
Ladder Duurzame Verstedelijking 

 

Aanleiding  

De kerk St Jozef is een rijksmonument. De kerk is in 1932 gebouwd naar ontwerp van B.J. Koldewey 

en C.M. van Moorstel. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed waardeert het gebouw  als een kerk van 

algemeen belang. Het gebouw heeft een cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de 

ontwikkeling van het katholicisme in het zuiden. Verder is het van belang als voorbeeld van de 

typologische ontwikkeling van de volkskerk in het interbellum. Het gebouw heeft verder ook een 

belang vanwege de architectuurhistorie en bouwtechnische zeldzaamheid. In 2010 werd, vanwege 

teruglopend kerkbezoek, de kerk St. Jozef onttrokken aan de eredienst. Na jaren van leegstand is er 

nu een nieuwe invulling gevonden voor dit rijksmonument. In de kerk worden 30 appartementen 

gerealiseerd, waarvan er 24 bestemd zijn voor ouderen met dementie en 6 voor jongvolwassenen met 

een ontwikkelstoornis. De achterliggende gedachte is dat de jongvolwassenen in het kader van een 

werkervaringstraject ondersteunende taken uitvoeren, waardoor verpleegkundigen meet tijd hebben 

om aan de zorg te besteden.  

 

Een nieuwe invulling van de kerk St.Jozef is niet alleen van belang voor het rijksmonument zelf. Een 

kerk is een belangrijke gebouw voor de lokale gemeenschap. Dat eindigt niet met het onttrekken van 

het gebouw aan de eredienst. Voor velen is de kerk een herkenningsteken en een plek van 

herinnering. Tijdens het opstellen van het wijkontwikkelingsprogramma Braakhuizen-Zuid bleek ook 

dat vele uit de wijk zich nauw betrokken voelen bij de kerk St. Jozef en de plek die dit gebouw inneemt 

binnen de wijk. Met de nieuwe invulling van wonen met zorg kan de kerk St. Jozef de toekomst weer 

tegemoet zien.  

 

Om de ontwikkeling formeel mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan 

noodzakelijk. In het Bro (art 3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening) is vastgelegd dat de toelichting bij een 

bestemmingsplan moet voldoen aan de systematiek van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking 

(hierna: ‘ladder’). De ladder is een wettelijk verplicht motiveringsinstrument waaraan iedere ‘nieuwe 

stedelijke ontwikkeling’(art 1.1.1 Bro) moet worden getoetst.  

Planinitiatief 

Het voornemen is om in de bestaande kerk St. Jozef 30 appartementen te realiseren. Het aantal m2 

bebouwing neemt niet toe. Het programma richt zich op 24 appartementen voor ouderen met 

dementie en 6 appartementen voor jongvolwassenen met een ontwikkelstoornis.  

 

[Invoegen figuur ligging plangebied + invoegen figuur begrenzing plangebied, ingezoomd op de 

locatie] 

 

Opzet Ladder Duurzame Verstedelijking 

Het doel van de ladder is zorgvuldig en duurzaam ruimtegebruik, met oog voor toekomstige 

ruimtebehoefte en ontwikkelingen in de omgeving. De ladder geeft daarmee invulling aan het 

Per 1 juli 2017 luidt het tweede lid van art. 3.1.6. als volgt: 

“De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, 

bevat een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan 

die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom niet 

binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien.” 

 



nationaal ruimtelijk belang gericht op een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij 

ruimtelijke besluiten.  

 

Voor het initiatief wordt bekeken of en op welke manier de toevoeging van maximaal 30 woningen te 

verantwoorden is vanuit de methodiek van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. De hoofdvraag 

van dit onderzoek luidt: Voldoet het initiatief aan een (kwantitatieve en kwalitatieve) behoefte en is er 

sprake van duurzaam ruimtegebruik binnen het verzorgingsgebied? 

