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Drenthe heeft te maken met veranderingen in de bevolkingssamenstelling. Het aantal 
ouderen neemt toe, het aantal jongeren daalt en daarnaast zijn er gebieden waar 
de bevolking krimpt. De regio Oost-Drenthe* is aangewezen als anticipeerregio voor 
bevolkingskrimp, omdat hier krimp wordt verwacht. In deze regio’s daalt de bevolking nu 
nog niet, maar in de toekomst wel. De verwachting is dat het aantal bewoners tot 2040 
met 4% daalt. 

De algemene gedachte is vaak dat krimp leidt tot verminderde leefbaarheid. Maar is 
dit ook zo? Leefbaarheid is een breed begrip en gaat over alles wat te maken heeft 
met aangenaam wonen en leven van inwoners in de eigen omgeving. In 2016 is het 
Drents panel bevraagd naar de ervaren leefbaarheid en de waardering van hun eigen 
woonomgeving. Hoe tevreden is het Drents panel over leven in Drenthe en hoe ervaren
zij de gevolgen van de bevolkingskrimp op de leefbaarheid?

* Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen
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Drenthe7,9

Waardering van
de leefbaarheid
In Drenthe spelen verschillende ontwikkelingen
die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid. 
Is het Drents panel tevreden met de leefbaarheid 
in de eigen woonomgeving of zien ze hun buurt 
achteruit gaan?

Hoge tevredenheid 
leefbaarheid
Gemiddeld waarderen de Drentse 
panelleden de leefbaarheid  in hun 
woonomgeving met een 7,9.
Ruim 7 op de 10 panelleden geeft zelfs 
een 8 of hoger. In de anticipeerregio ligt 
de tevredenheid met de woonomgeving 
een fractie lager, maar ook hier is het 
nog steeds ruim voldoende (7,7).

Anticipeerregio
Oost-Drenthe

7,7

Leefbaarheid grotendeels gelijk gebleven
Aan de panelleden is gevraagd of de leefbaarheid in hun dorp of wijk de afgelopen 
12 maanden vooruit of achteruit is gegaan. Het merendeel zegt dat deze gelijk is 
gebleven, 10% ziet een vooruitgang en 15% van de mensen ziet een achteruitgang. 
De belangrijkste reden voor de achteruitgang is het verdwijnen van voorzieningen. 
Ook de komst van windmolens zorgt voor veel onrust. Panelleden geven verder aan 
dat achterstallig onderhoud aan wegen, paden en openbaar groen de leefbaarheid 
op een negatieve manier beïnvloedt.

Vindt u de 
leefbaarheid
in uw dorp 
of wijk het 
afgelopen jaar 
veranderd?

Ik vind dat
de leefbaarheid

gelijk is gebleven

74%

Ik vind dat
de leefbaarheid 

vooruit is gegaan

10%

Ik vind dat
de leefbaarheid

achteruit is gegaan

15%
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Wonen
& woonomgeving
Bevolkingskrimp, ofwel een afname van het 
aantal inwoners, komt onder andere door de 
vergrijzing en de ontgroening van de bevolking. 
Welke ontwikkelingen ziet het Drents panel 
hieromtrent in hun eigen woonomgeving?

Tevredenheid met eigen woning
Tevens is gevraagd hoe tevreden men is met een aantal aspecten van de eigen 
woning. De meeste van de Drentse panelleden vinden hun woning aantrekkelijk. 
Over de waardeontwikkeling van hun woning zijn zij een stuk minder tevreden. 
Ruim de helft van de leden geeft aan tevreden te zijn over de mogelijkheden om in 
de woning langer zelfstandig thuis te blijven wonen.

Hoe tevreden zijn de panelleden 
over verschillende kenmerken
van hun woning?

