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1 Inleiding 
1.1 Uw situatie en vragen 

In Zeeland werken de gemeenten en provincie samen binnen de Zeeuwse Woonagenda. Het streven is om 
in 2040 een woningvoorraad te hebben die in kwaliteit en kwantiteit 100% aansluit op de vraag. Om dit 
doel te bereiken zijn er 6 actielijnen benoemd. De ‘Flexibele schil’ is er daar één van. Vanuit deze actielijn 
werken gemeenten en provincie samen met woonpartners toe naar een flexibele schil in Zeeland.  

 
In 2021 hebben wij (Stec Groep) onderzoek gedaan naar de behoefte aan flexwonen onder spoedzoekers.  
U constateert dat woonstarters in Zeeland net als de spoedzoekers niet altijd (snel genoeg) in aanmerking 
komen voor een reguliere woning. De flexibele schil kan voor een deel van deze doelgroep een oplossing 
vormen. U heeft daarom behoefte aan onderzoek naar de behoefte aan flexwonen onder woonstarters. In 
het rapport dat voor u ligt, werken we de resultaten van dit onderzoek uit. 
 
Uw vragen  
Concreet geven we antwoord op uw vragenonderzoeksvragen op het niveau van de regio’s en de provincie 
als geheel: hoeveel woonstarters, anders dan de spoedzoekers, stromen jaarlijks in de Zeeuwse 
woningmarkt? En voor hoeveel van deze woonstarters is flexwonen een geschikte (tijdelijke) oplossing? 
 
1.2 Onze aanpak 

Om uw vragen te beantwoorden hebben we gegevens vanuit verschillende bronnen samengebracht. Op 
basis van gegevens van het Kadaster, de woningcorporaties en het WoON hebben we inzicht gekregen in 
de jaarlijkse instroom van woonstarters per segment. Vervolgens hebben we deze aantallen gekoppeld aan 
de provinciale prognose van het aantal huishoudens tot 35 jaar voor de komende jaren om een beeld te 
schetsen van de te verwachten ontwikkeling van het aantal starters. Deze inzichten komen samen in een 
light-update van onze Doorstroommodellen: zo weten we hoeveel behoefte er is naar betaalbare 
segmenten, waar ook starters in landen. Door eventuele nieuwbouw te verrekenen weten we vervolgens 
welk aantal starters niet in een reguliere woning kan landen. Voor een deel hiervan kan flexwonen een 
uitkomst bieden: zo weten we indicatief de opgave voor flexwonen voor starters in Zeeland. 
 
1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 werken we onze belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit, zodat u direct zicht heeft op 
de resultaten en hoe deze te gebruiken. De uitgebreide cijfermatige analyse werken we vervolgens uit in 
hoofdstuk 3. We doen dit stap voor stap zodat de methode goed te volgen is. Achterliggende cijfers op 
regioniveau hebben we omwille van de leesbaarheid van het rapport in de bijlage opgenomen. 
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2 Conclusies & 
aanbevelingen 

Hierna werken we onze belangrijkste conclusies uit, gevolgd door aanbevelingen over hoe toe te werken 
naar een passende flexibele schil in Zeeland.  
 
2.1 Belangrijkste conclusies 

1.770 startende Zeeuwse huishoudens tot 35 jaar in 2021, 85% landt in betaalbare segment 
Vanuit onze analyses zien we dat er in 2021 circa 1.770 nieuwe huishoudens tot 35 jaar zijn gevormd in de 
provincie Zeeland. In 2020 lag dit aantal iets lager (1.630). Het merendeel betreedt de woningmarkt in een 
huurwoning (54%). In totaal landt circa 85% van alle startende huishoudens tot 35 jaar in het betaalbare 
segment: sociale huur, middenhuur of betaalbare koop tot € 250.000. Dit is de groep voor wie flexwonen 
uitkomst kan bieden bij gebrek aan (betaalbare) reguliere woningen. 
 
Aantal starters neemt naar verwachting met circa -5% af tot 2032 
Op basis van de provinciale prognose (Zeeland) 2022 verwachten we dat het aantal starters tot 35 jaar met 
circa -5% zal afnemen in de komende tien jaar. Waar we nu (2021) nog een instroom van 1.770 starters 
zien, verwachten we dat dit er in 2032 zo’n 1.685 zijn. De ontwikkeling van de doelgroep alleenstaanden en 
stellen tot 35 jaar is mede afhankelijk van het migratiesaldo, dat met onzekerheden is omgeven. Het gaat 
dan ook om een indicatieve doorrekening.  
 
Tekort aan circa 2.760 betaalbare woningen voor starters tot 2027 
Met behulp van ons Stec-Doorstroommodel kunnen we indicatief bepalen in hoeverre starters de komende 
jaren kunnen landen in de ‘reguliere’ woningvoorraad. Op basis van deze benadering komen we tot een 
tekort aan circa 2.760 betaalbare woningen voor starters tot 2027 en aan circa 6.205 betaalbare woningen 
voor starters tot 2032. Hierbij is rekening gehouden met gepland nieuwbouwaanbod in de betaalbare 
segmenten. We zoomen in op de periode tot 2027. Voor de periode daarna zien we nog kansen om in de 
gesignaleerde behoefte te voorzien door nieuwbouw van reguliere woningen. 
 
Behoefte vanuit starters: circa 345 tot 485 flexwoningen tot 2027 
Vanuit het hiervoor beschreven tekort aan betaalbare woningen voor starters komen we tot een indicatieve 
behoefte aan flexwonen voor starters van circa 345 tot 480 tot 2027. Er zijn geen harde cijfers over welk 
aandeel van potentiële starters kiest voor een flexwoning bij gebrek aan mogelijkheden in de reguliere 
voorraad. Wel zijn er een aantal concrete factoren die mede bepalen waar de behoefte binnen de 
bandbreedte uiteindelijk op uitkomt: 
• De starter als factor: thuis wonen, ergens anders wonen of flexwonen. Een deel van de jongeren die 

de eerste stap op de woningmarkt in de eigen gemeente niet kan maken start uiteindelijk later of kijkt 
in andere gemeenten. 

• De huidige en toekomstige marktdruk als factor: regionale verschillen. De huidige en toekomstige 
marktdruk bepalen in belangrijke mate in hoeverre flexwonen een oplossing is voor een probleem. 
Deze marktdruk verschilt per regio binnen Zeeland. Hoe groter de kansen in de reguliere 
woningvoorraad, hoe kleiner de kans dat starters uitwijken naar een flexwoning. 

• De mate waarin u als gemeenten en provincie inzet op realisatie van ‘regulier’ betaalbaar aanbod. 
Bij meer focus hierop in de toekomst dan nu in plannen zichtbaar is drukt dit naar verwachting de 
behoefte aan flexwonen. 

• De ambitie van gemeenten en provincie als factor. Of Flexwonen wordt omarmt hangt mede af van 
de kwaliteit, huurprijs en promotie. Hier heeft u als gemeenten en provincie samen invloed op. 