 

Het antwoord op de hoofdvraag uit dit onderzoek wordt verkregen door middel van ruimtelijk-

functioneel onderzoek, waarbij zowel de kwantitatieve als kwalitatieve behoefte aan de ontwikkeling 

wordt onderzocht binnen het verzorgingsgebied. Ook wordt gekeken naar de locatieafweging binnen 

of buiten het bestaand stedelijk gebied. Bovendien worden door middel van het onderzoek de te 

verwachten effecten van de beoogde ontwikkeling in beeld gebracht. Met de resultaten van het 

onderzoek is de Ladder voor Duurzame Verstedelijking doorlopen.  

 

Voor het bepalen van de behoefte en het duurzaam ruimtegebruik is onder andere gekeken naar: 

• Provinciale Omgevingsvisie Noord-Brabant (2018); 

• Afsprakenkader wonen (2017); 

• Visie op wonen. Stedelijk Gebied Eindhoven (2019); 

• Woondeal Stedelijk gebied Eindhoven (2019); 

• Woonvisie Geldrop-Mierlo 2020-2028 (2020); 

• Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant 2020; 

• Monitor Bevolking en wonen Noord-Brabant (2020) 

 

De beoogde ontwikkeling is hierna getoetst aan de ladder 

 

Of bij de bovengenoemde voorzieningen sprake is van een stedelijke ontwikkeling, hangt af van de 

omvang en de gebruiksmogelijkheden. Vanaf 12 woningen wordt een woningbouwontwikkeling door 

de Raad van State gezien als een stedelijke ontwikkeling. Het onderhavige plan St. Jozefkerk is dus 

aan te merken als een stedelijke ontwikkeling. Ook is er sprake van een nieuwe stedelijke 

ontwikkeling, gezien de functiewijziging naar wonen. Dit betekent dat de toets aan de Ladder van 

toepassing is. Aangezien het gebied zich binnen stedelijk gebied bevindt, richt de toepassing van de 

ladder zich specifiek op de ‘behoefte’. 

 

Ladder voor Duurzame Verstedelijking 

 

Sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling 

De beoogde ontwikkeling van 30 appartementen betreft een transformatie en is een nieuwe stedelijke 

ontwikkeling. Dit blijkt uit de omvang en de gebruiksmogelijkheden: 

• Het plangebied heeft in het vigerende bestemmingsplan de bestemming ‘Maatschappelijke 

doeleinden’. Voor de voorgenomen ontwikkeling is een functiewijziging nodig; namelijk naar 

Wonen-zorgwonen. 

• Een stedelijke ontwikkeling is volgens het besluit ‘een ruimtelijke ontwikkeling van een 

bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of 

andere stedelijke voorzieningen’. Het initiatief om maximaal 30 woningen te realiseren kan 

onder deze definitie worden geschaard, gezien het hier gaat om de ontwikkeling van een 

woningbouwlocatie. 

• Jurisprudentie leert dat bij een woningbouwontwikkeling vanaf 12 woningen sprake is van een 

nieuwe stedelijke ontwikkeling. Aangezien het om de toevoeging gaat van maximaal 30 

woningen, kan het initiatief gekwantificeerd worden als een ‘nieuwe stedelijke ontwikkeling’. 

 



Het initiatief betreft een herbestemming van de kerk St. Jozef, gelegen binnen bestaand stedelijk 

gebied. Dit betekent dat de toepassing van de ladder zich specifiek richt op de onderbouwing van de 

woonbehoefte.   

 

Passend binnen behoefte van het verzorgingsgebied 

Voor de onderbouwing van de woonbehoefte is gekeken naar de afbakening van de relevante regio, 

om zo de behoefte in beeld te brengen. Hiervoor kijken we naar de regionale woningmarkt, die 

gedefinieerd wordt op basis van verhuisbewegingen. In dit behoefteonderzoek gaat het om de 

gemeente Geldrop-Mierlo en het Stedelijk Gebied Eindhoven.  

 

Het initiatief wordt passend geacht binnen de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. Hieronder volgt 

een beknopte toelichting en advies. De volledige onderbouwing van de woningbehoefte is opgenomen 

in bijlage 1 en 2 van deze notitie. 