Er is veel braakliggende
grond door sloop
van gebouwen 14%

18%

Er is veel 
leegstand 13%

12%

Er staan veel
huizen te koop 42%

37%
Anticipeerregio
Oost-Drenthe

Drenthe

91%

is tevreden met
aantrekkelijkheid

van de woning

61%

is tevreden over 
toegang tot

snel internet in
de woning

56%

is tevreden over de 
mogelijkheden om 
in de woning lang 

zelfstandig thuis te 
blijven wonen

54%

is tevreden met 
energiezuinigheid

van de woning

42%

is tevreden over 
waardeontwikkeling 

van de woningen

cmo stamm | rapportage leefbaarheid drenthe 2016 9

Krimp gezien negatieve ontwikkeling
De verwachting is dat er de komende jaren vooral op het platteland een afname 
van het aantal inwoners optreedt. Wat vindt het Drents panel hiervan? 68% ziet
dit als een negatieve ontwikkeling. 

Verder valt op dat panelleden uit de anticipeerregio nauwelijks meer tekenen 
van verval zien in hun woonomgeving dan panelleden uit andere delen van de 
provincie. Panelleden uit de anticipeerregio geven iets vaker aan dat er veel
huizen te koop staan.



Drenthe7,0
Nederland6,2

Cijfer
sociale cohesie

Hoe ervaren de panelleden
de sociale cohesie in hun 
omgeving?

Score sociale cohesie
Op basis van vier stellingen* is een score 
berekend voor sociale cohesie in de buurt.
Deze score loopt van 0 tot 10, waarbij een 
hogere score een positiever oordeel over de 
sociale cohesie betekent. Gemiddeld scoort 
het Drents panel een 7,0 op sociale cohesie. 
Dat is een hogere score dan gemiddeld voor 
Nederland (6,2) (CBS, 2016). De anticipeerregio 
scoort hierop niet anders dan de andere delen 
van de provincie. 

* Mensen kennen elkaar nauwelijks, mensen gaan op een 
prettige manier met elkaar om, gezellige buurt waar veel 
saamhorigheid is en thuis voelen in de buurt

Sociale contacten in woonomgeving belangrijk
Het Drents panel is over het algemeen zeer positief over de sociale contacten in de 
buurt. Zo geeft meer dan 80% aan zich thuis en veilig te voelen in de eigen buurt. Ook 
geven de meeste panelleden aan dat mensen in hun buurt op een prettige manier met 
elkaar omgaan (81%). Gemiddeld geeft 7% van de Drentse panelleden aan zich wel 
eens eenzaam te voelen in de buurt.
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ik voel mij 
weleens eenzaam 

in de buurt

7%

ik woon in
een gezellige

buurt met veel 
saamhorigheid

ik heb veel 
contact met 

directe buren

mensen
gaan op een 

prettige manier 
met elkaar om

ik voel mij
thuis in

deze buurt

ik voel mij
veilig in

mijn buurt

52% 65% 81% 85% 85%

Sociale
contacten
De aanwezigheid van goede sociale 
contacten tussen buurtbewoners draagt
bij aan de leefbaarheid van een woonbuurt. 
Hoe ervaren de Drentse panelleden de 
sociale cohesie in hun omgeving?



83%
vindt dat iedere 

burger zich moet 
inzetten voor de 

leefbaarheid
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Inzet
leefbaarheid
De betrokkenheid van mensen bij hun eigen 
dorp of wijk wordt steeds belangrijker. Wie 
moeten zich volgens de panelleden inzetten 
voor de leefbaarheid in dorp of wijk?

Iedere burger verantwoordelijk voor leefbaarheid
Meer dan 80% van het Drents panel vindt dat iedere burger zich zou moeten inzetten 
voor de leefbaarheid in eigen dorp of wijk. Echter, wanneer het henzelf betreft valt dit 
percentage terug tot minder dan de helft hiervan (37%). Naast de inzet van burgers, 
zien de panelleden ook een grote rol weggelegd voor de gemeente( 81%). Van de 
provincie wordt minder inzet verwacht. Ook dorpsbelangen, buurtverenigingen en 
woningcorporaties worden genoemd als partij die zich zou moeten inzetten voor de 
leefbaarheid in dorpen en wijken in Drenthe.

wil actief
deelnemen

wil een financiële 
bijdrage leveren

wil geïnformeerd 
worden

wil vrijblijvend 
deelnemen

wil samenwerken
met buurtbewoners

31%
vindt dat de

provincie zich moet 
inzetten voor de 

leefbaarheid

37%
vindt dat ze zelf een 

bijdrage moeten 
leveren aan de 
leefbaarheid

81%
vindt dat de

gemeente zich
moet inzetten

voor de
leefbaarheid

Bijna iedereen wil bijdragen aan leefbaarheid 
Slechts 11% van alle leden geeft aan geen bijdrage te willen leveren aan het 
verbeteren van de leefbaarheid in hun wijk of dorp. De manier waarop de overige 
89% wil bijdragen, onderscheidt zich door pro-actieve inzet (samenwerken met 
buurtbewoners (66%), actief deelnemen (14%)) en iets passievere manieren van inzet 
(geïnformeerd worden (49%) of vrijblijvend deelnemen (54%)). 

