunze 
bijna 6,5% minder inwoners 
dan in 2018. Dit is een 
grotere krimp dan in Drenthe 
gemiddeld.

Aa & Hunze hoort hiermee 
tot de middenmoot van de 
Drentse gemeenten. 

HUISHOUDENSONTWIKKELINGBEVOLKINGSONTWIKKELINGBEVOLKINGSDALING

Drenthe

Nederland

Aa en Hunze

2018 2040 2018 2040

65 to 80 jaar

15 tot 64 jaar

80-plus

0 tot 19 jaar

Paar zonder kinderen

Paar met kind(eren)Alleenstaand

Eenouderhuishouden

Bevolkingsgroei gaat samen 
met huishoudensgroei. Door 
huishoudensverdunning gaat dat 
laatste nog harder dan de groei 
van de bevolking zelf. De trend is 
dat er steeds minder personen per 
huishouding zijn.

Het aantal huishoudens dat bestaat 
uit een alleenstaande persoon 
groeit in Aa & Hunze van 29% in 
2018 naar 38% in 2040. 

ERVAREN LEEFBAARHEID NOORD-DRENTHE

6,5%
MINDER 
INWONERS
IN 2040 

88%

De bevolking van
Aa & Hunze bevat steeds 
minder jongeren (0-19 jaar) 
en steeds meer ouderen 
(65-plussers). 

88% van de inwoners van Noord-Drenthe is (zeer) tevreden met 
de eigen woonomgeving. Hiermee zijn ze meer tevreden met hun 
woonomgeving dan de gemiddelde Nederlander. 

2018 20402018 2040
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Het werkloosheidpercentage ligt in Aa & Hunze met 
4% ruim onder het Drents en Nederlands gemiddelde.

3,5% van de groep niet werkende-werkzoekenden in 
Aa & Hunze is 27 jaar of jonger. Gemeente Aa & Hunze is hiermee 
één van de gemeenten met het laagste aandeel werkloze jongeren. 

In Aa & Hunze heeft 5% van de huishoudens 
een kortdurend laag inkomen (1 tot en met 
3 jaar). Dit ligt onder het Drents en het 
landelijk gemiddelde.

2% van de huishoudens in Aa & Hunze 
heeft een langdurig laag inkomen (4 jaar 
of langer). Dit ligt onder het Drents en het 
landelijk gemiddelde. 

In Aa & Hunze ontvangen 31 van de 1000 
huishoudens een bijstandsuitkering. Dit ligt 
ruim onder het Drents en landelijk gemiddelde. Aa & Hunze is één 
van de gemeenten met het laagste percentage huishoudens met 
een bijstandsuitkering. 

In Aa & Hunze staan 11.145 
woningen. 72% van de 
woningen in Aa & Hunze is een 
koopwoning.

De sociale huurwoningen 
vertegenwoordigen 18% van de 
woningvoorraad in Aa & Hunze. 

WOZ-WAARDE

Huurwoningen van woningcorporaties

Koopwoningen

Huurwoningen van particuliere verhuurders

SOCIAAL-ECONOMISCHE STRUCTUUR
INKOMEN

LEEFOMGEVING
AFSTAND TOT VOORZIENINGEN

WERKLOOSHEID

31
/ 1.000 HUISHOUDENS

5%
HUISHOUDENS
MET KORTDUREND 
LAAG INKOMEN 

2,4%

€ 223.000

4,3%

BIJSTANDSUITKERINGEN

WONINGVOORRAADLEEGSTAND

SUPERMARKT HUISARTSENPRAKTIJK BASISONDERWIJS

23% van de beroepsbevolking van Aa & Hunze is laagopgeleid. 
Hiermee is Aa & Hunze één van de gemeenten met het laagste 
aandeel laagopgeleiden in Drenthe. Met 31% is het aandeel 
hoogopgeleiden in Aa & Hunze hoger dan in Drenthe, maar lager 
dan het landelijk gemiddelde.

ONDERWIJS

Middelbaar opgeleid

Hoger opgeleid

Lager opgeleid

3,5%
NIET WERKENDE-
WERKZOEKENDEN 
VAN 27 JAAR OF 
JONGER

Een belangrijke factor voor de leefbaarheid van dorpen 
en wijken is de bereikbaarheid van bijvoorbeeld 
huisarts, winkels en scholen. De bereikbaarheid wordt 
beïnvloed door de afstand tot de voorzieningen en 
door de mobiliteit van mensen.
 
In de afgelopen jaren bleef in Aa & Hunze de 
gemiddelde afstand tot de verschillende voorzieningen 
vrij constant. Er zijn duidelijke verschillen te zien tussen 
de dorpen en wijken. 

In Aa & Hunze staat 2,4% 
van de woningen leeg. 

Dit ligt onder het Drents 
gemiddelde en net 
boven het Nederlands 
gemiddelde. 

De onderhoudsstaat van 
woningen in Noord-Drenthe is 
over het algemeen goed en in 
de afgelopen jaren nog verder 
verbeterd. 4,3% van de bewoners 
gaf aan dat hun woning slecht is 
onderhouden. Dit ligt onder het 
gemiddelde van Nederland (9,5%). 

ONDERHOUDSSTAAT
NOORD-DRENTHE

 Aa en Hunze Drenthe Nederland

 Aa en Hunze Drenthe Nederland

De gemiddelde WOZ-
waarde in Aa & Hunze
is €223.000,-. 

Aa & Hunze hoort bij 
de middenmoot van 
Drenthe.
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Het aandeel kinderen tot 19 jaar daalt van 
23% in 2018 naar 21% in 2040. In absolute 
aantallen daalt het aantal kinderen tot 19 jaar 
van 15.714 in 2018 naar 13.918 in 2040. Dit is 
een daling van 11%. 

0-19 JAAR

In 2018 is 19% van de bevolking van Assen 65 
jaar of ouder. In 2040 zal 29% van de bevolking 
van Assen 65 jaar of ouder zijn. In absolute 
aantallen stijgt het aantal 65-plussers van 
13.001 in 2018 naar 19.727 in 2040. Dit is een 
stijging van 52%. 

65 PLUS

Het aandeel 80-plussers in Assen is 5%. In 
2044 zal dit meer dan verdubbelen naar 
10% van de totale bevolking. In absolute 
aantallen stijgt het aantal 80-plussers van 
3.361 in 2018 naar 6.816 in 2040. Dit is een 
stijging van 103%. 

80 PLUS

HUISHOUDENSONTWIKKELINGBEVOLKINGSONTWIKKELING

Drenthe

Nederland

Assen

2018 2040 2018 2040 2018 2040

Paar zonder kinderen

Paar met kind(eren)Alleenstaand

Eenouderhuishouden

Bevolkingsgroei gaat samen 
met huishoudensgroei. Door 
huishoudensverdunning gaat dat 
laatste nog harder dan de groei 
van de bevolking zelf. De trend is 
dat er steeds minder personen per 
huishouding zijn.

Het aantal huishoudens dat bestaat 
uit alleenstaande personen groeit 
in Assen van 38% in 2018 naar 42% 
in 2040. 

BEVOLKING
BEVOLKINGSOPBOUW
aandeel naar leeftijdscategorie 

ASSEN

LEEFBAARHEID
Hoe prettig is het wonen in de 
gemeente Assen? De ‘leefbaarheid’ 
is afhankelijk van vele factoren. Het 
gaat om objectieve zaken als de 
aanwezigheid van voorzieningen, 
de bereikbaarheid en de 
sociaaleconomische achtergrond van 
de bewoners. Maar de tevredenheid 
van burgers met hun leefomgeving 
is ook afhankelijk van lastiger te 
objectiveren zaken als het gevoel van 
veiligheid en de sociale cohesie in de 
buurt. 

Het begrip ‘leefbaarheid’ geeft aan 
hoe aantrekkelijk en/of geschikt 
een gebied of gemeenschap is om 
er te wonen, te leven en te werken. 
Centraal staat dus de vraag in 
hoeverre de woonomgeving en de 
voorzieningen aansluiten bij de 
verwachtingen, wensen en behoeften 
van de mensen die er wonen.

HOOFDPLAATS Assen
KERNEN 7
OPPERVLAKTE 83 km2

INWONERS 2018 PROGNOSE 2040

67.616 67.454
BEVOLKINGSDICHTHEID 

 810 inwoners per km2

In 2040 heeft Assen bijna 
0.24% minder inwoners dan 
in 2018. Dit is een minder 
grotere krimp dan in Drenthe 
gemiddeld.

Assen hoort hiermee tot 
gemeenten die het minst 
krimpen. 

BEVOLKINGSDALING

65 to 80 jaar

15 tot 64 jaar

80-plus

0 tot 19 jaar

88% van de inwoners van Noord-Drenthe is (zeer) tevreden met 
de eigen woonomgeving. Hiermee zijn ze meer tevreden met hun 
woonomgeving dan de gemiddelde Nederlander. 

ERVAREN LEEFBAARHEID NOORD-DRENTHE

88%

De bevolking van Assen 
bevat steeds minder 
jongeren (0-19 jaar) en 
steeds meer ouderen 
(65-plussers). 

0,2%
MINDER 
INWONERS
IN 2040 
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In Assen staan 30.995 woningen. 
59% van de woningen in Assen
is een koopwoning. 

De sociale huurwoningen 
vertegenwoordigen 28% van de 
woningvoorraad in Assen.

WOZ-WAARDE

Huurwoningen van woningcorporaties

Koopwoningen

Huurwoningen van particuliere verhuurders

LEEFOMGEVING
AFSTAND TOT VOORZIENINGEN

2,5%

€ 165.000

4,3%

WONINGVOORRAADLEEGSTAND

SUPERMARKT HUISARTSENPRAKTIJK BASISONDERWIJS

Een belangrijke factor voor de leefbaarheid van dorpen 
en wijken is de bereikbaarheid van bijvoorbeeld 
huisarts, winkels en scholen. De bereikbaarheid wordt 
beïnvloed door de afstand tot de voorzieningen en 
door de mobiliteit van mensen.

In de afgelopen jaren bleef in Assen de gemiddelde 
afstand tot de verschillende voorzieningen vrij 
constant. Er zijn duidelijke verschillen te zien tussen de 
dorpen en wijken. 

In Assen staat 2,5% van 
de woningen leeg. Dit 
ligt onder het Drents 
gemiddelde en net 
boven het Nederlands 
gemiddelde. 

De onderhoudsstaat van 
woningen in Noord-Drenthe is 
over het algemeen goed en in 
de afgelopen jaren nog verder 
verbeterd. 4,3% van de bewoners 
gaf aan dat hun woning slecht is 
onderhouden. Dit ligt onder het 
gemiddelde van Nederland (9,5%). 

ONDERHOUDSSTAAT
NOORD-DRENTHE

De gemiddelde
WOZ-waarde in Assen
is €165.000,-.

Assen hoort bij de 
gemeenten met lage 
gemiddelde WOZ-
waarden in Drenthe.

Het werkloosheidpercentage ligt in Assen met 5% 
onder het Drents gemiddelde. 

4,6% van de groep niet werkende-werkzoekenden 
in Assen is 27 jaar of jonger. Gemeente Assen behoort hiermee tot de 
middenmoot van de Drentse gemeenten als het gaat om het aandeel 
werkloze jongeren. 

In Assen heeft 9% van de huishoudens een 
kortdurend laag inkomen (1 tot en met 
3 jaar). Dit ligt boven het Drents en het 
landelijk gemiddelde.

In Assen heeft 4% van de huishoudens een 
langdurig laag inkomen (4 jaar of langer). 
Dit ligt boven het Drents en het landelijk 
gemiddelde. 