 

Kwantitatieve behoefte: 

De ontwikkeling voorziet in een kwantitatieve behoefte. 

• De komende jaren nemen de bevolking en het aantal huishoudens in het verzorgingsgebied 

toe. Het aantal huishoudens groeit daarbij harder dan het aantal inwoners wat duidt op een 

toename van het kleinere huishoudens (een- en tweepersoons). Over de hele periode 2012 – 

2020 is de totale woningvoorraad in Geldrop-Mierlo met 3,7% toegenomen en is sprake van 

een uiterst lichte jaarlijkse groei (gemiddeld 0,5%). Rekening houdend met de bevolkingsgroei 

tot 2040 is in Geldrop-Mierlo een uitbreiding noodzakelijk van de woningvoorraad van circa 

2.020 woningen in de periode 2020-2040. Oftewel een groei van 11,5 % ten opzichte van 

2020. Dat is een aanzienlijke intensivering ten opzichte van het eerder genoemde groeitempo 

van 3,7% in de periode 2012-2020. Met het ondertekenen van de Woondeal wordt ingezet op 

een versnelling van de woningbouwopgave in het Stedelijk Gebied Eindhoven. Die opgave 

geldt zowel voor Eindhoven als de omliggende gemeenten.  

• De totale netto plancapaciteit bedraagt 2.123 woningen. Een aanzienlijk deel hiervan betreft 

zachte (potentiële) plannen, waar ook het voorliggende plan tot behoort. De harde 

(vastgestelde) plancapaciteit, bedraagt circa 934 woningen. Dit is lager dan de 

geprognosticeerde woningbehoefte in Geldrop-Mierlo. Het voorliggende plan van 30 woningen 

in de kerk St. Jozef geeft daarmee dus invulling aan de kwantitatieve behoefte die nog 

resteert na het invullen van de harde plancapaciteit (2.035 - 934 = 1.101). 

• In deze ladder is uitgegaan van de actuele provinciale prognosecijfers 2020. Daaruit blijkt dat 

de woningvoorraadbehoefte blijft toenemen. Dit komt vooral door de hoger dan geraamde 

binnen- en (vooral) buitenlandse migratiesaldi.  

 

Kwalitatieve behoefte:  

De ontwikkeling voorziet bovendien in een kwalitatieve behoefte.  

• Waar de grootste groep inwoners in Geldrop-Mierlo anno 2020 nog bestaat uit 40 tot 59-

jarigen zal dat de komende jaren verschuiven naar de oudere leeftijdscategorieën. Het aantal 

inwoners in Geldrop-Mierlo van 60 jaar of ouder zal naar 2040 met 25% toenemen. De groep 

van 80 jaar en ouder zal zelfs bijna verdubbelen ten opzichte van 2020. Een eerste vertaling 

van deze gegevens naar de behoefte aan woningen en doelgroepen laat zien dat er een grote 

vraag zal zijn naar levensloopbestendige (nultreden) woningen, geschikt voor ouderen, waar 

zorg ontvangen en verleend kan worden. De groep ouderen met dementie zal de komende 

jaren alleen maar toenemen. Verder laten de demografische ontwikkelingen een toenemende 

vraag zien naar kleinere betaalbare woningen. Het bestaande aanbod sluit onvoldoende aan 

op deze behoeften. De “Woonvisie Geldrop-Mierlo 2020 – 2028” richt zich daarom onder meer 

op het creëren van aanbod voor combinaties van wonen en zorg en kleine betaalbare 

woningen voor 1 en 2 persoonshuishoudens. De herbestemming van de kerk St. Jozef met 



appartementen voor ouderen met dementie en appartementen voor jongvolwassenen voorziet 

in deze behoefte.  

• De toenemende vraag naar kleinere en nultredenwoningen vanuit jongeren, starters en 

senioren zet de bestaande voorraad sterk onder druk. De behoefte aan meer van dit soort 

type woningen in Geldrop-Mierlo is groot en het gebrek aan voldoende opties zorgt voor een 

rem op de doorstroming in Geldrop-Mierlo. Behalve grondgebonden woningen kunnen 

appartementen hier een grote rol in spelen. Het toevoegen van appartementen aan de 

woningvoorraad stimuleert doorstroming.  