De belangrijkste redenen voor panelleden om deel te nemen aan een dergelijk 
buurtinitiatief zijn: ‘Omdat ik een bijdrage wil leveren aan een betere leefbaarheid’ 
en ‘Om in de toekomst ook prettig te wonen en leven’.

14% 20% 49% 54% 66%
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Voorzieningen
De aanwezigheid van voorzieningen, zoals 
winkels, scholen en huisarts, wordt vaak gezien 
als belangrijke factor voor de leefbaarheid 
van een gebied. Hoe tevreden is men met de 
voorzieningen in de woonomgeving?

Tevreden over voorzieningen
Voorzieningen zijn een belangrijk aspect van leefbaarheid. 
Het Drents panel is over het algemeen tevreden over 
de voorzieningen in de directe woonomgeving, zij 
geven hiervoor een voldoende (7,2). Panelleden uit de 
anticipeerregio waarderen de voorzieningen vergelijkbaar 
met panelleden uit andere delen van de provincie. 

15

Welke voorziening
mist u in uw dorp 
of wijk?

7,2

Cijfer voor 
tevredenheid
voorzieningen

Welke voorzieningen worden gemist?
De bevolkingsontwikkelingen in Drenthe hebben gevolgen (gehad) voor het aanbod 
van voorzieningen. Vooral de pinautomaat, supermarkt en het openbaar vervoer zijn 
basisvoorzieningen die in dorp of wijk gemist worden. 
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Verhuizen
Verhuisbewegingen van mensen spelen 
een belangrijke rol wanneer het gaat 
om bevolkingskrimp. Bijvoorbeeld als er 
meer mensen vertrekken uit een gebied 
dan dat zich er vestigen.

Verhuisgeneigdheid laag
Van het Drents panel geeft ruim een kwart aan binnen 2 jaar (misschien) te willen 
verhuizen (28%). Het aandeel panelleden met een verhuiswens ligt onder het 
landelijk gemiddelde (37%) (WoOn, 2015). Vooral veel jongvolwassenen (18-34 jaar) 
geven aan te willen verhuizen.

is tevreden met sfeer in de buurt13%

Bent u van plan 
binnen 2 jaar
te verhuizen?

72%
zegt nee 21%

zegt misschien 7%
zegt ja

Top 3 redenen om te blijven

is tevreden met huidige woonomgeving27%

is tevreden met huidige woning34%

14%

21%

14%

Top 3 redenen om te verhuizen

is ontevreden met huidige woning

vanwege persoonlijke omstandigheden

vanwege gezondheid

Wat zijn de redenen om te willen verhuizen?
Mensen hebben verschillende redenen om te willen verhuizen. We hebben het 
Drents panel gevraagd de drie belangrijkste redenen aan te geven.  De top 3 wordt 
aangevoerd door de ‘eigen gezondheid’. Andere verhuisredenen zijn onvrede met de 
huidige woning of persoonlijke omstandigheden.

Tegenover verhuisredenen staan ook redenen om te blijven. De belangrijkste redenen 
voor het Drents panel om niet te willen verhuizen liggen in de tevredenheid met de 
eigen woning en woonomgeving.
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Blik
in de toekomst
De bevolkingskrimp heeft invloed op de 
leefbaarheid in de Drentse dorpen en wijken.
Welke invloed heeft dit op de toekomstperceptie 
van inwoners? Maken panelleden zich zorgen
over de toekomst van hun dorp of wijk?

19

Hoe zien Drentse 
panelleden de 
toekomst in hun 
dorp of wijk?