In hoofdstuk 3 werken we onze analyses en onderbouwing van de behoefte nader uit. 
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2.2 Aanbevelingen 

Bekijk behoefte aan flexwonen integraal vanuit alle doelgroepen 
Flexwoningen kunnen uitkomst bieden voor huisvesting van een brede doelgroep. Naast de nu 
gesignaleerde behoefte (345 tot 485) vanuit starters bleek uit eerder onderzoek ook een behoefte aan 275 
tot 375 flexwoningen voor spoedzoekers en 190 tot 420 flexwoningen voor jonge statushouders. Ook voor 
een deel van de arbeidsmigranten in Zeeland kunnen flexwoningen passend zijn. Zie hiervoor de 
onderzoeksresultaten uit het KWOZ 2019. 
 
Kijk bij het ontwikkelen van plannen voor flexwoningen integraal naar de 
behoefte. Door te kiezen voor type flexwoningen en passende locaties die 
geschikt zijn voor meerdere doelgroepen kunnen de woningen breed worden 
ingezet. Zo ontstaat een optimaal functionerende flexibele schil: bij afnemende 
vraag vanuit de ene doelgroep kan de voorraad voor andere doelgroepen 
worden ingezet.  
 
De meeste doelgroepen zijn goed combineerbaar. Uitzondering zijn spoedzoekers met een complexe 
hulpvraag en/of behoefte aan veel begeleiding. Zie voor een uitgebreidere toelichting ons onderzoek naar 
flexwonen voor spoedzoekers. Voor starters zelf geldt dat zij goed kunnen worden gecombineerd met 
andere doelgroepen. Houd erbij een eventuele mix met studenten in de concrete uitwerking op gebieds- en 
pandniveau wel rekening mee dat studenten en starters een ander leefritme hebben. Starters zijn 
doorgaans sterk gericht op hun carrière, terwijl studenten ook doordeweeks sterk gericht zijn op sociale 
contacten. 
 
Houd rekening met verschillen in marktdruk tussen de regio’s 
In hoeverre starters in de ‘reguliere’ woningvoorraad kunnen landen hangt sterk af van de 
woningmarktdruk. Hier hangt de mate waarin flexwonen een probleem oplost nauw mee samen. Deze 
marktdruk verschilt per regio. Het KWOZ uit 2019 en de nieuwe provinciale prognose 2022 geven hier 
inzicht in. Zo blijft de huishoudensontwikkeling en in het bijzonder de ontwikkeling van het aantal 
huishoudens tot 35 jaar in Zeeuws-Vlaanderen achter ten opzichte van de andere regio’s, terwijl deze jonge 
groep op delen van Walcheren en de Bevelanden zich juist sterker ontwikkelt dan gemiddeld in Zeeland. 
Houd hier goed rekening mee bij het maken van plannen voor flexwonen.  
 
In regio’s waar de druk laag is valt de behoefte aan flexwonen uiteindelijk mogelijk meer richting de 
onderkant van de bandbreedte uit. Bij toevoeging van teveel (flex)woningen ontstaat dan het risico op 
teveel marktontspanning, met risico’s op leegstand en achteruitgang in de minst courante delen van de 
bestaande voorraad. Sloop en nieuwbouw beïnvloeden uiteraard deze marktspanning: het onttrekken van 
woningen leidt tot toename van de marktspanning, terwijl nieuwbouw tot verruiming van de markt leidt. 
 
Monitor behoefte flexwonen en druk op woningmarkt in het algemeen de komende jaren 
De nu gesignaleerde behoefte aan flexwonen voor starters is indicatief en geen blauwdruk voor het aantal 
te plaatsen flexwoningen per regio. Monitor de behoefte de komende jaren en stuur waar nodig bij.  
 
Concreet betekent dit: 
• Registreer hoe snel en aan welke doelgroepen nieuwe verhuringen plaatsvinden en hoeveel animo er 

is (eventueel over inschrijving of wachtlijst). 
Maak afspraken met corporaties en eventuele andere verhuurders over het 
delen van deze gegevens. Zo werkt u samen aan het optimaliseren van de 
flexibele schil in Zeeland. 

• Monitor ontwikkeling en mogelijkheden op de woningmarkt van starters. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om het daadwerkelijk en te verwachten aantal starters, 
maar ook om kans in de huur (mutatiecijfers en wachttijden) en koop 
(transactieprijzen en krapteindicator). Wanneer de mogelijkheden in de 
‘reguliere’ voorraad afnemen en de groep groeit valt de behoefte aan 
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flexwonen mogelijk relatief hoog uit. Bij krimp van de doelgroep en voldoende mogelijkheden in de 
bestaande betaalbare voorraad valt de behoefte aan flexwonen juist lager uit. 

 
Verken mogelijkheden inzetten bestaand vastgoed voor flexwonen 
De gesignaleerde behoefte kan mogelijk deels worden opgevangen in bestaand (leegstaand) vastgoed. Het 
kan gaan om leegstaande woningen, maar ook om maatschappelijk of commercieel vastgoed. Verken de 
mogelijkheden hiervoor. Houd daarbij scherp voor ogen of de locatie en aanpassingsmogelijkheden van 
het bestaande vastgoed aansluiten bij de kwalitatieve behoefte (zie advies hierna). Of een locatie geschikt 
is hangt uiteraard niet alleen van de locatie- en vastgoed kenmerken af, maar ook van of de behoefte op 
lokaal niveau. Dit onderstreep het belang van nauw overleg en goede afspraken binnen de regio’s over in 
welke gemeente welk type en hoeveel flexwoningen te realiseren.  
 
Inventariseer lokale kwalitatieve behoefte, maar waak voor teveel maatwerk 
Voorliggend onderzoek geeft een goede indicatie van de kwantitatieve behoefte aan flexwonen vanuit 
starters. Ga het gesprek aan te gaan met (toekomstige) starters om hun wensen en knelpunten op de 
woningmarkt te bespreken. Input uit deze gesprekken helpt om de kwalitatieve invulling van flexwoning op 
gemeenteniveau aan te scherpen. Let op: flexwoningen bieden een snel en betaalbaar alternatief doordat 
ze relatief goedkoop en in hoog tempo geproduceerd kunnen worden voor plaatsing op locatie. Bij een te 
groot en te gedetailleerd eisenpakket kan deze snelheid en betaalbaarheid onder druk komen te staan. 
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3 Analyses  
3.1 1.770 startende Zeeuwse huishoudens in 2021, zowel in huur- als koopwoning 

Om de behoefte aan flexwonen voor starters in beeld te brengen hebben we allereerst gebruik gemaakt 
van verschillende bronnen om de huidige instroom inzichtelijk te maken. We hebben data van het Kadaster 
voor het aantal koopstarters gehanteerd en een combinatie van data van woningcorporaties, WoON2021 
en de Lokale Monitor Wonen voor het aantal huurstarters gebruikt. We lichten hierna de instroom per 
segment toe. 
 