• Het initiatief combineert woningen met zorg voor ouderen met dementie en jongvolwassenen 

met een ontwikkelstoornis. Voor de jongvolwassenen is het idee dat zij via 

werkervaringsplekken later uitstromen naar  jongeren kunnen onder andere de geriatrisch 

verpleegkundige ondersteunen maar ook bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden verrichten 

Deze mix aan doelgroepen  

• Het initiatief omvat het geven van een nieuwe functie aan het rijksmonument de kerk St. 

Jozef. Met de beoogde nieuwe bestemming van de kerk St. Jozef zal de overcapaciteit aan 

maatschappelijke gebouwen in de wijk Braakhuizen-Zuid afnemen. De appartementen worden 

binnen het bestaande gebouw verwezenlijkt met respect voor de architectuurhistorische en 

bouwkundige kwaliteiten van het pand. Er vindt geen uitbreiding van bebouwing plaats. 

Daarmee wordt invulling gegeven aan een duurzame stedelijke ontwikkeling.     

 

Geen onaanvaardbare effecten  

Gezien de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan woningen in Geldrop-Mierlo zijn er geen 

onaanvaardbare effecten te verwachten als gevolg van de ontwikkeling.  

 

Gesitueerd binnen/buiten bestaand stedelijk gebied  

De ontwikkellocatie bevindt zich binnen bestaand stedelijk gebied. Het betreft bovendien de 

herbestemming van een bestaand pand, waarbij de architectuurhistorische en bouwtechnische 

kwaliteiten behouden blijven voor de toekomst.    

  



Bijlage 1 Onderbouwing woningbehoefte 
 

B1.1 Afbakening verzorgingsgebied 

Het verzorgingsgebied is het gebied waarbinnen vraag en aanbod van woonruimte plaatsvindt, ook 

wel de woningmarkt. De woningmarktafbakening verschilt per initiatief en valt niet per definitie samen 

met een bestuurlijke regio. Een belangrijke indicator voor het functioneren van de regionale 

woningmarkt is het aantal verhuisbewegingen/ migratiestromen binnen en naar de betreffende 

gemeente/woonplaats.  

 

Verhuisstromen Percentage 

Binnen gemeente Geldrop-Mierlo 45,5% 

Vanuit Stedelijk Gebied Eindhoven 34,5% 

Totaal 80% 

 

Een blik op de verhuisbewegingen (bron: cbs) toont dat ruim 45% van de verhuizingen plaatsvindt 

binnen de gemeente Geldrop-Mierlo. Dit vormt bijna de helft van alle verhuisbewegingen en daarmee 

wordt de gemeente Geldrop-Mierlo gezien als het primaire verzorgingsgebied. Dit betekent dat in 

de kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de vraag primair wordt gekeken naar de eigen gemeente. 

Het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) mag daarnaast niet worden genegeerd. Naast Geldrop-Mierlo 

bestaat dit gebied uit de gemeenten Best, Eindhoven, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, 

Veldhoven en Waalre. Ruim 34% van de verhuisbewegingen naar Geldrop-Mierlo komt uit de andere 

gemeenten van de SGE. Deze gemeenten vormen daarmee het secundaire verzorgingsgebied. In 

totaal komt daarmee 80% van alle verhuisbewegingen uit Geldrop-Mierlo en de SGE. Dit is tevens het 

gebied waarin regionale afstemming op het gebied van wonen plaatsvindt. Het overige deel komt uit 

andere gemeenten in Nederland. 

 

B1.2 Kaderstellend beleid 

‘Werken aan een slimme netwerkstad’ is een van de vier hoofddoelen uit de ‘Provinciale 

omgevingsvisie van Noord-Brabant’. Er wordt ingezet op een excellent en duurzaam woon-, leef- en 

vestigingsklimaat. Daarbij richt de provincie zich op duurzame verstedelijking. Ten aanzien van wonen 

is onder meer vastgelegd dat uitbreiding van bestaand stedelijk gebied in steden en dorpen wenselijk 

is vanuit kwalitatieve overwegingen en een concrete marktvraag. De komende tien jaar ligt er een 

forse woningbouwopgave van circa 120.000 woningen.  