Woonomgeving, sfeer en voorzieningen positief 
Hoe ziet het Drents panel in het algemeen de toekomst van hun dorp of wijk? Een 
op de drie panelleden ziet de toekomst zonnig in. Naast de optimistische instelling 
van panelleden, zijn het vooral de woonomgeving, goede sfeer en beschikbaarheid 
van voorzieningen die maken dat ze de toekomst positief zien. Acht procent maakt 
zich vooral zorgen over de toekomst van de eigen woonomgeving. Panelleden uit de 
anticipeerregio maken zich wat vaker zorgen over de toekomst.

Waar maakt
het Drents 
panel zich 
vooral zorgen 
over?

“Plaatsing van
windmolens.”

“Werkloosheid in de regio 
en weinig verbeterende 

huizenmarkt.” “Leegstand en
verdwijnen winkels.”

Verdwijnen van voorzieningen
De voornaamste zorgen hebben betrekking op het verdwijnen van voorzieningen uit de 
dorpen en wijken. Ook de komst van windmolens zorgt voor onrust onder panelleden. 
Andere zorgen die genoemd worden zijn onder andere verloedering en leegstand van 
de woonbuurt en de afname van de werkgelegenheid in de eigen regio.

33%
positief

8%
zorgelijk

59%
neutraal
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Conclusie
Hoe tevreden is het Drents panel over leven 
in Drenthe en hoe ervaren zij de gevolgen van 
bevolkingskrimp op de leefbaarheid?

Ervaren leefbaarheid hoog
Het Drents panel waardeert de leefbaarheid in de 
woonomgeving met een 7,9. De verwachting is vaak dat 
krimp problemen geeft voor de leefbaarheid, maar dit 
blijkt niet het geval in Drenthe. Hoewel de panelleden uit 
de anticipeerregio wel iets vaker 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.

Echter, duidelijk wordt ook dat het verdwijnen van voorzieningen (zoals supermarkt, 
pinautomaat en basisschool) de leefbaarheid in de dorpen in Drenthe onder druk zet. 
Ruim één op de zes panelleden vindt dat de leefbaarheid hierdoor in de afgelopen
12 maanden achteruit is gegaan. Van het Drents panel verwacht 8 op de 10 leden 
inzet voor de lokale leefbaarheid vooral van burgers en de gemeente. Opvallend vindt 
minder dan de helft van de panelleden (37%) dat hij/zij zelf inzet moet plegen om
de leefbaarheid in eigen dorp of wijk te verbeteren.

Drents panel ziet toekomst zonnig in
Het Drents panel ziet de toekomst van hun dorp of wijk vooral zonnig of neutraal 
tegemoet. Panelleden die zich zorgen maken over de toekomst van hun dorp of wijk 
wonen iets vaker in de anticipeerregio dan elders in de provincie (12% vs 8%). Volgens 
deze panelleden loopt de leefbaarheid van een dorp of wijk snel achteruit als er geen 
voorzieningen meer zijn, zoals een school, pinautomaat of supermarkt. Verder zorgt
de komst van windmolens voor veel onrust onder het Drents panel.
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7,9

Cijfer voor 
waardering 
leefbaarheid



Deze rapportage is mede mogelijk gemaakt door 
het Drents panel van de Provinciale Staten van 
de provincie Drenthe. Wij danken alle panelleden 
die hebben meegewerkt aan dit onderzoek.

Meer informatie over leefbaarheid in Drenthe:
www.cmostamm.nl | www.provinciedrenthe.nl

CMO STAMM ondersteunt burgers, overheden, maatschappelijke 
organisaties en bedrijfsleven met kennis, onderzoek en advies. Samen 
met onze klanten ontwikkelen wij innovatieve, creatieve en gedragen 
oplossingen voor hun vraagstukken in het sociale domein. We doen dat 
met innovatiekracht, kennis van zaken en het vermogen te verbinden. 
Zo realiseren wij oplossingen met impact, die bijdragen aan een betere 
samenleving. Om te beginnen in Noord-Nederland.

Onderzoek
Femke de Haan en Marja Janssens (CMO STAMM) 
Vormgeving
Studio Martiene Raven

CMO STAMM
Eemland 5b 9405 KD Assen
Laan Corpus den Hoorn 100-2 9728 JR Groningen
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