In Assen ontvangen 68 van de 1000 
huishoudens een bijstandsuitkering. Dit ligt 
ruim boven het Drents en landelijk gemiddelde. Assen is één van 
de gemeenten met het hoogste percentage huishoudens met een 
bijstandsuitkering.

SOCIAAL-ECONOMISCHE STRUCTUUR
INKOMEN

WERKLOOSHEID

68
/ 1.000 HUISHOUDENS

9%
HUISHOUDENS
MET KORTDUREND 
LAAG INKOMEN 

BIJSTANDSUITKERINGEN

20% van de beroepsbevolking van Assen is laagopgeleid. 
Hiermee is Assen één van de gemeenten met het laagste 
aandeel laagopgeleiden in Drenthe. Met 31% is het aandeel 
hoogopgeleiden in Assen hoger dan in Drenthe, maar lager dan het 
landelijk gemiddelde.

ONDERWIJS

Middelbaar opgeleid

Hoger opgeleid

Lager opgeleid

4,6%
NIET WERKENDE-
WERKZOEKENDEN 
VAN 27 JAAR OF 
JONGER

 Assen Drenthe Nederland

 Assen Drenthe Nederland
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Het aandeel kinderen tot 19 jaar daalt van 
20% in 2018 naar 18% in 2040. In absolute 
aantallen daalt het aantal kinderen tot 19 jaar 
van 5.215 in 2018 naar 4.217 in 2040. Dit is 
een daling van 19%. 

0-19 JAAR

In 2018 is 24% van de bevolking van Borger-
Odoorn 65 jaar of ouder. In 2040 zal 36% van 
de bevolking van Borger-Odoorn 65 jaar of 
ouder zijn. In absolute aantallen stijgt het 
aantal 65-plussers van 6.200 in 2018 naar 
8.421 in 2040. Dit is een stijging van 36%. 

65 PLUS

Het aandeel 80-plussers in Borger-Odoorn 
is 5%. In 2044 zal dit meer dan verdubbelen 
naar 13% van de totale bevolking. In absolute 
aantallen stijgt het aantal 80-plussers van 
1.355 in 2018 naar 3.075 in 2040. Dit is een 
stijging van 127%.

80 PLUS

HUISHOUDENSONTWIKKELINGBEVOLKINGSONTWIKKELING

Drenthe

Nederland

Borger-Odoorn

2018 2040 2018 2040 2018 2040

Paar zonder kinderen

Paar met kind(eren)Alleenstaand

Eenouderhuishouden

Bevolkingsgroei gaat samen 
met huishoudensgroei. Door 
huishoudensverdunning gaat dat 
laatste nog harder dan de groei 
van de bevolking zelf. De trend is 
dat er steeds minder personen per 
huishouding zijn.

Het aantal huishoudens dat bestaat 
uit alleenstaande personen groeit 
in Borger-Odoorn van 28% in 2018 
naar 35% in 2040. 

BEVOLKING
BEVOLKINGSOPBOUW
aandeel naar leeftijdscategorie 

BORGER-ODOORN

LEEFBAARHEID
Hoe prettig is het wonen in de 
gemeente Borger-Odoorn? De 
‘leefbaarheid’ is afhankelijk van vele 
factoren. Het gaat om objectieve 
zaken als de aanwezigheid van 
voorzieningen, de bereikbaarheid en 
de sociaaleconomische achtergrond 
van de bewoners. Maar de 
tevredenheid van burgers met hun 
leefomgeving is ook afhankelijk van 
lastiger te objectiveren zaken als het 
gevoel van veiligheid en de sociale 
cohesie in de buurt. 

Het begrip ‘leefbaarheid’ geeft aan 
hoe aantrekkelijk en/of geschikt een 
gebied of gemeenschap is om er te 
wonen, te leven en te werken. 

Centraal staat dus de vraag in 
hoeverre de woonomgeving en de 
voorzieningen aansluiten bij de 
verwachtingen, wensen en behoeften 
van de mensen die er wonen.

HOOFDPLAATS Exloo
KERNEN 25
OPPERVLAKTE 278 km2

INWONERS 2018 PROGNOSE 2040

25.542 23.107
BEVOLKINGSDICHTHEID 

 92 inwoners per km2

In 2040 heeft Borger-Odoorn 
bijna 9.5% minder inwoners 
dan in 2018. Dit is grootste 
krimp in Drenthe. 

BEVOLKINGSDALING

65 to 80 jaar

15 tot 64 jaar

80-plus

0 tot 19 jaar

81% van de inwoners van Zuidoost-Drenthe is (zeer) tevreden met 
de eigen woonomgeving. Hiermee zijn ze minder tevreden met hun 
woonomgeving dan de gemiddelde Nederlander.

ERVAREN LEEFBAARHEID ZUIDOOST-DRENTHE

9,5%
MINDER 
INWONERS
IN 2040 

81%

De bevolking van
Borger-Odoorn bevat 
steeds minder jongeren 
(0-19 jaar) en steeds meer 
ouderen (65-plussers). 
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In Borger-Odoorn staan 11.572 
woningen. 71% van de woningen 
in Borger-Odoorn is een 
koopwoning. 

De sociale huurwoningen 
vertegenwoordigen 20%
van de woningvoorraad in 
Borger-Odoorn.

WOZ-WAARDE

Huurwoningen van woningcorporaties

Koopwoningen

Huurwoningen van particuliere verhuurders

LEEFOMGEVING
AFSTAND TOT VOORZIENINGEN

2,4%

€ 175.000

4,8%

WONINGVOORRAADLEEGSTAND

SUPERMARKT HUISARTSENPRAKTIJK BASISONDERWIJS

Een belangrijke factor voor de leefbaarheid van dorpen 
en wijken is de bereikbaarheid van bijvoorbeeld 
huisarts, winkels en scholen. De bereikbaarheid wordt 
beïnvloed door de afstand tot de voorzieningen en 
door de mobiliteit van mensen. 

In de afgelopen jaren bleef in Borger-Odoorn de 
gemiddelde afstand tot de verschillende voorzieningen 
vrij constant. Er zijn duidelijke verschillen te zien tussen 
de dorpen en wijken. 

In Borger-Odoorn staat 
2,4% van de woningen 
leeg.

Dit ligt onder het Drents 
gemiddelde en net 
boven het Nederlands 
gemiddelde. 

De onderhoudsstaat van 
woningen in Zuidoost-Drenthe 
is over het algemeen goed en in 
de afgelopen jaren nog verder 
verbeterd. 4,8% van de bewoners 
gaf aan dat hun woning slecht is 
onderhouden. Dit ligt onder het 
gemiddelde van Nederland (9,5%).

ONDERHOUDSSTAAT
ZUIDOOST-DRENTHE

De gemiddelde WOZ-
waarde in Borger-
Odoorn is €175.000,-. 

Borger-Odoorn behoort 
tot de middenmoot van 
Drenthe.

Het werkloosheidpercentage ligt in Borger-Odoorn 
met 6% ruim boven het Drents en Nederlands 
gemiddelde.

6,3% van de groep niet werkende-werkzoekenden in Borger-Odoorn 
is 27 jaar of jonger. Gemeente Borger-Odoorn behoort hiermee tot de 
Drentse gemeenten met het hoogste aandeel werkloze jongeren. 

In Borger-Odoorn heeft 7% van de 
huishoudens een kortdurend laag inkomen 
(1 tot en met 3 jaar). Dit ligt boven het 
Drents en onder het landelijk gemiddelde. 
In Borger-Odoorn heeft 3% van de 
huishoudens een langdurig laag inkomen
(4 jaar of langer). Dit ligt boven het Drents 
en onder het landelijk gemiddelde. 

In Borger-Odoorn ontvangen 41 van de 1000 
huishoudens een bijstandsuitkering. Dit ligt 
ruim onder het Drents en landelijk gemiddelde. Borger-Odoorn 
behoort tot de middenmoot van de Drentse gemeenten. 

SOCIAAL-ECONOMISCHE STRUCTUUR
INKOMEN

WERKLOOSHEID

41
/ 1.000 HUISHOUDENS

7%
HUISHOUDENS
MET KORTDUREND 
LAAG INKOMEN 

BIJSTANDSUITKERINGEN

21% van de beroepsbevolking van Borger-Odoorn is laagopgeleid. 
Hiermee is Borger-Odoorn één van de gemeenten met het laagste 
aandeel laagopgeleiden in Drenthe. Met 29% is het aandeel 
hoogopgeleiden in Borger-Odoorn ongeveer gelijk aan het Drents 
gemiddelde, maar lager dan het landelijk gemiddelde. 

ONDERWIJS

Middelbaar opgeleid

Hoger opgeleid

Lager opgeleid

6,3%
NIET WERKENDE-
WERKZOEKENDEN 
VAN 27 JAAR OF 
JONGER

 Borger-Odoorn Drenthe Nederland

 Borger-Odoorn Drenthe Nederland
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Het aandeel kinderen tot 19 jaar daalt van 
22% in 2018 naar 20% in 2040. In absolute 
aantallen daalt het aantal kinderen tot 19 jaar 
van 7.562 in 2018 naar 6.721 in 2040. Dit is 
een daling van 11%. 

0-19 JAAR

In 2018 is 23% van de bevolking van 
Coevorden 65 jaar of ouder. In 2040 zal 33% 
van de bevolking van Coevorden 65 jaar of 
ouder zijn. In absolute aantallen stijgt het 
aantal 65-plussers van 8.167 in 2018 naar 
11.252 in 2040. Dit is een stijging van 38%. 

65 PLUS

Het aandeel 80-plussers in Coevorden is 5%. 
In 2044 zal dit meer dan verdubbelen naar 
11% van de totale bevolking. In absolute 
aantallen stijgt het aantal 80-plussers van 
1.893 in 2018 naar 3.769 in 2040. Dit is een 
stijging van 99%. 

80 PLUS

HUISHOUDENSONTWIKKELINGBEVOLKINGSONTWIKKELING

Drenthe

Nederland

Coevorden

2018 2040 2018 2040 2018 2040

Paar zonder kinderen

Paar met kind(eren)Alleenstaand

Eenouderhuishouden

Bevolkingsgroei gaat samen 
met huishoudensgroei. Door 
huishoudensverdunning gaat dat 
laatste nog harder dan de groei 
van de bevolking zelf. De trend is 
dat er steeds minder personen per 
huishouding zijn.

Het aantal huishoudens dat bestaat 
uit alleenstaande personen groeit 
in Coevorden van 31% in 2018 naar 
36% in 2040. 

BEVOLKING
BEVOLKINGSOPBOUW
aandeel naar leeftijdscategorie 

COEVORDEN

LEEFBAARHEID
Hoe prettig is het wonen in 
de gemeente Coevorden? De 
‘leefbaarheid’ is afhankelijk van vele 
factoren. Het gaat om objectieve 
zaken als de aanwezigheid van 
voorzieningen, de bereikbaarheid en 
de sociaaleconomische achtergrond 
van de bewoners. Maar de 
tevredenheid van burgers met hun 
leefomgeving is ook afhankelijk van 
lastiger te objectiveren zaken als het 
gevoel van veiligheid en de sociale 
cohesie in de buurt. 

Het begrip ‘leefbaarheid’ geeft aan 
hoe aantrekkelijk en/of geschikt 
een gebied of gemeenschap is om 
er te wonen, te leven en te werken. 
Centraal staat dus de vraag in 
hoeverre de woonomgeving en de 
voorzieningen aansluiten bij de 
verwachtingen, wensen en behoeften 
van de mensen die er wonen. 