 

In september 2017 is de ‘Brabantse Agenda Wonen’ vastgesteld. De agenda is opgesteld met als 

uitgangspunt de motie ‘Versnellen en verduurzamen woningbouwproductie’ van de provinciale staten 

en vanuit de urgentie om het wonen en het woningbouwprogramma in te zetten voor een de bredere 

met omgevingskwaliteit samenhangende doelen. De provincie heeft 6 richtinggevende principes 

geformuleerd, waaronder: 

• Ruim baan voor ‘goede woningbouwplannen’ binnen het bestaand stedelijk gebied van steden 

en dorpen: woningbouw op geschikte inbreidings-, herstructurerings en transformatielocaties 

en in bestaand leegstaand vastgoed, die aansluit op een actuele vraag en snel in aanbouw 

kan worden genomen. 

• Realisme en flexibiliteit in de regionale en gemeentelijke woningbouwplanning en 

woningbouwprogrammering zijn gewenst om tijdig en adequaat in te kunnen spelen op de 

dynamiek in de woningmarkt, veranderende woonwensen en onvoorziene ruimtelijke 

ontwikkelingen. 

 

Brainport is booming en de economie groeit al jaren harder dan het landelijk gemiddelde. Dat zorgt 

voor extra werkgelegenheid en mensen die zich willen vestigen in het Stedelijk Gebied. Het gevolg is 

een sterke huishoudensgroei en een aantrekkende woningmarkt. De grote uitdaging voor de negen 

gemeenten is het ontwikkelen van een passend woningaanbod en daarbij behorende gevarieerde 



woonmilieus. Daartoe willen de negen gemeenten krachtig en gezamenlijk optrekken en hebben ze 

woningbouwafspraken vastgelegd in het Afsprakenkader wonen 2017. Gesteld wordt: 

 

“De opgave die voor ons ligt is meervoudig. In de eerste plaats: voldoende woningen om de groei van 

de bevolking op te vangen. We willen instromers kunnen aantrekken en starters en doorstromers 

vasthouden voor de regio. In de tweede plaats gaat het om kwaliteit: een aanbod van aantrekkelijke, 

unieke, toonaangevende en gevarieerde woonmilieus”.  

 

In 2019 heeft de SGE de ‘Visie op wonen’ opgesteld. Een kwantitatieve groei van het aantal woningen 

is van belang zodat het compacte stedelijke draagvlak voor topvoorzieningen toeneemt. Belangrijker 

nog is de kwalitatieve groei: “kwalitatief goede woningen, een grote diversiteit in woningtypen die 

nationaal en mondiaal aanspreekt, geschikt voor de diversiteit aan doelgroepen, die duurzaam en 

CO2 neutraal is en innovatief is in de techniek”. 

• Er dienen voldoende woningen te zijn in alle segmenten. Er moet bovendien voldoende 

aandacht zijn voor sociale huur en middensegment huur- en koopwoningen om de 

doorstroming op de woningmarkt op peil te houden. 

• Een grote uitdaging is het verduurzamen van de woningvoorraad, bijdragen aan 

klimaatdoelstellingen en het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en andere 

schadelijke stoffen.  

• De Brainport Principes en de Kwadrantenbenadering zijn handvatten voor sturing. De kwaliteit 

van nieuwe woningbouwplannen vraagt de aandacht. Het streven is gericht op een aanbod 

van aantrekkelijke, unieke, toonaangevende, innovatieve en gevarieerde woonmilieus. De 

brainport principes en de kwadrantenbenadering zorgen voor deze borging en een lokale 

kleuring. Daarbij wordt gekozen voor inbreiding (en transformatie).  