Ruim 2.100 huishoudens kochten in 2021 eerste koopwoning, driekwart landt in woning tot € 250.000 
Op basis van data van het Kadaster hebben we een beeld van de instroom van koopstarters op de 
woningmarkt. In totaal hebben in het meest recente jaar 2021 in totaal 2.111 huishoudens in Zeeland hun 
eerste koopwoning gekocht. 81% had een leeftijd tot 35 jaar. Dit is de doelgroep waar we ons in dit 
onderzoek op richten. We zien dat ongeveer 745 koopstarters tot 25 jaar in 2021 een woning kochten en 
968 koopstarters in de leeftijd van 25 tot 35 jaar. In 2017 waren dit nog respectievelijk 708 en 815 
koopstarters. Relatief gezien kopen huishoudens dus later voor het eerst een woning.  
 
Stijgende woningprijzen zijn hier naar verwachting een belangrijke oorzaak van. Dit zien we terug in de 
transactieprijs die huishoudens voor hun eerste woning betaalden. Waar in 2017 92% van de koopstarters 
tot 35 jaar nog een woning met een maximale transactieprijs van € 250.000 kochten, is dat in 2021 nog 
maar 74%. We zien dit beeld zowel voor koopstarters tot 25 jaar als voor koopstarters tussen de 25 en 35 
jaar. We richten ons in ons verdere onderzoek op deze grens van maximaal € 250.000: starters die een 
woning boven dit bedrag kunnen en willen betalen voor een koopwoning hebben relatief veel keuze op de 
woningmarkt. Voor deze groep is flexwonen dus geen ‘oplossing voor een probleem’ en deze huishoudens 
zijn naar verwachting ook niet of zeer beperkt in een flexwoning geïnteresseerd.  
 
Figuur 1: Ontwikkeling koopstarters naar leeftijd en transactieprijs in provincie Zeeland, 2017-2021 

Bron: Kadaster (2022, cijfers 2017-2021). Bewerking Stec Groep (2022). 

Merendeel jonge koopstarters afkomstig uit een huurwoning, circa 840 ‘echte’ koopstarters in 2021 
In ons onderzoek richten we ons met name tot de starters die voor het eerst de woningmarkt (willen) 
betreden. Een deel van de koopstarters zoals het Kadaster deze definieert woonde daarvoor echter al in 
een eigen huurwoning. Op basis van het WoON2021 zien we dat hierin verschillen bestaan tussen de twee 
leeftijdscategorieën. Respondenten tot 25 jaar woonden voor hun eerste koopwoning voor 66% nog in hun 
ouderlijk huis. Onder respondenten van 25 tot 35 jaar is dit aandeel een stuk lager, namelijk 36%. Deze 
verdeling passen we toe op onze gegevens van het Kadaster. Aan de hand hiervan zien we dat het 
merendeel van de koopstarters in dat geval al in een huurwoning woonde voor ze hun eerste woning 
kochten (51%). De overige 49% woonde hiervoor nog niet zelfstandig en beschouwen we als een relevante 
doelgroep voor ons onderzoek. Dit zijn de ‘echte’ koopstarters. Het gaat om 840 huishoudens in 2021.   
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Circa 620 corporatieverhuringen aan jonge starters in 2021, circa 22% van totaal aantal verhuringen 
Naast koopstarters maakt een ander groot deel van de thuiswonenden een eerste stap op de woningmarkt 
door een woning te huren. Om dit in beeld te brengen hebben we in eerste instantie data over het aantal 
verhuringen aan starters uitgevraagd bij samenwerkingsorganisatie Zuidwestwonen en bij de overige 
Zeeuwse corporaties die hier niet bij zijn aangesloten. Uit deze gegevens blijkt dat het aantal huurstarters 
tot 35 jaar een omvangrijke groep vormt bij nieuwe verhuringen. 22% van de corporatieverhuringen vindt 
plaats aan een startend huishouden. Op basis van uitkomsten van de WoON2021 zien we dat startende 
huishoudens in de huursector (zowel corporatie als particulier) voor 75% jonger zijn dan 25 jaar. We 
houden dit aandeel ook aan voor de Zeeuwse huurders.   
 
Circa 335 particuliere verhuringen aan jonge starters in 2021 
Het aantal starters in een particuliere huurwoning wordt niet geregistreerd. We gebruiken daarom een 
combinatie van bronnen om tot een goed onderbouwde inschatting van het daadwerkelijke aantal te 
komen: 
• Het CBS houdt bij welk deel van de huurwoningvoorraad in bezit is van corporaties en welk deel in 

bezit is van overige verhuurders (particulier). In de provincie Zeeland is circa 32% van de 
huurwoningen in bezit van een particulier. Dit is vergelijkbaar met het landelijk aandeel (33%). 

• In het WoON2021 is aan starters op de woningmarkt gevraagd in wat voor woning ze wonen. Binnen 
de huurwoningvoorraad geeft 35% aan dat zij in een particuliere huurwoning wonen. Aangezien we 
weinig verschillen zien in de verhouding corporatie/particuliere huur tussen Zeeland en Nederland 
nemen we aan dat dit aandeel van 35% ook geldt voor de Zeeuwse starters als geheel.  

• Op basis van het aantal corporatieverhuringen (620) en het aandeel corporatieverhuring (65%) ligt het 
totaal aantal startende huurders in 2021 op circa 955. Daarvan zijn er zo’n 335 in een particuliere 
huurwoning geland. 

 
54% starters betreedt woningmarkt in een huurwoning, slechts 12% koopt een dure woning 
Wanneer we vervolgens de aantallen (‘echte’) koopstarters en huurstarters bij elkaar optellen komen we tot 
circa 1.770 startende huishoudens in de provincie Zeeland in 2021. Het merendeel hiervan betreedt de 
woningmarkt in een huurwoning (54%). Met name onder starters tot 25 jaar is dit aandeel groot (61%). 
Verder zien we dat starters in Zeeland over het algemeen al voor hun 25e een woning hebben betrokken 
(67%). Ten opzichte van 2020 zien we met name een verschuiving in de koopsector. Door de stijgende 
woningprijzen koopt een groter deel van de starters een dure koopwoning. 
 
Tabel 1: Aantal starters per type woning en leeftijdscategorie in provincie Zeeland, 2020-2021 

Type 
woning 

Starters tot 25 
jaar 

Starters 25 tot 
35 jaar 

Totaal 2021 Totaal 2020 Verschil 2021 - 
2020 

Corporatiehuur 465 (39%) 155 (26%) 620 (35%) 565 (35%) +55 
Particuliere huur 255 (21%) 80 (14%) 335 (19%) 305 (19%) +30 
Particuliere koop tot € 250.000 345 (29%) 260 (44%) 605 (34%) 640 (39%) -35 
Particuliere koop vanaf € 250.000 120 (10%) 90 (16%) 215 (12%) 120 (7%) +95 
Totaal 1.185 (100%) 585 (100%) 1.770 (100%) 1.630 (100%) +140 

Bron: Kadaster (2022, cijfers 2021). Zuidwestwonen (2022, cijfers 2021). Woonstichting Hulst (2022, cijfers 2021). Woongoed Zeeuws-
Vlaanderen (2022, cijfers 2021). WoON2021. LMW (2021, peildatum 31 december 2019). Bewerking Stec Groep (2022). Afgerond op 
vijftallen, waardoor onderlinggende optellingen licht kunnen afwijken van totaal. 