HOOFDPLAATS Coevorden
KERNEN 25
OPPERVLAKTE 300 km2

INWONERS 2018 PROGNOSE 2040

35.152 33.590
BEVOLKINGSDICHTHEID 

 117 inwoners per km2

In 2040 heeft Coevorden 
bijna 4,4% minder inwoners 
dan in 2018.

Coevorden hoort hiermee 
tot de middenmoot van de 
Drentse gemeenten.

BEVOLKINGSDALING

65 to 80 jaar

15 tot 64 jaar

80-plus

0 tot 19 jaar

81% van de inwoners van Zuidoost-Drenthe is (zeer) tevreden met 
de eigen woonomgeving. Hiermee zijn ze minder tevreden met hun 
woonomgeving dan de gemiddelde Nederlander.

ERVAREN LEEFBAARHEID ZUIDOOST-DRENTHE

4,4%
MINDER 
INWONERS
IN 2040 

81%

De bevolking van 
Coevorden bevat steeds 
minder jongeren (0-19 jaar) 
en steeds meer ouderen 
(65-plussers).
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In Coevorden staan 15.283 
woningen. 70% van de 
woningen in Coevorden is een 
koopwoning.

De sociale huurwoningen 
vertegenwoordigen 23% van de 
woningvoorraad in Coevorden.

WOZ-WAARDE

Huurwoningen van woningcorporaties

Koopwoningen

Huurwoningen van particuliere verhuurders

LEEFOMGEVING
AFSTAND TOT VOORZIENINGEN

3,5%

€ 188.000

4,8%

WONINGVOORRAADLEEGSTAND

SUPERMARKT HUISARTSENPRAKTIJK BASISONDERWIJS

Een belangrijke factor voor de leefbaarheid van dorpen 
en wijken is de bereikbaarheid van bijvoorbeeld 
huisarts, winkels en scholen. De bereikbaarheid wordt 
beïnvloed door de afstand tot de voorzieningen en 
door de mobiliteit van mensen. 

In de afgelopen jaren bleef in Coevorden de 
gemiddelde afstand tot de verschillende voorzieningen 
vrij constant. Er zijn duidelijke verschillen te zien tussen 
de dorpen en wijken.

In Coevorden staat 3,5% 
van de woningen leeg. 

Dit ligt boven het Drents 
gemiddelde en het 
Nederlands gemiddelde. 

De onderhoudsstaat van 
woningen in Zuidoost-Drenthe 
is over het algemeen goed en in 
de afgelopen jaren nog verder 
verbeterd. 4,8% van de bewoners 
gaf aan dat hun woning slecht is 
onderhouden. Dit ligt onder het 
gemiddelde van Nederland (9,5%). 

ONDERHOUDSSTAAT
ZUIDOOST-DRENTHE

De gemiddelde WOZ-
waarde in Coevorden is 
€188.000,-.

Coevorden behoort tot 
de middenmoot van 
Drenthe.

Het werkloosheidpercentage ligt in Coevorden
met 5% onder het Drentse gemiddelde. 

5,0% van de groep niet werkende-werkzoekenden 
in Coevorden is 27 jaar of jonger. Gemeente Coevorden behoort 
hiermee tot de middenmoot van de Drentse gemeenten.

In Coevorden heeft 8% van de huishoudens 
een kortdurend laag inkomen (1 tot en met
3 jaar). Dit ligt boven het Drents en onder 
het landelijk gemiddelde.

In Coevorden heeft 3% van de huishoudens 
een langdurig laag inkomen (4 jaar of 
langer). Dit ligt boven het Drents en onder 
het landelijk gemiddelde. 

In Coevorden ontvangen 55 van de 1000 
huishoudens een bijstandsuitkering. Dit ligt 
boven het Drents en onder het landelijk gemiddelde. Coevorden is 
één van de gemeenten met het hoogste aantal huishoudens met 
een bijstandsuitkering in Drenthe. 

SOCIAAL-ECONOMISCHE STRUCTUUR
INKOMEN

WERKLOOSHEID

55
/ 1.000 HUISHOUDENS

8%
HUISHOUDENS
MET KORTDUREND 
LAAG INKOMEN 

BIJSTANDSUITKERINGEN

29% van de beroepsbevolking van Coevorden is laagopgeleid. 
Hiermee is Coevorden de gemeente met het hoogste aandeel 
laagopgeleiden in Drenthe. Met 24% is Coevorden één van de 
gemeenten met het laagste aandeel hoogopgeleiden. 

ONDERWIJS

Middelbaar opgeleid

Hoger opgeleid

Lager opgeleid

5%
NIET WERKENDE-
WERKZOEKENDEN 
VAN 27 JAAR OF 
JONGER

 Coevorden Drenthe Nederland

 Coevorden Drenthe Nederland
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Het aandeel kinderen tot 19 jaar daalt van 
22% in 2018 naar 20% in 2040. In absolute 
aantallen daalt het aantal kinderen tot 19 jaar 
van 5.234 in 2018 naar 4.560 in 2040. Dit is 
een daling van 13%. 

0-19 JAAR

In 2018 is 24% van de bevolking van De 
Wolden 65 jaar of ouder. In 2040 zal 35% van 
de bevolking van De Wolden 65 jaar of ouder 
zijn. In absolute aantallen stijgt het aantal 
65-plussers van 5.602 in 2018 naar 8.244 in 
2040. Dit is een stijging van 47%. 

65 PLUS

Het aandeel 80-plussers in De Wolden is 6%. 
In 2044 zal dit meer dan verdubbelen naar 
13% van de totale bevolking. In absolute 
aantallen stijgt het aantal 80-plussers van 
1.437 in 2018 naar 2.961 in 2040. Dit is een 
stijging van 106%. 

80 PLUS

HUISHOUDENSONTWIKKELINGBEVOLKINGSONTWIKKELING

Drenthe

Nederland

De Wolden

2018 2040 2018 2040 2018 2040

Paar zonder kinderen

Paar met kind(eren)Alleenstaand

Eenouderhuishouden

Bevolkingsgroei gaat samen 
met huishoudensgroei. Door 
huishoudensverdunning gaat dat 
laatste nog harder dan de groei 
van de bevolking zelf. De trend is 
dat er steeds minder personen per 
huishouding zijn.

Het aantal huishoudens dat bestaat 
uit alleenstaande personen groeit 
in De Wolden van 28% in 2018 naar 
36% in 2040. 

BEVOLKING
BEVOLKINGSOPBOUW
aandeel naar leeftijdscategorie 

DE WOLDEN

LEEFBAARHEID
Hoe prettig is het wonen in 
de gemeente De Wolden? De 
‘leefbaarheid’ is afhankelijk van vele 
factoren. Het gaat om objectieve 
zaken als de aanwezigheid van 
voorzieningen, de bereikbaarheid en 
de sociaaleconomische achtergrond 
van de bewoners. Maar de 
tevredenheid van burgers met hun 
leefomgeving is ook afhankelijk van 
lastiger te objectiveren zaken als het 
gevoel van veiligheid en de sociale 
cohesie in de buurt. 

Het begrip ‘leefbaarheid’ geeft aan 
hoe aantrekkelijk en/of geschikt 
een gebied of gemeenschap is om 
er te wonen, te leven en te werken. 
Centraal staat dus de vraag in 
hoeverre de woonomgeving en de 
voorzieningen aansluiten bij de 
verwachtingen, wensen en behoeften 
van de mensen die er wonen. 

HOOFDPLAATS Zuidwolde
KERNEN 13
OPPERVLAKTE 226 km2

INWONERS 2018 PROGNOSE 2040

23.771 23.255
BEVOLKINGSDICHTHEID 

 105 inwoners per km2

In 2040 heeft De Wolden 
bijna 2,2% minder inwoners 
dan in 2018.

De Wolden hoort bij de 
middenmoot in Drenthe. 

BEVOLKINGSDALING

65 to 80 jaar

15 tot 64 jaar

80-plus

0 tot 19 jaar

85% van de inwoners van Zuidwest-Drenthe is (zeer) tevreden met 
de eigen woonomgeving. Hiermee zijn ze meer tevreden met hun 
woonomgeving dan de gemiddelde Nederlander.

ERVAREN LEEFBAARHEID ZUIDWEST-DRENTHE

2,2%
MINDER 
INWONERS
IN 2040 

85%

De bevolking van
De Wolden bevat steeds 
minder jongeren (0-19 jaar) 
en steeds meer ouderen 
(65-plussers). 
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In De Wolden staan 10.084 
woningen. 75% van de 
woningen in De Wolden is een 
koopwoning.

De sociale huurwoningen 
vertegenwoordigen 16% van de 
woningvoorraad in De Wolden. 

WOZ-WAARDE

Huurwoningen van woningcorporaties

Koopwoningen

Huurwoningen van particuliere verhuurders

LEEFOMGEVING
AFSTAND TOT VOORZIENINGEN

2,8%

€ 252.000

5,9%

WONINGVOORRAADLEEGSTAND

SUPERMARKT HUISARTSENPRAKTIJK BASISONDERWIJS

Een belangrijke factor voor de leefbaarheid van dorpen 
en wijken is de bereikbaarheid van bijvoorbeeld 
huisarts, winkels en scholen. De bereikbaarheid wordt 
beïnvloed door de afstand tot de voorzieningen en 
door de mobiliteit van mensen. 

In de afgelopen jaren bleef in De Wolden de 
gemiddelde afstand tot de verschillende voorzieningen 
vrij constant. Er zijn duidelijke verschillen te zien tussen 
de dorpen en wijken.

In De Wolden staat 2,8% 
van de woningen leeg. 
Dit ligt boven het Drents 
en het Nederlands 
gemiddelde. 

De onderhoudsstaat van 
woningen in Zuidwest-Drenthe 
is over het algemeen goed en in 
de afgelopen jaren nog verder 
verbeterd. 5,9% van de bewoners 
gaf aan dat hun woning slecht is 
onderhouden. Dit ligt onder het 
gemiddelde van Nederland (9,5%).

ONDERHOUDSSTAAT
ZUIDWEST-DRENTHE

De gemiddelde WOZ-
waarde in De Wolden
is €252.000,-.

De Wolden hoort 
hiermee bij de top van 
Drenthe.

Het werkloosheidpercentage ligt in De Wolden
op 2%. Dit is het laagste percentage in Drenthe. 

2,1% van de groep niet werkende-werkzoekenden in 
De Wolden is 27 jaar of jonger. Gemeente De Wolden is hiermee de 
gemeente met het laagste aandeel werkloze jongeren van Drenthe. 

In De Wolden heeft 5% van de huishoudens 
een kortdurend laag inkomen (1 tot en met 3 
jaar). Dit ligt boven het Drents en onder het 
landelijk gemiddelde.

In De Wolden heeft 1% van de huishoudens 
een langdurig laag inkomen (4 jaar of 
langer). Dit ligt onder het Drents en het 
landelijk gemiddelde. 

In De Wolden ontvangen 21 van de 1000 
huishoudens een bijstandsuitkering. Dit is 
het laagste in Drenthe. 

SOCIAAL-ECONOMISCHE STRUCTUUR
INKOMEN

WERKLOOSHEID

21
/ 1.000 HUISHOUDENS

5%
HUISHOUDENS
MET KORTDUREND 
LAAG INKOMEN 

BIJSTANDSUITKERINGEN

25% van de beroepsbevolking van De Wolden is laagopgeleid.
Dit aandeel ligt net iets boven het Drents gemiddelde en is 
hoger dan het landelijk gemiddelde. Met 25% is het aandeel 
hoogopgeleiden in De Wolden lager dan het Drents gemiddelde
en het landelijk gemiddelde. 