 

Voorjaar 2020 is de ’Woonvisie Geldrop-Mierlo 2020-2028’ vastgesteld. Voorop staat dat het 

toekomstige woningaanbod zo goed mogelijk aansluit op de woonwensen en behoeften op 

de woningmarkt in Geldrop-Mierlo. Daarbij wordt gestreefd naar een goede mix van woningen, 

doelgroepen en leeftijden in elke wijk met de overtuiging dat dit bijdraagt aan leefbaarheid en sociale 

cohesie. Belangrijke doelgroepen binnen het beleid zijn starters, jonge gezinnen, senioren en een- en 

tweepersoonshuishoudens. Pijlers van beleid binnen de Woonvisie zijn onder meer de aandacht voor 

doorstroming en het bieden van ruimte voor vernieuwende concepten. De herontwikkeling van de kerk 

St. Jozef tot woningbouwontwikkeling met een hoog zorg  karakter past hierin. De combinatie van de 

doelgroepen van ouderen met dementie en jongvolwassenen met een ontwikkelstoornis is een unieke 

toevoeging in het woningaanbod van Geldrop-Mierlo.   

 

Conclusie beleid 

De provincie Noord-Brabant streeft naar een excellent en duurzaam woon- leef- en vestigingsklimaat. 

Daarbij wordt nadrukkelijk ingezet op duurzame verstedelijking. De provinciale woningbouwopgave is 

enorm. In de provinciale woonagenda is afgesproken dat wordt ingezet op een vraaggericht 

kwalitatief woningbouwprogramma. Dit is nader uitgewerkt in regionaal beleid. De focus ligt onder 

meer op sociale huur (druk op sociale segment neemt toe, resultaten woonwensenonderzoek) en het 

middeldure segment (huur en koop).   

 

In de regionale visie wordt een kwadrantenbenadering gehanteerd, waarbij de unieke eigenschappen 

van een dorp of stad zijn vertaald naar complementaire woonmilieus. De herontwikkeling van het 

rijksmonument de kerk St. Jozef sluit aan op het creëren van een innovatief woonmilieu. De koppeling 

van doelgroepen van ouderen en jongvolwassenen in een uniek pand met zorgconcept past daarbij.  

 

Lokaal staat voorop dat het toekomstige aanbod zo goed mogelijk aansluit op de woonwensen en 

behoeften, waarbij in elke wijk wordt gestreefd naar een goede mix van woningen, doelgroepen en 

leeftijden. Starters, jonge gezinnen, senioren en een- en tweepersoonshuishoudens zijn daarbij 



belangrijke doelgroepen evenals het ontwikkelen van nieuwe concepten van wonen met zorg. De 

beoogde ontwikkeling van de kerk St. Jozef met een combinatie van doelgroepen van ouderen met 

dementie en jongvolwassenen met een ontwikkelstoornis, levert een unieke en wenselijke toevoeging 

aan het woningaanbod van Geldrop-Mierlo.   

 

B1.3 Kwantitatieve behoefte 

In deze paragraaf is de kwantitatieve behoefte binnen het verzorgingsgebied in beeld gebracht. 

Hiervoor is eerst de bevolkings- en huishoudensprognose in beeld gebracht aan de hand van de 

meest recente provinciale prognose Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant 

2020. De behoefte is afgezet tegen de plancapaciteit om aan te geven of er nog ruimte is voor de 

ontwikkeling van nieuwe woningen.  

 

Bevolkings- en huishoudensprognose 

De gemeente Geldrop-Mierlo telt volgens de “Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant 

2020” in 2020 39.730 inwoners. Volgens prognoses van de provincie neemt het inwonertal de 

komende jaren toe tot ruim 41.150 in 2030. Dit is een toename van circa 3,6%. In het SGE wonen in 

2020 bijna 519.000 mensen. In 2030 is dit aantal toegenomen tot ruim 567.000 wat 

een toename betekent van circa 8,5%.  