85% starters heeft gekozen voor woning in het betaalbare segment 
Niet alle starters behoren tot de doelgroep van flexwonen. Een deel van hen heeft namelijk de middelen 
om ook bij een verminderde beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen de woningmarkt te 
betreden. We richten ons daarom in dit onderzoek enkel op startende huishoudens die in het betaalbare 
segment een woning zoeken. Tot het betaalbare segment rekenen we woningen in het sociale huur-, 
middenhuur- en betaalbare koopsegment (tot € 250.000). Op basis van onze analyses komen tot het 
aandeel van de Zeeuwse starters dat in 2021 gekozen heeft voor een woning in het betaalbare segment: 
circa 85%. We lichten dit hierna toe. 
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Voor de koopstarters hebben we al een verdeling in betaalbare- en (middel)dure koop in beeld gebracht: 
ongeveer driekwart van de koopstarters koopt een betaalbare woning. Voor huurstarters zijn er geen 
directe bronnen beschikbaar. We hebben daarom een inschatting gemaakt op basis van gegevens van de 
Lokale Monitor Wonen 2021 (peildatum 31 december 2021). Hieruit blijkt dat van de corporatiewoningen in 
Zeeland 98% tot het sociale huursegment behoort en 1% tot het middenhuursegment. De huurprijs van 
particuliere huurwoningen ligt gemiddeld gezien iets hoger. 64% van deze woningen heeft een sociale 
huurprijs en 23% een middenhuurprijs. Minder dan 1% van de corporatiewoningen en 13% van de 
particuliere woningen betreft dus een dure huurwoning. We nemen aan dat een zelfde verdeling geldt voor 
de woningen die door startende huishoudens zijn betrokken. 
 
3.2 Aantal starters neemt naar verwachting met circa -5% af tot 2032 

Voor de toekomstige behoefte naar flexwoningen vanuit starters is ook de ontwikkeling van het aantal 
starters van belang. We gebruiken hiervoor de huishoudensprognose van de provincie Zeeland uit 2022. In 
deze prognose is per Zeeuwse gemeente de verwachte huishoudens-ontwikkeling voor de komende jaren 
opgenomen. We richten ons op de ontwikkeling van het aantal alleenstaanden en stellen tot 35 jaar, gelijk 
aan de doelgroep van dit onderzoek. In totaal verwachten we dat het aantal alleenstaanden en stellen tot 
35 jaar (en dus het aantal starters tot 35 jaar) met circa -5% zal afnemen in de komende tien jaar. Waar we 
nu (2021) nog een instroom van 1.770 starters zien, verwachten we dat dit er in 2032 nog slechts 1.685 zijn.  
 
In onderstaande figuur tonen we de verwachte ontwikkeling van het aantal startende huishoudens per 
regio. De meeste startende huishoudens starten nu op Walcheren (circa 550) en op de Bevelanden (495). 
Alleen op Tholen verwachten we tot 2032 nog een lichte toename van het aantal starters (+1%). In Zeeuws-
Vlaanderen verwachten we juist de sterkste afname (-11%). 
 
Voor dit onderzoek houden we de meest recente provinciale prognose aan. We zijn ons ervan bewust dat 
de ontwikkeling van de doelgroep alleenstaanden en stellen tot 35 jaar ook afhankelijk is van het 
migratiesaldo, dat met onzekerheden is omgeven. Onderstaande figuur vormt daarom slechts een 
indicatieve doorrekening. De daadwerkelijke ontwikkeling kan hiervan afwijken.  
 
Figuur 2: Ontwikkeling aantal starters per regio in Zeeland, 2022-2042 

 

Bron: Provinciale huishoudensprognose Zeeland (2022). Kadaster (2022, cijfers 2021). Zuidwestwonen (2022, cijfers 2021). 
Woonstichting Hulst (2022, cijfers 2021). Woongoed Zeeuws-Vlaanderen (2022, cijfers 2021). WoON2021. LMW (2021, peildatum 31 
december 2019). Bewerking Stec Groep (2022). 

Mogelijkheden starters lijken niet toe te nemen, behoefte aan betaalbare woningen blijft bestaan 
We zagen in het verleden dat starters vaker een duurdere koopwoning betrokken door de toegenomen 
woningprijzen. We zien op dit moment geen reden om aan te nemen dat starters deze ontwikkeling ook in 
de komende jaren kunnen doorzetten: 
• De afgelopen maanden is de hypotheekrente sterk gestegen tot meer dan 3,5%. Dit is veel hoger dan 

de 1,5% die vorig jaar gemiddeld gold. Dit leidt ertoe dat huishoudens een minder hoge hypotheek 
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kunnen afsluiten en dus een minder dure woning kunnen betalen. Met name starters hebben hier last 
van.  

• Daarnaast heeft het kabinet plannen om na 2022 de ‘Jubelton’ af te schaffen. Waar het in 2022 nog 
mogelijk is om eenmalig belastingvrij een schenking van maximaal € 106.671 te ontvangen voor de 
aankoop van een huis, is dit in 2023 nog slechts mogelijk tot € 27.231. In 2024 zal vervolgens de 
regeling helemaal worden afgeschaft. 

• Tegelijkertijd lijkt de woningmarkt licht af te koelen: prijzen stijgen nog, maar minder hard dan 
voorheen. Ook het aantal bezichtigingen per woning neemt af. Hoe dit zich op de lange termijn gaat 
ontwikkelen is onzeker.  

Door bovenstaande ontwikkelingen verwachten we dat de mogelijkheden van startende huishoudens op de 
woningmarkt de komende jaren niet direct zal verbeteren. De behoefte aan betaalbare woningen blijft dus 
bestaan. We houden het aandeel huishoudens dat in een betaalbare woning wil wonen daarom over de 
jaren gelijk aan het aandeel in 2021 (85%).  
 
3.3 Vraag overstijgt aanbod aan betaalbare woningen tot 2032 

We bepalen de vraag van starters naar betaalbare woningen vanuit de huidige instroom van starters en de 
ontwikkeling van het aantal starters zoals in de vorige paragrafen is besproken. De bestaande woning-
voorraad en nieuwbouwplannen kunnen mogelijk in een deel van deze vraag voorzien. We zetten daarom 
ons doorstroommodel in om de aanvullende vraag naar betaalbare woningen in beeld te brengen en 
gebruiken de plancapaciteit van de provincie Zeeland om het nieuwbouwaanbod hier tegen af te zetten.  
 