ONDERWIJS

Middelbaar opgeleid

Hoger opgeleid

Lager opgeleid

2,1%
NIET WERKENDE-
WERKZOEKENDEN 
VAN 27 JAAR OF 
JONGER

 De Wolden Drenthe Nederland

 De Wolden Drenthe Nederland
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Het aandeel kinderen tot 19 jaar daalt van 
21% in 2018 naar 20% in 2040. In absolute 
aantallen daalt het aantal kinderen tot 19 jaar 
van 22.619 in 2018 naar 19.377 in 2040. Dit is 
een daling van 14%. 

0-19 JAAR

In 2018 is 22% van de bevolking van Emmen 
65 jaar of ouder. In 2040 zal 32% van de 
bevolking van Emmen 65 jaar of ouder 
zijn. In absolute aantallen stijgt het aantal 
65-plussers van 23.594 in 2018 naar 31.363 
in 2040. Dit is een stijging van 33%.

65 PLUS

Het aandeel 80-plussers in Emmen is 5%. 
In 2044 zal dit meer dan verdubbelen naar 
11% van de totale bevolking. In absolute 
aantallen stijgt het aantal 80-plussers van 
5.724 in 2018 naar 10.719 in 2040. Dit is een 
stijging van 87%.

80 PLUS

HUISHOUDENSONTWIKKELINGBEVOLKINGSONTWIKKELING

Drenthe

Nederland

Emmen

2018 2040 2018 2040 2018 2040

Paar zonder kinderen

Paar met kind(eren)Alleenstaand

Eenouderhuishouden

Bevolkingsgroei gaat samen 
met huishoudensgroei. Door 
huishoudensverdunning gaat dat 
laatste nog harder dan de groei 
van de bevolking zelf. De trend is 
dat er steeds minder personen per 
huishouding zijn.

Het aantal huishoudens dat bestaat 
uit alleenstaande personen groeit in 
Emmen van 34% in 2018 naar 40% 
in 2040.

BEVOLKING
BEVOLKINGSOPBOUW
aandeel naar leeftijdscategorie 

EMMEN

LEEFBAARHEID
Hoe prettig is het wonen in de 
gemeente Emmen? De ‘leefbaarheid’ 
is afhankelijk van vele factoren. Het 
gaat om objectieve zaken als de 
aanwezigheid van voorzieningen, 
de bereikbaarheid en de 
sociaaleconomische achtergrond van 
de bewoners. Maar de tevredenheid 
van burgers met hun leefomgeving 
is ook afhankelijk van lastiger te 
objectiveren zaken als het gevoel van 
veiligheid en de sociale cohesie in de 
buurt. 

Het begrip ‘leefbaarheid’ geeft aan 
hoe aantrekkelijk en/of geschikt een 
gebied of gemeenschap is om er te 
wonen, te leven en te werken. 

Centraal staat dus de vraag in 
hoeverre de woonomgeving en de 
voorzieningen aansluiten bij de 
verwachtingen, wensen en behoeften 
van de mensen die er wonen. 

HOOFDPLAATS Emmen
KERNEN 16
OPPERVLAKTE 346 km2

INWONERS 2018 PROGNOSE 2040

107.171 98.846
BEVOLKINGSDICHTHEID 

 310 inwoners per km2

In 2040 heeft Emmen bijna 
7,8% minder inwoners dan
in 2018.

Dit is een grotere krimp dan 
in Drenthe gemiddeld. 
Emmen hoort bij de sterkst 
krimpende gemeenten. 

BEVOLKINGSDALING

65 to 80 jaar

15 tot 64 jaar

80-plus

0 tot 19 jaar

81% van de inwoners van Zuidoost-Drenthe is (zeer) tevreden met 
de eigen woonomgeving. Hiermee zijn ze minder tevreden met hun 
woonomgeving dan de gemiddelde Nederlander. 

ERVAREN LEEFBAARHEID ZUIDOOST-DRENTHE

7,8%
MINDER 
INWONERS
IN 2040 

81%

De bevolking van
Emmen bevat steeds 
minder jongeren (0-19 jaar) 
en steeds meer ouderen 
(65-plussers). 
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In Emmen staan 48.789 
woningen. 62% van de woningen 
in Emmen is een koopwoning. 

De sociale huurwoningen 
vertegenwoordigen 28% van de 
woningvoorraad in Emmen. 

WOZ-WAARDE

Huurwoningen van woningcorporaties

Koopwoningen

Huurwoningen van particuliere verhuurders

LEEFOMGEVING
AFSTAND TOT VOORZIENINGEN

3,7%

€ 147.000

4,8%

WONINGVOORRAADLEEGSTAND

SUPERMARKT HUISARTSENPRAKTIJK BASISONDERWIJS

Een belangrijke factor voor de leefbaarheid van dorpen 
en wijken is de bereikbaarheid van bijvoorbeeld 
huisarts, winkels en scholen. De bereikbaarheid wordt 
beïnvloed door de afstand tot de voorzieningen en 
door de mobiliteit van mensen.
 
In de afgelopen jaren bleef in Emmen de gemiddelde 
afstand tot de verschillende voorzieningen vrij 
constant. Er zijn duidelijke verschillen te zien tussen de 
dorpen en wijken. 

In Emmen staat 3,7% van 
de woningen leeg. Dit ligt 
ruim boven het Drents 
en het Nederlands 
gemiddelde.
In Emmen staat het 
hoogste percentage 
leegstaande woningen
in Drenthe. 

De onderhoudsstaat van 
woningen in Zuidoost-Drenthe 
is over het algemeen goed en in 
de afgelopen jaren nog verder 
verbeterd. 4,8% van de bewoners 
gaf aan dat hun woning slecht is 
onderhouden. Dit ligt onder het 
gemiddelde van Nederland (9,5%). 

ONDERHOUDSSTAAT
ZUIDOOST-DRENTHE

De gemiddelde WOZ-
waarde in Emmen is 
€147.000,-.

Emmen is de gemeente 
met de laagste 
gemiddelde WOZ-
waarde van Drenthe.

Het werkloosheidpercentage ligt in Emmen op 8%.
Dit is het hoogste percentage in Drenthe. 

7,7% van de groep niet werkende-werkzoekenden in 
Emmen is 27 jaar of jonger. Gemeente Emmen is hiermee
de gemeente met het hoogste aandeel werkloze jongeren van Drenthe. 

In Emmen heeft 9% van de huishoudens 
een kortdurend laag inkomen (1 tot en met 
3 jaar). Dit ligt boven het Drents en het 
landelijk gemiddelde.

In Emmen heeft 4% van de huishoudens een 
langdurig laag inkomen (4 jaar of langer). 
Dit ligt boven het Drents en het landelijk 
gemiddelde. 

In Emmen ontvangen 75 van de 1000 
huishoudens een bijstandsuitkering. Dit is 
het hoogste in Drenthe. 

SOCIAAL-ECONOMISCHE STRUCTUUR
INKOMEN

WERKLOOSHEID

75
/ 1.000 HUISHOUDENS

9%
HUISHOUDENS
MET KORTDUREND 
LAAG INKOMEN 

BIJSTANDSUITKERINGEN

29% van de beroepsbevolking van Emmen is laagopgeleid. Dit 
aandeel is één van de hoogste in Drenthe. Met 23% is het aandeel 
hoogopgeleiden in Emmen lager dan het Drents gemiddelde en het 
landelijk gemiddelde. 

ONDERWIJS

Middelbaar opgeleid

Hoger opgeleid

Lager opgeleid

7,7%
NIET WERKENDE-
WERKZOEKENDEN 
VAN 27 JAAR OF 
JONGER

 Emmen Drenthe Nederland

 Emmen Drenthe Nederland
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Het aandeel kinderen tot 19 jaar daalt van 
23% in 2018 naar 22% in 2040. In absolute 
aantallen daalt het aantal kinderen tot 19 jaar 
van 13.057 in 2018 naar 12.151 in 2040. Dit is 
een daling van 7%. 

0-19 JAAR

In 2018 is 21% van de bevolking van 
Hoogeveen 65 jaar of ouder. In 2040 zal 28% 
van de bevolking van Hoogeveen 65 jaar of 
ouder zijn. In absolute aantallen stijgt het 
aantal 65-plussers van 11.542 in 2018 naar 
15.331 in 2040. Dit is een stijging van 33%. 

65 PLUS

Het aandeel 80-plussers in Hoogeveen is 5%. 
In 2044 zal dit verdubbelen naar 10% van de 
totale bevolking. In absolute aantallen stijgt 
het aantal 80-plussers van 2.978 in 2018 naar 
5.448 in 2040. Dit is een stijging van 83%. 

80 PLUS

HUISHOUDENSONTWIKKELINGBEVOLKINGSONTWIKKELING

Drenthe

Nederland

Hoogeveen

2018 2040 2018 2040 2018 2040

Paar zonder kinderen

Paar met kind(eren)Alleenstaand

Eenouderhuishouden

Bevolkingsgroei gaat samen 
met huishoudensgroei. Door 
huishoudensverdunning gaat dat 
laatste nog harder dan de groei 
van de bevolking zelf. De trend is 
dat er steeds minder personen per 
huishouding zijn.

Het aantal huishoudens dat bestaat 
uit alleenstaande personen groeit 
in Hoogeveen van 33% in 2018 naar 
37% in 2040. 

BEVOLKING
BEVOLKINGSOPBOUW
aandeel naar leeftijdscategorie 

HOOGEVEEN

LEEFBAARHEID
Hoe prettig is het wonen in 
de gemeente Hoogeveen? De 
‘leefbaarheid’ is afhankelijk van vele 
factoren. Het gaat om objectieve 
zaken als de aanwezigheid van 
voorzieningen, de bereikbaarheid en 
de sociaaleconomische achtergrond 
van de bewoners. Maar de 
tevredenheid van burgers met hun 
leefomgeving is ook afhankelijk van 
lastiger te objectiveren zaken als het 
gevoel van veiligheid en de sociale 
cohesie in de buurt. 

Het begrip ‘leefbaarheid’ geeft aan 
hoe aantrekkelijk en/of geschikt een 
gebied of gemeenschap is om er te 
wonen, te leven en te werken. 

Centraal staat dus de vraag in 
hoeverre de woonomgeving en de 
voorzieningen aansluiten bij de 
verwachtingen, wensen en behoeften 
van de mensen die er wonen. 

HOOFDPLAATS Hoogeveen
KERNEN 11
OPPERVLAKTE 129 km2

INWONERS 2018 PROGNOSE 2040

55.701 54.453
BEVOLKINGSDICHTHEID 

 431 inwoners per km2

In 2040 heeft Hoogeveen 
bijna 2.2% minder inwoners 
dan in 2018.

Hoogeveen hoort bij de 
middenmoot in Drenthe.

BEVOLKINGSDALING

65 to 80 jaar

15 tot 64 jaar

80-plus

0 tot 19 jaar

85% van de inwoners van Zuidwest-Drenthe is (zeer) tevreden met 
de eigen woonomgeving. Hiermee zijn ze meer tevreden met hun 
woonomgeving dan de gemiddelde Nederlander. 

ERVAREN LEEFBAARHEID ZUIDWEST-DRENTHE

2,2%
MINDER 
INWONERS
IN 2040 

85%

De bevolking van
Hoogeveen bevat steeds 
minder jongeren (0-19 jaar) 
en steeds meer ouderen 
(65-plussers). 
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In Hoogeveen staan 24.684 
woningen. 61% van de 
woningen in Hoogeveen is een 
koopwoning.

De sociale huurwoningen 
vertegenwoordigen 29% van de 
woningvoorraad in Hoogeveen. 