Doorstroommodel toont sterke vraag naar meer betaalbare woningen 
Het Stec-Doorstroommodel simuleert verhuisbewegingen op basis van de huidige doelgroepenverdeling 
en hun woonwensen, de verwachte huishoudensontwikkeling en de (betaalbaarheid van) de bestaande 
woningvoorraad. Op basis hiervan krijgen we een beeld van de kwalitatieve woningbehoefte op 
regioniveau voor alle huishoudens. Voor ons onderzoek naar flexwonen voor starters richten we ons 
specifiek op de vraag naar betaalbare woningen. Uit onderstaande figuur blijkt de komende tien jaar een 
vraag naar zowel betaalbare huur- als koopwoningen. Met name de vraag naar sociale huurwoningen is 
groot.  
 
Figuur 3: Woningvraag naar betaalbare woningen in provincie Zeeland, 2022-2032 

 

Bron: Provinciale huishoudensprognose Zeeland (2022). WoON2015, WoON2018 & WoON2021. LMW (2021, peildatum 31 december 
2019). Bewerking Stec Groep (2022). 

‘Reguliere’ nieuwbouwplannen voorzien met name in sociale huur- en dure koopwoningen 
Een deel van deze vraag naar betaalbare woningen kan worden ingevuld door bestaande 
nieuwbouwplannen voor ‘reguliere’ woningen. In de huidige plancapaciteit zijn vooral relatief veel 
koopwoningen in het dure segment opgenomen. Dit terwijl er juist met name vraag is naar betaalbare 
woningen.   
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In onderstaande figuur tonen we de huidige nieuwbouwplannen. Hierin valt met name op dat er zo goed 
als geen plannen zijn om betaalbare koopwoningen toe te voegen. In het sociale huursegment is het aantal 
geplande woningen aanzienlijk groter. Logischerwijs is de plancapaciteit verder in de toekomst kleiner: hier 
zijn nu nog maar beperkt plannen voor ontwikkeld.  
 
Figuur 4: Plancapaciteit aan betaalbare woningen in provincie Zeeland, 2022-2032 

 

Bron: Planmonitor Wonen provincie Zeeland (d.d. 13-09-2022). Bewerking Stec Groep (2022).  

Behoefte aan 7.640 betaalbare woningen tot 2032 
Op basis van de woningvraag en het planaanbod aan betaalbare woningen zien we dat er voor de 
komende jaren nog een grote behoefte aan betaalbare woningen bestaat. Dit zien we terug voor elk jaar tot 
2032. Dit komt door een lichte huishoudensgroei, maar in grotere mate door een mismatch tussen de 
woonvoorkeuren en het planaanbod. Waar in het planaanbod voor een relatief groot aandeel gestuurd 
wordt op duurdere woningen, zien we dit slechts in beperktere mate terug in de woningvraag. Tot 2032 
gaat het in totaal om nog een tekort van 7.640 betaalbare woningen. Op zeer korte termijn is het lastig om 
nog nieuwe reguliere betaalbare woningen bij te bouwen. Voor de langere termijn (na 2027) zijn er nog 
mogelijkheden om oplossingen te vinden in reguliere nieuwbouw.  
 
Figuur 5: Additionele woningbehoefte aan betaalbare woningen in provincie Zeeland, 2022-2032 

 

Bron: Provinciale huishoudensprognose Zeeland (2022). WoON2015, WoON2018 & WoON2021. LMW (2021, peildatum 31 december 
2019). Planmonitor Wonen provincie Zeeland (d.d. 13-09-2022). Bewerking Stec Groep (2022). 

Stokkende doorstroming leidt tot potentieel tekort voor circa 6.205 starters tot 2032 
Wanneer er kwalitatief niet de juiste woningen worden gebouwd stokt de doorstroming. Huishoudens 
kunnen immers niet naar de door hen gewenste woning doorstromen. Starters die het begin van deze 
verhuisketen vormen, kunnen hierdoor geen woning vinden. Het tekort aan betaalbare woningen raakt dus 
voor een belangrijk deel direct starters. We gaan er daarom vanuit dat als er een additionele behoefte is 
aan een prijssegment dit uiteindelijk leidt tot een tekort aan instroommogelijkheden voor starters in 
ditzelfde prijssegment. Logischerwijs kan deze additionele behoefte niet groter zijn dan het totale aantal 
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starters. Op basis van deze benadering komen we tot een tekort aan circa 2.760 betaalbare woningen voor 
starters tot 2027 en aan circa 6.205 betaalbare woningen voor starters tot 2032. Zie bijlage A voor de 
analyses per regio. 
 
Figuur 6: Behoefte aan betaalbare woningen en instroom starters in provincie Zeeland, 2022-2027 
(links) en 2022-2032 (rechts) 

Bron: Provinciale huishoudensprognose Zeeland (2022). WoON2015, WoON2018 & WoON2021. LMW (2021, peildatum 31 december 
2019). Planmonitor Wonen provincie Zeeland (d.d. 13-09-2022). Bewerking Stec Groep (2022). 

 
3.4 Behoefte vanuit starters: circa 345 tot 485 flexwoningen tot 2027 

We gebruiken de additionele behoefte aan betaalbare woningen om een inschatting te maken van de 
behoefte die door middel van flexwoningen kan worden opgelost. Welk aandeel dit is, is afhankelijk van 
veel factoren. Er zijn geen harde cijfers over welk aandeel van potentiële starters kiest voor een flexwoning 
bij gebrek aan mogelijkheden in de reguliere voorraad. Wel kunnen we een bandbreedte schetsen en 
daarbij onderliggende relevante ontwikkelingen duiden. Zo komen we voor Zeeland in totaal uit op een 
indicatieve behoefte aan flexwonen voor starters van circa 345 tot 485 tot 2027. We lichten dit hierna toe. 
We benoemen eerst de factoren die de bandbreedte mede bepalen. Vervolgens geven we per regio onze 
inschatting van de behoefte aan flexwonen. 
 
De starter als factor: thuis wonen, ergens anders wonen of flexwonen 
Wanneer een jongere de eerste stap op de woningmarkt in de eigen gemeente niet kan maken, betekent dit 
niet altijd dat een flexwoning de oplossing is. Het zou kunnen dat de jongere er dan bijvoorbeeld voor kiest 
om langer thuis te blijven wonen of te verhuizen naar een andere gemeente. In welke mate jongeren dan 
toch kiezen voor een flexwoning hangt mede af van de kwaliteitseisen en contractuele voorwaarden die 
aan een flexwoning worden gesteld en de mogelijkheden in omliggende gemeenten. Ook zijn er jongeren 
die hun eerste stap alleen naar een koopwoning willen maken en niet bereid zijn om eerst te gaan huren. 
 