WOZ-WAARDE

Huurwoningen van woningcorporaties

Koopwoningen

Huurwoningen van particuliere verhuurders

LEEFOMGEVING
AFSTAND TOT VOORZIENINGEN

2,3%

€ 163.000

5,9%

WONINGVOORRAADLEEGSTAND

SUPERMARKT HUISARTSENPRAKTIJK BASISONDERWIJS

Een belangrijke factor voor de leefbaarheid van dorpen 
en wijken is de bereikbaarheid van bijvoorbeeld 
huisarts, winkels en scholen. De bereikbaarheid wordt 
beïnvloed door de afstand tot de voorzieningen en 
door de mobiliteit van mensen.
 
In de afgelopen jaren bleef in Hoogeveen de 
gemiddelde afstand tot de verschillende voorzieningen 
vrij constant. Er zijn duidelijke verschillen te zien tussen 
de dorpen en wijken. 

In Hoogeveen staat 2,3% 
van de woningen leeg. 

Dit ligt onder het Drents 
en is gelijk aan het 
Nederlands gemiddelde. 

De onderhoudsstaat van 
woningen in Zuidoost-Drenthe 
is over het algemeen goed en in 
de afgelopen jaren nog verder 
verbeterd. 5,9% van de bewoners 
gaf aan dat hun woning slecht is 
onderhouden. Dit ligt onder het 
gemiddelde van Nederland (9,5%).

ONDERHOUDSSTAAT
ZUIDWEST-DRENTHE

De gemiddelde WOZ-
waarde in Hoogeveen
is €163.000,-.

Hoogeveen behoort 
tot de gemeenten met 
de laagste gemiddelde 
WOZ-waarde van 
Drenthe.

Het werkloosheidpercentage ligt in Hoogeveen
op 3%. Dit ligt ruim onder het Drents en landelijk 
gemiddelde.

3,3% van de groep niet werkende-werkzoekenden in Hoogeveen 
is 27 jaar of jonger. Gemeente Hoogeveen is hiermee één van de 
gemeenten met een laag aandeel werkloze jongeren van Drenthe. 

In Hoogeveen heeft 7% van de huishoudens 
een kortdurend laag inkomen (1 tot en met 3 
jaar). Dit ligt boven het Drents en onder het 
landelijk gemiddelde.

In Hoogeveen heeft 3% van de huishoudens 
een langdurig laag inkomen (4 jaar of 
langer). Dit ligt boven het Drents en onder 
het landelijk gemiddelde. 

In Hoogeveen ontvangen 54 van de 1000 
huishoudens een bijstandsuitkering. Dit ligt 
boven het Drents gemiddelde.

SOCIAAL-ECONOMISCHE STRUCTUUR
INKOMEN

WERKLOOSHEID

54
/ 1.000 HUISHOUDENS

7%
HUISHOUDENS
MET KORTDUREND 
LAAG INKOMEN 

BIJSTANDSUITKERINGEN

26% van de beroepsbevolking van Hoogeveen is laagopgeleid. 
Dit aandeel is één van de hoogste in Drenthe. Met 22% is 
Hoogeveen één van de gemeenten met het laagste percentage 
hoogopgeleiden. 

ONDERWIJS

Middelbaar opgeleid

Hoger opgeleid

Lager opgeleid

3,3%
NIET WERKENDE-
WERKZOEKENDEN 
VAN 27 JAAR OF 
JONGER

 Hoogeveen Drenthe Nederland

Hoogeveen Drenthe Nederland
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Het aandeel kinderen tot 19 jaar daalt van 
23% in 2018 naar 21% in 2040. In absolute 
aantallen daalt het aantal kinderen tot 19 jaar 
van 7.834 in 2018 naar 7.624 in 2040. Dit is een 
daling van 3%. 

0-19 JAAR

In 2018 is 19% van de bevolking van Meppel 
65 jaar of ouder. In 2040 zal 28% van de 
bevolking van Meppel 65 jaar of ouder 
zijn. In absolute aantallen stijgt het aantal 
65-plussers van 6.429 in 2018 naar 10.048 in 
2040. Dit is een stijging van 56%. 

65 PLUS

Het aandeel 80-plussers in Meppel is 5%. In 
2044 zal dit verdubbelen naar 10% van de 
totale bevolking. In absolute aantallen stijgt 
het aantal 80-plussers van 1.623 in 2018 naar 
3.540 in 2040. Dit is een stijging van 118%. 

80 PLUS

HUISHOUDENSONTWIKKELINGBEVOLKINGSONTWIKKELING

Drenthe

Nederland

Meppel

2018 2040 2018 2040 2018 2040

Paar zonder kinderen

Paar met kind(eren)Alleenstaand

Eenouderhuishouden

Bevolkingsgroei gaat samen 
met huishoudensgroei. Door 
huishoudensverdunning gaat dat 
laatste nog harder dan de groei 
van de bevolking zelf. De trend is 
dat er steeds minder personen per 
huishouding zijn.

Het aantal huishoudens dat bestaat 
uit alleenstaande personen groeit
in Meppel van 35% in 2018 naar 
39% in 2040. 

BEVOLKING
BEVOLKINGSOPBOUW
aandeel naar leeftijdscategorie 

MEPPEL

LEEFBAARHEID
Hoe prettig is het wonen in de 
gemeente Meppel? De ‘leefbaarheid’ 
is afhankelijk van vele factoren. Het 
gaat om objectieve zaken als de 
aanwezigheid van voorzieningen, 
de bereikbaarheid en de 
sociaaleconomische achtergrond van 
de bewoners. Maar de tevredenheid 
van burgers met hun leefomgeving 
is ook afhankelijk van lastiger te 
objectiveren zaken als het gevoel van 
veiligheid en de sociale cohesie in de 
buurt. 

Het begrip ‘leefbaarheid’ geeft aan 
hoe aantrekkelijk en/of geschikt een 
gebied of gemeenschap is om er te 
wonen, te leven en te werken. 

Centraal staat dus de vraag in 
hoeverre de woonomgeving en de 
voorzieningen aansluiten bij de 
verwachtingen, wensen en behoeften 
van de mensen die er wonen. 

HOOFDPLAATS Meppel
KERNEN 5
OPPERVLAKTE 57 km2

INWONERS 2018 PROGNOSE 2040

33.355 35.662
BEVOLKINGSDICHTHEID 

 585 inwoners per km2

In 2040 heeft Meppel
bijna 6,9% meer inwoners 
dan in 2018.

Meppel is de enige Drentse 
gemeente waar de bevolking 
groeit.

BEVOLKINGSGROEI

65 to 80 jaar

15 tot 64 jaar

80-plus

0 tot 19 jaar

85% van de inwoners van Zuidwest-Drenthe is (zeer) tevreden met 
de eigen woonomgeving. Hiermee zijn ze meer tevreden met hun 
woonomgeving dan de gemiddelde Nederlander. 

ERVAREN LEEFBAARHEID ZUIDWEST-DRENTHE

6,9%
MEER 
INWONERS
IN 2040 

85%

De bevolking van
Meppel bevat steeds 
minder jongeren (0-19 jaar) 
en steeds meer ouderen 
(65-plussers). 
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In Meppel staan 15.388 
woningen. 59% van de woningen 
in Meppel is een koopwoning. 

De sociale huurwoningen 
vertegenwoordigen 32% van de 
woningvoorraad in Meppel. 

WOZ-WAARDE

Huurwoningen van woningcorporaties

Koopwoningen

Huurwoningen van particuliere verhuurders

LEEFOMGEVING
AFSTAND TOT VOORZIENINGEN

2,7%

€ 186.000

5,9%

WONINGVOORRAADLEEGSTAND

SUPERMARKT

Een belangrijke factor voor de leefbaarheid van dorpen 
en wijken is de bereikbaarheid van bijvoorbeeld 
huisarts, winkels en scholen. De bereikbaarheid wordt 
beïnvloed door de afstand tot de voorzieningen en 
door de mobiliteit van mensen.
 
In de afgelopen jaren bleef in Meppel de gemiddelde 
afstand tot de verschillende voorzieningen vrij 
constant. Er zijn duidelijke verschillen te zien tussen de 
dorpen en wijken. 

In Meppel staat 2,7%
van de woningen leeg. 
Dit ligt boven het Drents 
gemiddelde. 

De onderhoudsstaat van 
woningen in Zuidoost-Drenthe 
is over het algemeen goed en in 
de afgelopen jaren nog verder 
verbeterd. 5,9% van de bewoners 
gaf aan dat hun woning slecht is 
onderhouden. Dit ligt onder het 
gemiddelde van Nederland (9,5%).

ONDERHOUDSSTAAT
ZUIDWEST-DRENTHE

De gemiddelde WOZ-
waarde in Meppel
is €186.000,-. 

Meppel behoort tot 
de middenmoot in 
Drenthe.

Het werkloosheidpercentage ligt in Meppel op 6%.
Dit ligt ruim boven het Drents en landelijk
gemiddelde.

5,8% van de groep niet werkende-werkzoekenden in Meppel is 27 jaar 
of jonger. Gemeente Meppel is hiermee één van de gemeenten met 
een hoog aandeel werkloze jongeren van Drenthe.

In Meppel heeft 7% van de huishoudens
een kortdurend laag inkomen (1 tot en met 3 
jaar). Dit ligt boven het Drents en onder het 
landelijk gemiddelde.

In Meppel heeft 3% van de huishoudens een 
langdurig laag inkomen (4 jaar of langer). Dit 
ligt boven het Drents en onder het landelijk 
gemiddelde. 

In Meppel ontvangen 51 van de 1000 
huishoudens een bijstandsuitkering. Dit ligt 
onder het Drents gemiddelde. 

SOCIAAL-ECONOMISCHE STRUCTUUR
INKOMEN

WERKLOOSHEID

51
/ 1.000 HUISHOUDENS

7%
HUISHOUDENS
MET KORTDUREND 
LAAG INKOMEN 

BIJSTANDSUITKERINGEN

22% van de beroepsbevolking van Meppel is laagopgeleid. 
Hiermee is Meppel één van de gemeenten met het laagste aandeel 
laagopgeleiden in Drenthe. Met 39% is Meppel één van
de gemeenten met het hoogste percentage hoogopgeleiden.

ONDERWIJS

Middelbaar opgeleid

Hoger opgeleid

Lager opgeleid

5,8%
NIET WERKENDE-
WERKZOEKENDEN 
VAN 27 JAAR OF 
JONGER

 Meppel Drenthe Nederland

 Meppel Drenthe Nederland

In verband met het ontbreken van de data voor diverse wijken 
in Meppel (vanwege de nieuwe wijkindeling) ontbreken de 
figuren voor de afstand tot de huisartsenpraktijk en het
basisonderwijs in de gemeente.
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Het aandeel kinderen tot 19 jaar daalt van 
22% in 2018 naar 20% in 2040. In absolute 
aantallen daalt het aantal kinderen tot 19 jaar 
van 7.251 in 2018 naar 6.534 in 2040. Dit is 
een daling van 10%. 

0-19 JAAR

In 2018 is 23% van de bevolking van Midden-
Drenthe 65 jaar of ouder. In 2040 zal 34% van 
de bevolking van Midden-Drenthe 65 jaar of 
ouder zijn. In absolute aantallen stijgt het 
aantal 65-plussers van 7.578 in 2018 naar 
10.948 in 2040. Dit is een stijging van 44%. 

65 PLUS

Het aandeel 80-plussers in Midden-Drenthe 
is 5%. In 2044 zal dit meer dan verdubbelen 
naar 11% van de totale bevolking. In absolute 
aantallen stijgt het aantal 80-plussers van 
1.682 in 2018 naar 3.742 in 2040. Dit is een 
stijging van 122%. 

80 PLUS

HUISHOUDENSONTWIKKELINGBEVOLKINGSONTWIKKELING

Drenthe

Nederland

Midden-Drenthe

2018 2040 2018 2040 2018 2040

Paar zonder kinderen

Paar met kind(eren)Alleenstaand

Eenouderhuishouden

Bevolkingsgroei gaat samen 
met huishoudensgroei. Door 
huishoudensverdunning gaat dat 
laatste nog harder dan de groei 
van de bevolking zelf. De trend is 
dat er steeds minder personen per 
huishouding zijn.

Het aantal huishoudens dat bestaat 
uit alleenstaande personen groeit 
in Midden-Drenthe van 30% in 2018 
naar 36% in 2040. 

BEVOLKING
BEVOLKINGSOPBOUW
aandeel naar leeftijdscategorie 

MIDDEN-DRENTHE

LEEFBAARHEID
Hoe prettig is het wonen in de 
gemeente Midden-Drenthe? De 
‘leefbaarheid’ is afhankelijk van vele 
factoren. Het gaat om objectieve 
zaken als de aanwezigheid van 
voorzieningen, de bereikbaarheid en 
de sociaaleconomische achtergrond 
van de bewoners. Maar de 
tevredenheid van burgers met hun 
leefomgeving is ook afhankelijk van 
lastiger te objectiveren zaken als het 
gevoel van veiligheid en de sociale 
cohesie in de buurt. 

Het begrip ‘leefbaarheid’ geeft aan 
hoe aantrekkelijk en/of geschikt een 
gebied of gemeenschap is om er te 
wonen, te leven en te werken. 

Centraal staat dus de vraag in 
hoeverre de woonomgeving en de 
voorzieningen aansluiten bij de 
verwachtingen, wensen en behoeften 
van de mensen die er wonen.

HOOFDPLAATS Beilen
KERNEN 25
OPPERVLAKTE 346 km2

INWONERS 2018 PROGNOSE 2040

33.506 32.553
BEVOLKINGSDICHTHEID 

 97 inwoners per km2

In 2040 heeft Midden-
Drenthe bijna 2,8% minder 
inwoners dan in 2018. 

Midden-Drenthe hoort bij de 
middenmoot in Drenthe. 

BEVOLKINGSDALING

65 to 80 jaar

15 tot 64 jaar

80-plus

0 tot 19 jaar

88% van de inwoners van Noord-Drenthe is (zeer) tevreden met 
de eigen woonomgeving. Hiermee zijn ze meer tevreden met hun 
woonomgeving dan de gemiddelde Nederlander. 

ERVAREN LEEFBAARHEID NOORD-DRENTHE

2,8%
MINDER 
INWONERS
IN 2040 

88%

De bevolking van
Midden-Drenthe bevat 
steeds minder jongeren 
(0-19 jaar) en steeds meer 
ouderen (65-plussers). 
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IIn Midden-Drenthe staan 
14.156 woningen. 69% van de 
woningen in Midden-Drenthe
is een koopwoning. 

De sociale huurwoningen 
vertegenwoordigen 24%
van de woningvoorraad in 
Midden-Drenthe.

WOZ-WAARDE

Huurwoningen van woningcorporaties

Koopwoningen

Huurwoningen van particuliere verhuurders

LEEFOMGEVING
AFSTAND TOT VOORZIENINGEN

1,4%

€ 196.000

4,3%

WONINGVOORRAADLEEGSTAND

SUPERMARKT HUISARTSENPRAKTIJK BASISONDERWIJS

Een belangrijke factor voor de leefbaarheid van dorpen 
en wijken is de bereikbaarheid van bijvoorbeeld 
huisarts, winkels en scholen. De bereikbaarheid wordt 
beïnvloed door de afstand tot de voorzieningen en 
door de mobiliteit van mensen. 

In de afgelopen jaren bleef in Midden-Drenthe de 
gemiddelde afstand tot de verschillende voorzieningen 
vrij constant. Er zijn duidelijke verschillen te zien tussen 
de dorpen en wijken. 

In Midden-Drenthe
staat 1,4% van de 
woningen leeg.

Dit is ruim onder het 
Drents gemiddelde. 

De onderhoudsstaat van 
woningen in Noord-Drenthe is 
over het algemeen goed en in 
de afgelopen jaren nog verder 
verbeterd. 4,3% van de bewoners 
gaf aan dat hun woning slecht is 
onderhouden. Dit ligt onder het 
gemiddelde van Nederland (9,5%). 

ONDERHOUDSSTAAT
NOORD-DRENTHE

De gemiddelde
WOZ-waarde in 
Midden-Drenthe
is €196.000,-.

Midden-Drenthe 
behoort tot de 
middenmoot in 
Drenthe.

Het werkloosheidpercentage ligt in Midden-Drenthe 
op 3%. Dit is één van de laagste percentages in 
Drenthe.

2,9% van de groep niet werkende-werkzoekenden in Midden-Drenthe 
is 27 jaar of jonger. Gemeente Midden-Drenthe is hiermee één van de 
gemeenten met een laag aandeel werkloze jongeren van Drenthe. 

In Midden-Drenthe heeft 6% van de 
huishoudens een kortdurend laag inkomen 
(1 tot en met 3 jaar). Dit ligt onder het 
Drents en het landelijk gemiddelde. 

In Midden-Drenthe heeft 2% van de 
huishoudens een langdurig laag inkomen
(4 jaar of langer). Dit ligt onder het Drents en 
het landelijk gemiddelde.

In Midden-Drenthe ontvangen 35 van
de 1.000 huishoudens een bijstandsuitkering.
Dit ligt ruim onder het Drents gemiddelde.

SOCIAAL-ECONOMISCHE STRUCTUUR
INKOMEN

WERKLOOSHEID

35
/ 1.000 HUISHOUDENS

6%
HUISHOUDENS
MET KORTDUREND 
LAAG INKOMEN 

BIJSTANDSUITKERINGEN

24% van de beroepsbevolking van Midden-Drenthe is laagopgeleid. 
Dit aandeel ligt net iets onder het Drents gemiddelde en boven het 
landelijk gemiddelde. Met 29% is het aandeel hoogopgeleiden in 
Midden-Drenthe ongeveer gelijk aan het Drents gemiddelde, maar 
lager dan het landelijk gemiddelde. 

ONDERWIJS

Middelbaar opgeleid

Hoger opgeleid

Lager opgeleid

2,9%
NIET WERKENDE-
WERKZOEKENDEN 
VAN 27 JAAR OF 
JONGER

 Midden-Drenthe Drenthe Nederland

Midden-Drenthe Drenthe Nederland
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Het aandeel kinderen tot 19 jaar daalt van 
21% in 2018 naar 20% in 2040. In absolute 
aantallen daalt het aantal kinderen tot 19 jaar 
van 6.619 in 2018 naar 5.943 in 2040. Dit is 
een daling van 10%.  

0-19 JAAR

In 2018 is 26% van de bevolking van 
Noordenveld 65 jaar of ouder. In 2040 zal 
35% van de bevolking van Noordenveld 65 
jaar of ouder zijn. In absolute aantallen stijgt 
het aantal 65-plussers van 8.161 in 2018 naar 
10.553 in 2040. Dit is een stijging van 29%. 

65 PLUS

Het aandeel 80-plussers in Noordenveld is 
7%. In 2044 zal dit bijna verdubbelen naar 
13% van de totale bevolking. In absolute 
aantallen stijgt het aantal 80-plussers van 
2.109 in 2018 naar 3.998 in 2040. Dit is een 
stijging van 90%. 

80 PLUS

HUISHOUDENSONTWIKKELINGBEVOLKINGSONTWIKKELING

Drenthe

Nederland

Noordenveld

2018 2040 2018 2040 2018 2040

Paar zonder kinderen

Paar met kind(eren)Alleenstaand

Eenouderhuishouden

Bevolkingsgroei gaat samen 
met huishoudensgroei. Door 
huishoudensverdunning gaat dat 
laatste nog harder dan de groei 
van de bevolking zelf. De trend is 
dat er steeds minder personen per 
huishouding zijn.

Het aantal huishoudens dat bestaat 
uit alleenstaande personen groeit in 
Noordenveld van 31% in 2018 naar 
38% in 2040. 

BEVOLKING
BEVOLKINGSOPBOUW
aandeel naar leeftijdscategorie 

NOORDENVELD

LEEFBAARHEID
Hoe prettig is het wonen in de 
gemeente Noordenveld? De 
‘leefbaarheid’ is afhankelijk van vele 
factoren. Het gaat om objectieve 
zaken als de aanwezigheid van 
voorzieningen, de bereikbaarheid en 
de sociaaleconomische achtergrond 
van de bewoners. Maar de 
tevredenheid van burgers met hun 
leefomgeving is ook afhankelijk van 
lastiger te objectiveren zaken als het 
gevoel van veiligheid en de sociale 
cohesie in de buurt. 

Het begrip ‘leefbaarheid’ geeft aan 
hoe aantrekkelijk en/of geschikt een 
gebied of gemeenschap is om er te 
wonen, te leven en te werken. 

Centraal staat dus de vraag in 
hoeverre de woonomgeving en de 
voorzieningen aansluiten bij de 
verwachtingen, wensen en behoeften 
van de mensen die er wonen. 

HOOFDPLAATS Roden
KERNEN 21
OPPERVLAKTE 205 km2

INWONERS 2018 PROGNOSE 2040

31.278 30.345
BEVOLKINGSDICHTHEID 

 152 inwoners per km2

In 2040 heeft Noordenveld 
bijna 3,0% minder inwoners 
dan in 2018.

Noordenveld hoort bij de 
middenmoot in Drenthe. 

BEVOLKINGSDALING

65 to 80 jaar

15 tot 64 jaar

80-plus

0 tot 19 jaar

88% van de inwoners van Noord-Drenthe is (zeer) tevreden met 
de eigen woonomgeving. Hiermee zijn ze meer tevreden met hun 
woonomgeving dan de gemiddelde Nederlander. 

ERVAREN LEEFBAARHEID NOORD-DRENTHE

3,0%
MINDER 
INWONERS
IN 2040 

88%

De bevolking van
Noordenveld bevat steeds 
minder jongeren (0-19 jaar) 
en steeds meer ouderen 
(65-plussers). 
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In Noordenveld staan
14.630 woningen. 72% van de 
woningen in Noordenveld is een 
koopwoning.

De sociale huurwoningen 
vertegenwoordigen 20% 
van de woningvoorraad in 
Noordenveld.

WOZ-WAARDE

Huurwoningen van woningcorporaties

Koopwoningen

Huurwoningen van particuliere verhuurders

LEEFOMGEVING
AFSTAND TOT VOORZIENINGEN

0,8%

€ 215.000

4,3%

WONINGVOORRAADLEEGSTAND

SUPERMARKT HUISARTSENPRAKTIJK BASISONDERWIJS

Een belangrijke factor voor de leefbaarheid van dorpen 
en wijken is de bereikbaarheid van bijvoorbeeld 
huisarts, winkels en scholen. De bereikbaarheid wordt 
beïnvloed door de afstand tot de voorzieningen en 
door de mobiliteit van mensen. 

In de afgelopen jaren bleef in Noordenveld de 
gemiddelde afstand tot de verschillende voorzieningen 
vrij constant. Er zijn duidelijke verschillen te zien tussen 
de dorpen en wijken. 

In Noordenveld
staat 0,8% van de 
woningen leeg.

Dit is het laagste 
percentage in Drenthe. 