De huidige en toekomstige marktdruk als factor: regionale verschillen 
Ook de huidige marktdruk is van invloed op de mate waarin starters flexwonen als een alternatief voor een 
‘reguliere’ woning zullen zien. Deze marktdruk kan per regio binnen Zeeland verschillen. Hoe groter de 
kansen in de reguliere woningvoorraad, hoe kleiner de kans dat starters uitwijken naar een flexwoning. Kijk 
daarbij ook naar de demografische langetermijnverwachtingen: hoe ontwikkelt het aantal huishoudens zich 
en in het bijzonder het aantal starters? Wanneer op dit moment wordt ingezet op een plancapaciteit 
(regulier en flex) die de huishoudensontwikkeling overstijgt, dan kan dit op termijn leiden tot risico’s in de 
minder courante delen van de bestaande woningvoorraad. Dit onderstreept ook het belang van 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

Behoefte Aantal
starters

Tekort

Betaalbare koop

Middenhuur

Sociale huur

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

Behoefte Aantal
starters

Tekort

Betaalbare koop

Middenhuur

Sociale huur



 
22.105 
Onderzoek flexwonen voor Zeeuwse starters 13  

duidelijkheid over de rol die flexwoningen vervullen: zijn alleen de contracten tijdelijk, of zijn de woningen 
zelf ook tijdelijk? 
 
De mate waarin u als gemeenten en provincie inzet op realisatie van ‘regulier’ betaalbaar aanbod 
We zijn nu uitgegaan van de meest recente plancapaciteitgegevens. Het aantal nieuwbouwplannen in het 
betaalbare segment is vooral in de koop in veel regio’s beperkt. Dit hangt mede samen met de relatief 
hoge bouwkosten en woningprijzen op dit moment. Indien u als overheden in de toekomst sterker dan nu 
verwacht inzet op ‘reguliere’ betaalbare woningen dan heeft dit een dempend effect op de behoefte aan 
flexwonen. Voor veel starters is flexwonen nu immers een (financieel noodzakelijke) tussenstap naar 
regulier wonen, naast het kleinere aandeel dat intrinsiek gemotiveerd kiest voor een flexwoning. 
 
De ambitie van gemeenten en provincie als factor: vol op inzetten en met kwaliteit, of niet 
Daarnaast speelt de ambitie die u als provincie en gemeenten heeft een rol. Zet u gezamenlijk vol in op 
kwalitatief hoogwaardige woningen tegen een aantrekkelijke huurprijs die ook actief worden gepromoot 
onder potentiële starters? Dan zullen flexwoningen een grotere rol kunnen spelen in het vinden van 
passende woningen voor starters. Faciliteert u vooral en laat u kwaliteit, prijsvorming en promotie in de 
basis over aan de markt? Dan zal de rol van flexwonen voor starters naar verwachting kleiner zijn. 
 
Bandbreedte loopt afhankelijk van factoren uiteen van 25 tot 35% van behoefte betaalbare woningen 
Op basis van bovenstaande afwegingen verwachten we dat indicatief 25 tot 35% van de behoefte aan 
betaalbare woningen van starters (2.760 komende vijf jaar) kan worden ingevuld met flexwoningen. We 
houden er hierbij rekening een relatief hoge mutatiegraad, passend bij jonge huishoudens. Een flexwoning 
is immers een tussenstap naar een ‘reguliere’ eigen woning. We verwachten dat startende huishoudens 
gemiddeld na 2,5 jaar weer doorstromen. Een flexwoning kan in de periode van vijf jaar dus voor twee 
huishoudens worden ingezet. Op basis hiervan komen we tot onderstaande bandbreedtes voor de 
provincie Zeeland en de vijf regio’s.  
 
Behoefte en sloop- en nieuwbouwplannen bepalen samen behoefte op regioniveau 
In de verschillen tussen de regio’s spelen verschillen in de plancapaciteit een belangrijke rol – naast de 
verschillen in de behoefte. In de regio’s de Bevelanden en Tholen staan er in de plancapaciteit voor de 
komende jaren al relatief veel sociale huurwoningen gepland. Deze kunnen een groot deel van de 
woningbehoefte vanuit starters opvangen. In Zeeuws-Vlaanderen valt de behoefte aan flexwonen op basis 
van onze analyse juist relatief hoog uit. De sloopplannen van woningen in deze regio dragen hier mede 
aan bij. Het aantal te slopen sociale huurwoningen ligt met name in de eerstvolgende jaren relatief hoog, 
zeker ten opzichte van de nieuwbouwopgave. Daar komt bij dat de nieuwbouw juist relatief vaak wordt 
bijgebouwd in een duur segment. Op de korte termijn leidt dit tot theoretische tekorten in het betaalbare 
segment. Tegelijkertijd zien we op de lange termijn in deze regio een lichte huishoudensafname. Hierdoor 
daalt juist naar verwachting na verloop van tijd de marktdruk in het betaalbare segment. Wanneer de sloop 
van woningen in Zeeuws-Vlaanderen uiteindelijk over een langere periode plaatsvindt dan dat nu is 
gepland, kan de behoefte aan flexwonen lager uitvallen. Het nieuwe nog uit te voeren kwalitatief 
woningmarktonderzoek Zeeland (2022) op basis van de meest recente prognose geeft naar verwachting 
verder inzicht in dit samenspel tussen demografie, vraag en aanbod. 
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Tabel 2: Behoefte aan flexwonen 2022-2027 

Regio Laag (25%) Midden (30%) Hoog (35%) 

Bevelanden 70 85 95 
Schouwen-Duiveland 45 55 60 
Tholen 10 10 15 
Walcheren 80 95 110 
Zeeuws-Vlaanderen 145 170 200 
Provincie Zeeland 345 415 485 
  

• Starters zijn moeilijk te verleiden 
 
• De marktdruk is beperkt 

 
• Veel betaalbare nieuwbouw 

 
• De ambitie flexwonen is beperkt 
 

  
• Starters zijn goed te verleiden 

 
• De marktdruk is hoog 

 
• Weinig betaalbare nieuwbouw 

 
• De ambitie flexwonen is groot 

 

Bron: Provinciale huishoudensprognose Zeeland (2022). WoON2015, WoON2018 & WoON2021. LMW (2021, peildatum 31 december 
2019). Planlijst provincie Zeeland (2022). Bewerking Stec Groep (2022). Afgerond op vijftallen, waardoor onderlinggende optellingen 
licht kunnen afwijken van Provincie totaal. 
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Bijlage A: Analyses op 
regioniveau 
A.1 Bevelanden 

Figuur A1: Ontwikkeling koopstarters naar leeftijd en transactieprijs in regio Bevelanden, 2017-2021 

 

Bron: Kadaster (2022, cijfers 2017-2021). Bewerking Stec Groep (2022). 

Tabel A1: Aantal starters per type woning en leeftijdscategorie in regio Bevelanden, 2020-2021 

Type 
woning 

Starters tot 25 
jaar 

Starters 25 tot 
35 jaar 

Totaal 2021 Totaal 2020 Verschil 2021 - 
2020 

Corporatiehuur 125 (37%) 40 (28%) 170 (34%) 210 (40%) -40 
Particuliere huur 70 (20%) 20 (14%) 90 (18%) 110 (21%) -20 
Particuliere koop tot € 250.000 100 (29%) 55 (37%) 155 (32%) 170 (33%) -15 
Particuliere koop vanaf € 250.000 50 (14%) 30 (21%) 80 (16%) 35 (6%) +45 
Totaal 345 (100%) 150 (100%) 495 (100%) 525 (100%) -30 

Bron: Kadaster (2022, cijfers 2021). Zuidwestwonen (2022, cijfers 2021). Woonstichting Hulst (2022, cijfers 2021). Woongoed Zeeuws-
Vlaanderen (2022, cijfers 2021). WoON2021. LMW (2021, peildatum 31 december 2019). Bewerking Stec Groep (2022). Afgerond op 
vijftallen.  