De onderhoudsstaat van 
woningen in Noord-Drenthe is 
over het algemeen goed en in 
de afgelopen jaren nog verder 
verbeterd. 4,3% van de bewoners 
gaf aan dat hun woning slecht is 
onderhouden. Dit ligt onder het 
gemiddelde van Nederland (9,5%). 

ONDERHOUDSSTAAT
NOORD-DRENTHE

De gemiddelde WOZ-
waarde in Noordenveld 
is €215.000,-, dit is ruim 
boven het Drents en 
landelijk gemiddelde. 

Het werkloosheidpercentage ligt in Noordenveld op 
4% ruim onder het Drents en Nederlands gemiddelde. 

4,0% van de groep niet werkende-werkzoekenden
in Noordenveld is 27 jaar of jonger. Dit ligt ruim boven het
Drentse en landelijke gemiddelde. 

In Noordenveld heeft 6% van de 
huishoudens een kortdurend laag inkomen 
(1 tot en met 3 jaar). Dit ligt onder het 
Drents en het landelijk gemiddelde.

In Noordenveld heeft 2% van de 
huishoudens een langdurig laag inkomen
(4 jaar of langer). Dit ligt onder het Drents
en het landelijk gemiddelde. 

In Noordenveld ontvangen 38 van de 1.000 
huishoudens een bijstandsuitkering. Dit ligt 
ruim onder het Drents gemiddelde. 

SOCIAAL-ECONOMISCHE STRUCTUUR
INKOMEN

WERKLOOSHEID

38
/ 1.000 HUISHOUDENS

6%
HUISHOUDENS
MET KORTDUREND 
LAAG INKOMEN 

BIJSTANDSUITKERINGEN

19% van de beroepsbevolking van Noordenveld is laagopgeleid. 
Noordenveld heeft het laagste aandeel laagopgeleiden in Drenthe. 
Met 38% is het aandeel hoogopgeleiden in Noordenveld één van 
de hoogste in Drenthe.

ONDERWIJS

Middelbaar opgeleid

Hoger opgeleid

Lager opgeleid

4,0%
NIET WERKENDE-
WERKZOEKENDEN 
VAN 27 JAAR OF 
JONGER

 Noordenveld Drenthe Nederland

Noordenveld Drenthe Nederland
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Het aandeel kinderen tot 19 jaar daalt van 
23,2% in 2018 naar 22,6% in 2040. In absolute 
aantallen daalt het aantal kinderen tot 19 jaar 
van 7.736 in 2018 naar 7.549 in 2040. Dit is een 
daling van 2%. 

0-19 JAAR

In 2018 is 24% van de bevolking van Tynaarlo 
65 jaar of ouder. In 2040 zal 33% van de 
bevolking van Tynaarlo 65 jaar of ouder 
zijn. In absolute aantallen stijgt het aantal 
65-plussers van 7.911 in 2018 naar 10.941in 
2040. Dit is een stijging van 38%. 

65 PLUS

Het aandeel 80-plussers in Tynaarlo is 6%. 
In 2044 zal dit verdubbelen naar 12% van de 
totale bevolking. In absolute aantallen stijgt 
het aantal 80-plussers van 2.168 in 2018 naar 
4.132 in 2040. Dit is een stijging van 91%. 

80 PLUS

HUISHOUDENSONTWIKKELINGBEVOLKINGSONTWIKKELING

Drenthe

Nederland

Tynaarlo

2018 2040 2018 2040 2018 2040

Paar zonder kinderen

Paar met kind(eren)Alleenstaand

Eenouderhuishouden

Bevolkingsgroei gaat samen 
met huishoudensgroei. Door 
huishoudensverdunning gaat dat 
laatste nog harder dan de groei 
van de bevolking zelf. De trend is 
dat er steeds minder personen per 
huishouding zijn.

Het aantal huishoudens dat 
bestaat uit alleenstaande personen 
groeit in Tynaarlo van 30% in 2018 
naar 36% in 2040.

BEVOLKING
BEVOLKINGSOPBOUW
aandeel naar leeftijdscategorie 

TYNAARLO

LEEFBAARHEID
Hoe prettig is het wonen in 
de gemeente Tynaarlo? De 
‘leefbaarheid’ is afhankelijk van vele 
factoren. Het gaat om objectieve 
zaken als de aanwezigheid van 
voorzieningen, de bereikbaarheid en 
de sociaaleconomische achtergrond 
van de bewoners. Maar de 
tevredenheid van burgers met hun 
leefomgeving is ook afhankelijk van 
lastiger te objectiveren zaken als het 
gevoel van veiligheid en de sociale 
cohesie in de buurt. 

Het begrip ‘leefbaarheid’ geeft aan 
hoe aantrekkelijk en/of geschikt een 
gebied of gemeenschap is om er te 
wonen, te leven en te werken. 

Centraal staat dus de vraag in 
hoeverre de woonomgeving en de 
voorzieningen aansluiten bij de 
verwachtingen, wensen en behoeften 
van de mensen die er wonen. 

HOOFDPLAATS Vries
KERNEN 18
OPPERVLAKTE 148 km2

INWONERS 2018 PROGNOSE 2040

33.409 33.349
BEVOLKINGSDICHTHEID 

 226 inwoners per km2

In 2040 heeft Tynaarlo bijna 
0,2% minder inwoners dan 
in 2018. Dit is een minder 
grotere krimp dan in Drenthe 
gemiddeld.

Tynaarlo hoort hiermee tot 
gemeenten die het minst 
krimpen.

BEVOLKINGSDALING

65 to 80 jaar

15 tot 64 jaar

80-plus

0 tot 19 jaar

88% van de inwoners van Noord-Drenthe is (zeer) tevreden met 
de eigen woonomgeving. Hiermee zijn ze meer tevreden met hun 
woonomgeving dan de gemiddelde Nederlander.

ERVAREN LEEFBAARHEID NOORD-DRENTHE

0,2%
MINDER 
INWONERS
IN 2040 

88%

De bevolking van
Tynaarlo bevat steeds 
minder jongeren (0-19 jaar) 
en steeds meer ouderen 
(65-plussers). 
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In Tynaarlo staan 14.119 
woningen. 74% van de woningen 
in Tynaarlo is een koopwoning. 

De sociale huurwoningen 
vertegenwoordigen 16% van de 
woningvoorraad in Tynaarlo. 

WOZ-WAARDE

Huurwoningen van woningcorporaties

Koopwoningen

Huurwoningen van particuliere verhuurders

LEEFOMGEVING
AFSTAND TOT VOORZIENINGEN

2,2%

€ 244.000

4,3%

WONINGVOORRAADLEEGSTAND

SUPERMARKT HUISARTSENPRAKTIJK BASISONDERWIJS

Een belangrijke factor voor de leefbaarheid van dorpen 
en wijken is de bereikbaarheid van bijvoorbeeld 
huisarts, winkels en scholen. De bereikbaarheid wordt 
beïnvloed door de afstand tot de voorzieningen en 
door de mobiliteit van mensen.
 
In de afgelopen jaren bleef in Tynaarlo de gemiddelde 
afstand tot de verschillende voorzieningen vrij 
constant. Er zijn duidelijke verschillen te zien tussen de 
dorpen en wijken. 

In Tynaarlo staat 2,2% 
van de woningen leeg. 

Dit ligt onder het Drents 
en is gelijk aan het 
Nederlands gemiddelde. 

De onderhoudsstaat van 
woningen in Noord-Drenthe is 
over het algemeen goed en in 
de afgelopen jaren nog verder 
verbeterd. 4,3% van de bewoners 
gaf aan dat hun woning slecht is 
onderhouden. Dit ligt onder het 
gemiddelde van Nederland (9,5%). 

ONDERHOUDSSTAAT
NOORD-DRENTHE

De gemiddelde WOZ-
waarde in Tynaarlo
is €244.000,-.

Tynaarlo hoort hiermee 
bij de top van Drenthe.

Het werkloosheidpercentage ligt in Tynaarlo op 3% 
ruim onder het Drents en Nederlands gemiddelde. 

3,1% van de groep niet werkende-werkzoekenden in 
Tynaarlo is 27 jaar of jonger. Gemeente Tynaarlo is hiermee één van
de gemeenten met het laagste aandeel werkloze jongeren.

In Tynaarlo heeft 5% van de huishoudens 
een kortdurend laag inkomen (1 tot en met
3 jaar). Dit ligt boven het Drents en onder 
het landelijk gemiddelde.

In Tynaarlo heeft 1% van de huishoudens 
een langdurig laag inkomen (4 jaar of 
langer). Dit ligt onder het Drents en het 
landelijk gemiddelde. 

In Tynaarlo ontvangen 30 van de 1.000 
huishoudens een bijstandsuitkering. Dit ligt 
ruim onder het Drents gemiddelde. 

SOCIAAL-ECONOMISCHE STRUCTUUR
INKOMEN

WERKLOOSHEID

30
/ 1.000 HUISHOUDENS

5%
HUISHOUDENS
MET KORTDUREND 
LAAG INKOMEN 

BIJSTANDSUITKERINGEN

19% van de beroepsbevolking van Tynaarlo is laagopgeleid. 
Tynaarlo heeft het laagste aandeel laagopgeleiden in Drenthe. 
Met 44% is het aandeel hoogopgeleiden in Tynaarlo de hoogste in 
Drenthe.

ONDERWIJS

Middelbaar opgeleid

Hoger opgeleid

Lager opgeleid

3,1%
NIET WERKENDE-
WERKZOEKENDEN 
VAN 27 JAAR OF 
JONGER

 Tynaarlo Drenthe Nederland

 Tynaarlo Drenthe Nederland
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Het aandeel kinderen tot 19 jaar daalt van 
20% in 2018 naar 19% in 2040. In absolute 
aantallen daalt het aantal kinderen tot 19 jaar 
van 3.758 in 2018 naar 3.372 in 2040. Dit is 
een daling van 10%. 

0-19 JAAR

In 2018 is 27% van de bevolking van 
Westerveld 65 jaar of ouder. In 2040 zal 36% 
van de bevolking van Westerveld 65 jaar of 
ouder zijn. In absolute aantallen stijgt het 
aantal 65-plussers van 5.196 in 2018 naar 
6.470 in 2040. Dit is een stijging van 25%. 

65 PLUS

Het aandeel 80-plussers in Westerveld is 7%. 
In 2044 zal dit verdubbelen naar 14% van de 
totale bevolking. In absolute aantallen stijgt 
het aantal 80-plussers van 1.339 in 2018 naar 
2.474 in 2040. Dit is een stijging van 85%. 

80 PLUS

HUISHOUDENSONTWIKKELINGBEVOLKINGSONTWIKKELING

Drenthe

Nederland

Westerveld

2018 2040 2018 2040 2018 2040

Paar zonder kinderen

Paar met kind(eren)Alleenstaand

Eenouderhuishouden

Bevolkingsgroei gaat samen 
met huishoudensgroei. Door 
huishoudensverdunning gaat dat 
laatste nog harder dan de groei 
van de bevolking zelf. De trend is 
dat er steeds minder personen per 
huishouding zijn.

Het aantal huishoudens dat bestaat 
uit alleenstaande personen groeit 
in Westerveld van 32% in 2018 naar 
40% in 2040. 

BEVOLKING
BEVOLKINGSOPBOUW
aandeel naar leeftijdscategorie 

WESTERVELD

LEEFBAARHEID
Hoe prettig is het wonen in 
de gemeente Westerveld? De 
‘leefbaarheid’ is afhankelijk van vele 
factoren. Het gaat om objectieve 
zaken als de aanwezigheid van 
voorzieningen, de bereikbaarheid en 
de sociaaleconomische achtergrond 
van de bewoners. Maar de 
tevredenheid van burgers met hun 
leefomgeving is ook afhankelijk van 
lastiger te objectiveren zaken als het 
gevoel van veiligheid en de sociale 
cohesie in de buurt. 

Het begrip ‘leefbaarheid’ geeft aan 
hoe aantrekkelijk en/of geschikt een 
gebied of gemeenschap is om er te 
wonen, te leven en te werken. 

Centraal staat dus de vraag in 
hoeverre de woonomgeving en de 
voorzieningen aansluiten bij de 
verwachtingen, wensen en behoeften 
van de mensen die er wonen. 

HOOFDPLAATS Diever
KERNEN 26
OPPERVLAKTE 283 km2

INWONERS 2018 PROGNOSE 2040

18.960 18.062
BEVOLKINGSDICHTHEID 

 67 inwoners per km2

In 2040 heeft Westerveld 
bijna 4,7% minder inwoners 
dan in 2018.

Westerveld hoort hiermee 
tot de middenmoot van de 
Drentse gemeenten. 

BEVOLKINGSDALING

65 to 80 jaar

15 tot 64 jaar

80-plus

0 tot 19 jaar

85% van de inwoners van Zuidwest-Drenthe is (zeer) tevreden met 
de eigen woonomgeving. Hiermee zijn ze meer tevreden met hun 
woonomgeving dan de gemiddelde Nederlander. 

ERVAREN LEEFBAARHEID ZUIDWEST-DRENTHE

4,7%
MINDER 
INWONERS
IN 2040 

85%

De bevolking van
Westerveld bevat steeds 
minder jongeren (0-19 jaar) 
en steeds meer ouderen 
(65-plussers). 
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In Westerveld staan 8.395 
woningen. 72% van de 
woningen in Westerveld is een 
koopwoning.

De sociale huurwoningen 
vertegenwoordigen 18% van de 
woningvoorraad in Westerveld.

WOZ-WAARDE

Huurwoningen van woningcorporaties

Koopwoningen

Huurwoningen van particuliere verhuurders

LEEFOMGEVING
AFSTAND TOT VOORZIENINGEN

3,3%

€ 245.000

5,9%

WONINGVOORRAADLEEGSTAND

SUPERMARKT HUISARTSENPRAKTIJK BASISONDERWIJS

Een belangrijke factor voor de leefbaarheid van dorpen 
en wijken is de bereikbaarheid van bijvoorbeeld 
huisarts, winkels en scholen. De bereikbaarheid wordt 
beïnvloed door de afstand tot de voorzieningen en 
door de mobiliteit van mensen.
 
In de afgelopen jaren bleef in Westerveld de 
gemiddelde afstand tot de verschillende voorzieningen 
vrij constant. Er zijn duidelijke verschillen te zien tussen 
de dorpen en wijken.

In Westerveld staat 3,3% 
van de woningen leeg.

Dit ligt ruim boven 
het Drents en het 
Nederlands gemiddelde. 

De onderhoudsstaat van 
woningen in Zuidwest-Drenthe 
is over het algemeen goed en in 
de afgelopen jaren nog verder 
verbeterd. 5,9% van de bewoners 
gaf aan dat hun woning slecht is 
onderhouden. Dit ligt onder het 
gemiddelde van Nederland (9,5%).

ONDERHOUDSSTAAT
ZUIDWEST-DRENTHE

De gemiddelde WOZ-
waarde in Westerveld
is €245.000,-. 

Westerveld hoort 
hiermee bij de top
van Drenthe.

Het werkloosheidpercentage ligt in Westerveld
met 5% onder het Drents gemiddelde. 

4,8% van de groep niet werkende-werkzoekenden 
in Westerveld is 27 jaar of jonger. Gemeente Westerveld hoort 
hiermee tot de middenmoot in Drenthe. 

In Westerveld heeft 6% van de huishoudens 
een kortdurend laag inkomen (1 tot en met 
3 jaar). Dit ligt onder het Drents en het 
landelijk gemiddelde.

In Westerveld heeft 2% van de huishoudens 
een langdurig laag inkomen (4 jaar of 
langer). Dit ligt onder het Drents en het 
landelijk gemiddelde. 

In Westerveld ontvangen 26 van de 1.000 
huishoudens een bijstandsuitkering. Dit ligt 
ruim onder het Drents gemiddelde. 

SOCIAAL-ECONOMISCHE STRUCTUUR
INKOMEN

WERKLOOSHEID

26
/ 1.000 HUISHOUDENS

6%
HUISHOUDENS
MET KORTDUREND 
LAAG INKOMEN 

BIJSTANDSUITKERINGEN

22% van de beroepsbevolking van Westerveld is laagopgeleid. 
Hiermee is Westervelde één van de gemeenten met het laagste 
aandeel laagopgeleiden in Drenthe. Met 33% is het aandeel 
hoogopgeleiden in Westerveld hoger dan in Drenthe, maar lager 
dan het landelijk gemiddelde.

ONDERWIJS

Middelbaar opgeleid

Hoger opgeleid

Lager opgeleid

4,8%
NIET WERKENDE-
WERKZOEKENDEN 
VAN 27 JAAR OF 
JONGER

 Westerveld Drenthe Nederland

Westerveld Drenthe Nederland
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Sociale cohesie Score die wordt gebaseerd op de antwoorden  Veiligheidsmonitor 2017
 op 4 stellingen: 
 ‘De mensen in de buurt kennen elkaar nauwelijks’
 ‘De mensen in de buurt gaan op een prettige
 manier met elkaar om’
 ‘Ik woon in een gezellige buurt waar mensen
 elkaar helpen en dingen samen doen’
 ‘Ik voel me thuis bij de mensen die in
 de buurt wonen’
Thuisvoelen in de buurt % inwoners dat aangeeft zich thuis te Veiligheidsmonitor 2017
 voelen in de buurt

Werk & Inkomen 
Opleidingsniveau Een ‘laag opleidingsniveau’ is het gehele CBS 2017
beroepsbevolking basisonderwijs, het vmbo, de eerste 3 leerjaren
 van havo/vwo of de assistentenopleiding (mbo-1).
 Een ‘middelbaar opleidingsniveau’ is de bovenbouw
 van havo/vwo, de basisberoepsopleiding (mbo-2),
 de vakopleiding (mbo-3) en de middenkader- en
 specialistenopleidingen (mbo-4). 
 Een ‘hoog opleidingsniveau’ staat gelijk aan  CBS 2017
 een hbo- en een universitaire opleiding  
Laaggeletterdheid % laaggeletterden Stichting Lezen 2016
  & Schrijven
Werkgelegenheid Aantal banen per 100 personen CBS & LISA 2017 
 van de beroepsbevolking  
 Werkgelegenheid per sector  LISA 2017
Werkloosheid Aantal niet-werkende werkzoekenden dat UWV 2017
 geregistreerd staat bij het UWV 

Jeugdwerkloosheid  % van de niet-werkende werkzoekenden dat jonger UWV 2017
 is dan 27 jaar in december 

BRONNEN

Algemeen 
Kernen Aantal officiële kernen in de gemeente BAG 2018
Oppervlakte Oppervlakte per gemeente in km2 CBS 2018
Hoofdplaats  Plaats waar het gemeentehuis is gevestigd  CBS 2018

Bevolking 
Totale bevolking Aantal inwoners per 1 januari  CBS 2017
Prognoses 2040 Aantal inwoners per 1 januari 20140 ABF/Primos 2017
Bevolkingsopbouw Aantal inwoners naar leeftijdscategorie  ABF/Primos & CBS 2017 
   
Huishoudensontwikkeling Aantal huishoudens per type huishouden  ABF/Primos 2017
Migratie Herkomst inwoners met een CBS 2018
 migratieachtergrond 

Wonen 
WOZ-waarde  Gemiddelde woningwaarde  CBS 2017
Leegstand % woningen dat onbewoond is CBS 2017
Woningvoorraad Aantal woningen  CBS 2017
Onderhoudsstaat woningen % inwoners dat aangeeft dat de woning Woononderzoek
 in slechte staat is Nederland (WoON) 2015
Veiligheidsbeleving % inwoners dat het eens is met de stelling Veiligheidsmonitor  2017
 “ik voel me wel eens onveilig in de eigen buurt”
Misdrijven Aantal misdrijven per 1.000 inwoners  CBS 2017

Lokale binding & participatie 
Eenzaamheid  % inwoners van 65 jaar en ouder dat zich
 matig eenzaam of (zeer) ernstig
 eenzaam noemt  GGD Drenthe,   
  ouderenonderzoek  2016 
 % inwoners van 19-65 jaar dat zich GGD Drenthe, 2016
 matig eenzaam of (zeer) ernstig volwassenen-
 eenzaam noemt onderzoek  

ONDERWERP DEFINITIE BRON JAAR ONDERWERP DEFINITIE BRON JAAR
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Ervaren leefbaarheid 
Tevredenheid  % van de bevolking dat (zeer) tevreden is Woononderzoek 2015
woonomgeving met hun woonomgeving Nederland (WoON)

 % van de bevolking dat vind dat de buurt Veiligheidsmonitor 2017
 in het afgelopen jaar achteruit is gegaan

Tevredenheid langer % Drenten van 45 jaar en ouder dat vindt dat Trendbureau Drenthe/ 2017
zelfstandig wonen hun woning op dit moment geschikt is Drents panel
 om in te wonen 

Ervaren leefbaarheid  % Drenten dat bij wil dragen aan verbetering Trendbureau Drenthe/ 2016
 van de leefbaarheid in dorp of wijk  Drents panel

Inkomen De lage-inkomensgrens voor Nederland ligt CBS 2017
 volgens de definitie van het CBS (2018) op € 1.030.
 Dit betreft het bedrag dat een eenpersoonshuis-
 houden te besteden heeft na aftrek van belastingen
 en premies. Voor een echtpaar met twee kinderen
 ligt deze grens op € 1.930. De bedragen worden
 jaarlijks aangepast aan ontwikkelingen van prijzen.
Kortdurend laag inkomen % huishoudens met een laag inkomen (1 tot 3 jaar) CBS 2017
Langdurig laag inkomen % huishoudens met een laag inkomen (4 jaar of CBS 2017
 langer rondkomen van een laag inkomen)
Bijstandsuitkeringen Aantal bijstandsuitkeringen per 1.000 huishoudens CBS 2017

Voorzieningen & Bereikbaarheid 
Afstand tot voorzieningen Gemiddelde afstand die huishoudens in een CBS 2015, 2016
 bepaald gebied moeten afleggen naar de  & 2017
 huisarts(enpost), het ziekenhuis, basisonderwijs,
 HAVO/VWO, en supermarkt 
Mobiliteit % 65-plussers dat aangeeft alleen met hulp van GGD Drenthe,  2016 
 anderen te kunnen reizen met eigen vervoer of ouderenonderzoek
 met het openbaar vervoer.

Gezondheid & Leefstijl 
Ervaren gezondheid % van de bevolking van 65 jaar en ouder dat de GGD Drenthe,  2016
 eigen gezondheid (zeer) goed noemt; of gaat wel ouderenonderzoek
 of (zeer) slecht 
 % van de bevolking 19-65 jaar dat de eigen GGD Drenthe,  2016
 gezondheid (zeer) goed noemt; of gaat wel volwassenenonderzoek
 of (zeer) slecht 
Leefstijl % van de bevolking van 65 jaar en ouder GGD Drenthe,  2016
 met matig of ernstig overgewicht  ouderenonderzoek
 % van de bevolking van 19-65 jaar GGD Drenthe,  2016
 met matig of ernstig overgewicht volwassenenonderzoek

ONDERWERP DEFINITIE BRON JAAR ONDERWERP DEFINITIE BRON JAAR
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