Figuur A2: Woningvraag naar betaalbare woningen in regio Bevelanden, 2022-2032 

 

Bron: Provinciale huishoudensprognose Zeeland (2022). WoON2015, WoON2018 & WoON2021. LMW (2021, peildatum 31 december 
2019). Bewerking Stec Groep (2022). 
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Figuur A3: Plancapaciteit aan betaalbare woningen in regio Bevelanden, 2022-2032 

 

Bron: Planmonitor Wonen provincie Zeeland (d.d. 13-09-2022). Bewerking Stec Groep (2022).  

Figuur A4: Additionele woningbehoefte aan betaalbare woningen in regio Bevelanden, 2022-2032 

 

Bron: Provinciale huishoudensprognose Zeeland (2022). WoON2015, WoON2018 & WoON2021. LMW (2021, peildatum 31 december 
2019). Planmonitor Wonen provincie Zeeland (d.d. 13-09-2022). Bewerking Stec Groep (2022). 

Figuur A5: Behoefte aan betaalbare woningen en instroom starters in regio Bevelanden, 2022-2027 
(links) en 2022-2032 (rechts) 

 

Bron: Provinciale huishoudensprognose Zeeland (2022). WoON2015, WoON2018 & WoON2021. LMW (2021, peildatum 31 december 
2019). Planmonitor Wonen provincie Zeeland (d.d. 13-09-2022). Bewerking Stec Groep (2022). 
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A.2 Schouwen-Duiveland 

Figuur A6: Ontwikkeling koopstarters naar leeftijd en transactieprijs op Schouwen-Duiveland, 2017-
2021 

 

Bron: Kadaster (2022, cijfers 2017-2021). Bewerking Stec Groep (2022). 

Tabel A2: Aantal starters per type woning en leeftijdscategorie op Schouwen-Duiveland, 2020-2021 

Type 
woning 

Starters tot 25 
jaar 

Starters 25 tot 
35 jaar 

Totaal 2021 Totaal 2020 Verschil 2021 - 
2020 

Corporatiehuur 55 (47%)  20 (39%) 70 (45%) 70 (44%) 0 
Particuliere huur 30 (26%) 10 (20%) 40 (24%) 40 (24%) 0 
Particuliere koop tot € 250.000 25 (21%) 10 (26%) 35 (22%) 40 (25%) -5 
Particuliere koop vanaf € 250.000 5 (6%) 5 (15%) 15 (8%) 15 (8%) 0 
Totaal 115 (100%) 45 (100%) 160 (100%) 160 (100%) 0 

Bron: Kadaster (2022, cijfers 2021). Zuidwestwonen (2022, cijfers 2021). Woonstichting Hulst (2022, cijfers 2021). Woongoed Zeeuws-
Vlaanderen (2022, cijfers 2021). WoON2021. LMW (2021, peildatum 31 december 2019). Bewerking Stec Groep (2022). Afgerond op 
vijftallen.  

Figuur A7: Woningvraag naar betaalbare woningen op Schouwen-Duiveland, 2022-2032 

 

Bron: Provinciale huishoudensprognose Zeeland (2022). WoON2015, WoON2018 & WoON2021. LMW (2021, peildatum 31 december 
2019). Bewerking Stec Groep (2022). 
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Figuur A8: Plancapaciteit aan betaalbare woningen op Schouwen-Duiveland, 2022-2032 

 

Bron: Planmonitor Wonen provincie Zeeland (d.d. 13-09-2022). Bewerking Stec Groep (2022).  

Figuur A9: Additionele woningbehoefte aan betaalbare woningen op Schouwen-Duiveland, 2022-2032 

 

Bron: Provinciale huishoudensprognose Zeeland (2022). WoON2015, WoON2018 & WoON2021. LMW (2021, peildatum 31 december 
2019). Planmonitor Wonen provincie Zeeland (d.d. 13-09-2022). Bewerking Stec Groep (2022). 

Figuur A10: Behoefte aan betaalbare woningen en instroom starters op Schouwen-Duiveland, 2022-
2027 (links) en 2022-2032 (rechts) 

 

Bron: Provinciale huishoudensprognose Zeeland (2022). WoON2015, WoON2018 & WoON2021. LMW (2021, peildatum 31 december 
2019). Planmonitor Wonen provincie Zeeland (d.d. 13-09-2022). Bewerking Stec Groep (2022). 
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A.3 Tholen 

Figuur A11: Ontwikkeling koopstarters naar leeftijd en transactieprijs in gemeente Tholen, 2017-2021 

 

Bron: Kadaster (2022, cijfers 2017-2021). Bewerking Stec Groep (2022). 

Tabel A3: Aantal starters per type woning en leeftijdscategorie in gemeente Tholen, 2020-2021 

Type 
woning 

Starters tot 25 
jaar 

Starters 25 tot 
35 jaar 

Totaal 2021 Totaal 2020 Verschil 2021 - 
2020 

Corporatiehuur 35 (46%) 10 (25%) 45 (38%) 55 (34%) -10 
Particuliere huur 20 (25%) 5 (13%) 25 (21%) 30 (18%) -5 
Particuliere koop tot € 250.000 20 (27%) 25 (51%) 40 (36%) 65 (40%) -25 
Particuliere koop vanaf € 250.000 0 (2%) 5 (11%) 5 (5%) 15 (8%) -5 
Totaal 75 (100%) 45 (100%) 120 (100%) 165 (100%) -45 

Bron: Kadaster (2022, cijfers 2021). Zuidwestwonen (2022, cijfers 2021). Woonstichting Hulst (2022, cijfers 2021). Woongoed Zeeuws-
Vlaanderen (2022, cijfers 2021). WoON2021. LMW (2021, peildatum 31 december 2019). Bewerking Stec Groep (2022). Afgerond op 
vijftallen.  

Figuur A12: Woningvraag naar betaalbare woningen in gemeente Tholen, 2022-2032 

 

Bron: Provinciale huishoudensprognose Zeeland (2022). WoON2015, WoON2018 & WoON2021. LMW (2021, peildatum 31 december 
2019). Bewerking Stec Groep (2022). 
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Figuur A13: Plancapaciteit aan betaalbare woningen in gemeente Tholen, 2022-2032 

 

Bron: Planmonitor Wonen provincie Zeeland (d.d. 13-09-2022). Bewerking Stec Groep (2022).  

Figuur A14: Additionele woningbehoefte aan betaalbare woningen in gemeente Tholen, 2022-2032 

 

Bron: Provinciale huishoudensprognose Zeeland (2022). WoON2015, WoON2018 & WoON2021. LMW (2021, peildatum 31 december 
2019). Planmonitor Wonen provincie Zeeland (d.d. 13-09-2022). Bewerking Stec Groep (2022). 

Figuur A15: Behoefte aan betaalbare woningen en instroom starters in gemeente Tholen, 2022-2027 
(links) en 2022-2032 (rechts) 

  

Bron: Provinciale huishoudensprognose Zeeland (2022). WoON2015, WoON2018 & WoON2021. LMW (2021, peildatum 31 december 
2019). Planmonitor Wonen provincie Zeeland (d.d. 13-09-2022). Bewerking Stec Groep (2022). 
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A.4 Walcheren 

Figuur A16: Ontwikkeling koopstarters naar leeftijd en transactieprijs in regio Walcheren, 2017-2021 

 

Bron: Kadaster (2022, cijfers 2017-2021). Bewerking Stec Groep (2022). 

Tabel A4: Aantal starters per type woning en leeftijdscategorie in regio Walcheren, 2020-2021 

Type 
woning 

Starters tot 25 
jaar 

Starters 25 tot 
35 jaar 

Totaal 2021 Totaal 2020 Verschil 2021 - 
2020 

Corporatiehuur 170 (46%) 55 (31%) 225 (41%) 195 (40%) +30 
Particuliere huur 95 (25%) 30 (16%) 120 (22%) 105 (22%) +15 
Particuliere koop tot € 250.000 80 (22%) 75 (41%) 155 (28%) 160 (32%) 0 
Particuliere koop vanaf € 250.000 30 (8%) 20 (12%) 50 (9%) 30 (6%) +20 
Totaal 370 (100%) 180 (100%) 555 (100%) 495 (100%) +60 

Bron: Kadaster (2022, cijfers 2021). Zuidwestwonen (2022, cijfers 2021). Woonstichting Hulst (2022, cijfers 2021). Woongoed Zeeuws-
Vlaanderen (2022, cijfers 2021). WoON2021. LMW (2021, peildatum 31 december 2019). Bewerking Stec Groep (2022). Afgerond op 
vijftallen.  

Figuur A17: Woningvraag naar betaalbare woningen in regio Walcheren, 2022-2032 

 

Bron: Provinciale huishoudensprognose Zeeland (2022). WoON2015, WoON2018 & WoON2021. LMW (2021, peildatum 31 december 
2019). Bewerking Stec Groep (2022). 
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Figuur A18: Plancapaciteit aan betaalbare woningen in regio Walcheren, 2022-2032 

 

Bron: Planmonitor Wonen provincie Zeeland (d.d. 13-09-2022). Bewerking Stec Groep (2022).  

Figuur A19: Additionele woningbehoefte aan betaalbare woningen in regio Walcheren, 2022-2032 

 

Bron: Provinciale huishoudensprognose Zeeland (2022). WoON2015, WoON2018 & WoON2021. LMW (2021, peildatum 31 december 
2019). Planmonitor Wonen provincie Zeeland (d.d. 13-09-2022). Bewerking Stec Groep (2022). 

Figuur A20: Behoefte aan betaalbare woningen en instroom starters in regio Walcheren, 2022-2027 
(links) en 2022-2032 (rechts) 

 

Bron: Provinciale huishoudensprognose Zeeland (2022). WoON2015, WoON2018 & WoON2021. LMW (2021, peildatum 31 december 
2019). Planmonitor Wonen provincie Zeeland (d.d. 13-09-2022). Bewerking Stec Groep (2022). 

-150
-100

-50
0

50
100
150
200
250
300

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Sociale huur

Middenhuur

Goedkope koop

-200

-100

0

100

200

300

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Sociale huur

Middenhuur

Goedkope koop

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Behoefte Aantal
starters

Tekort

Betaalbare koop

Middenhuur

Sociale huur

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Behoefte Aantal
starters

Tekort

Betaalbare koop

Middenhuur

Sociale huur



 
22.105 
Onderzoek flexwonen voor Zeeuwse starters 23  

A.5 Zeeuws-Vlaanderen 

Figuur A21: Ontwikkeling koopstarters naar leeftijd en transactieprijs in regio Zeeuws-Vlaanderen, 
2017-2021 

 

Bron: Kadaster (2022, cijfers 2017-2021). Bewerking Stec Groep (2022). 

Tabel A5: Aantal starters per type woning en leeftijdscategorie in regio Zeeuws-Vlaanderen, 2020-2021 

Type 
woning 

Starters tot 25 
jaar 

Starters 25 tot 
35 jaar 

Totaal 2021 Totaal 2020 Verschil 2021 - 
2020 

Corporatiehuur 130 (36%) 45 (23%) 175 (32%) 185 (36%) -15 
Particuliere huur 70 (20%) 20 (12%) 95 (17%) 100 (19%) -5 
Particuliere koop tot € 250.000 120 (33%) 95 (50%) 210 (39%) 205 (39%) +10 
Particuliere koop vanaf € 250.000 35 (10%) 30 (15%) 65 (12%) 30 (6%) +35 
Totaal 355 (100%) 185 (100%) 545 (100%) 470 (100%) +20 

Bron: Kadaster (2022, cijfers 2021). Zuidwestwonen (2022, cijfers 2021). Woonstichting Hulst (2022, cijfers 2021). Woongoed Zeeuws-
Vlaanderen (2022, cijfers 2021). WoON2021. LMW (2021, peildatum 31 december 2019). Bewerking Stec Groep (2022). Afgerond op 
vijftallen.  

Figuur A22: Woningvraag naar betaalbare woningen in regio Zeeuws-Vlaanderen, 2022-2032 

 

Bron: Provinciale huishoudensprognose Zeeland (2022). WoON2015, WoON2018 & WoON2021. LMW (2021, peildatum 31 december 
2019). Bewerking Stec Groep (2022). 
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Figuur A23: Plancapaciteit aan betaalbare woningen in regio Zeeuws-Vlaanderen, 2022-2032 

 

Bron: Planmonitor Wonen provincie Zeeland (d.d. 13-09-2022). Bewerking Stec Groep (2022).  

Figuur A24: Additionele woningbehoefte aan betaalbare woningen in regio Zeeuws-Vlaanderen, 2022-
2032 

 

Bron: Provinciale huishoudensprognose Zeeland (2022). WoON2015, WoON2018 & WoON2021. LMW (2021, peildatum 31 december 
2019). Planmonitor Wonen provincie Zeeland (d.d. 13-09-2022). Bewerking Stec Groep (2022). 

Figuur A25: Behoefte aan betaalbare woningen en instroom starters in regio Zeeuws-Vlaanderen, 2022-
2027 (links) en 2022-2032 (rechts) 

 

Bron: Provinciale huishoudensprognose Zeeland (2022). WoON2015, WoON2018 & WoON2021. LMW (2021, peildatum 31 december 
2019). Planmonitor Wonen provincie Zeeland (d.d. 13-09-2022). Bewerking Stec Groep (2022). 
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