 

Inwoners 2020 2040 Verschil 

Geldrop-Mierlo 39.730 41.150 + 3,6% 

Stedelijk Gebied Eindhoven 518.945 563.165 + 8,5% 

 

Gelet op de huishoudensprognose laten zowel de gemeente Geldrop-Mierlo als het Stedelijk Gebied 

Eindhoven een sterkere groei zien. Zowel in de gemeente Geldrop-Mierlo als in het SGE neemt het 

aantal huishoudens procentueel beduidend sterker toe dan het inwonertal. Dit duidt erop dat de 

gemiddelde omvang van huishoudens de komende jaren afneemt.  

 

Huishoudens 2020 2040 Verschil 

Geldrop-Mierlo 17.680 19.095 + 8% 

Stedelijk Gebied Eindhoven 246.075 294.745 + 19,8% 

 

Dit sluit aan bij landelijke trends van individualisering en vergrijzing (toename een- en 

tweepersoonshuishoudens)  

 

Woningbehoefte 

Door de toename van de bevolking en een groeiend huishoudensaantal neemt de kwantitatieve 

behoefte aan woningen toe. Als afgeleide van de bevolkings- en huishoudensontwikkeling kan een 

raming worden gemaakt van de kwantitatieve woningbehoefte per gemeente.  

 

Woningvoorraad 2020 2040 Verschil 

Geldrop-Mierlo 17.745 19.780 2.035 

Stedelijk Gebied Eindhoven 237.320 291.190 53.870 

 

Volgens de “Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant 2020” bestaat er in de gemeente 

Geldrop-Mierlo tot 2040 een kwantitatieve woningbehoefte van circa 2.035 woningen. Voor het 

stedelijk gebied is dit 53.870 woningen. 

  



  

 

Plancapaciteit Geldrop-Mierlo Stedelijk Gebied 
Eindhoven 

Harde plancapaciteit 934 14.858 

Zachte plancapaciteit 1.189 26.623 

Netto plancapaciteit 2.123 41.481 

 

Kwantitatief aanbod 

In bovenstaande tabel is de meest actuele plancapaciteit weergegeven. Onderstaande cijfers zijn op 

basis van de ‘Provinciale Matrix 2020’ en de ‘Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, 

2020’. Het betreft de stand per 1 januari 2020.  

 

De netto plancapaciteit in de gemeente Geldrop-Mierlo bedraagt circa 2.123 woningen. Een 

aanzienlijk deel hiervan betreft ook zachte (potentiële) plannen, waar ook het voorliggende plan tot 

behoort. De harde (vastgestelde) plancapaciteit, bedraagt circa 934 woningen. Dit is lager dan 

de geprognosticeerde woningbehoefte in Geldrop-Mierlo (2.035 - 934 = 1.101). In het Stedelijk Gebied 

geldt ook dat de harde plancapaciteit lager is dat de geprognosticeerde behoefte (53.870 – 14.858 

=39.012).  

 

In maart 2019 is bovendien de Woondeal Stedelijk Gebied ondertekend door het Stedelijk Gebied 

Eindhoven, de provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties. Het Stedelijk gebied ervaart momenteel de gevolgen van het woningtekort, daarbij 

behorende prijsstijgingen en de druk op de betaalbaarheid, met name voor de middeninkomens. De 

opgave op het gebied van wonen beperkt zich niet tot de gemeentegrenzen van Eindhoven, maar 

raakt het hele Stedelijk Gebied Eindhoven.  

 

Voor de middellange termijn moet er voldoende plancapaciteit geborgd zijn. In de woondeal is onder 

meer afgesproken dat de woningproductie wordt versneld.  

 

Conclusie  

De komende jaren nemen de bevolking en het aantal huishoudens in de gemeente Geldrop-Mierlo en 

het Stedelijk Gebied toe. Het aantal huishoudens groeit daarbij harder dan het aantal inwoners wat 

duidt op een toename van het kleinere huishoudens (een- en tweepersoons). Als afgeleide van de 

bevolkings- en huishoudensontwikkeling en rekening houdend met bestaande tekorten (hoge 

scenario) is er in de gemeente Geldrop-Mierlo tot 2040 een kwantitatieve woningbehoefte aan 2.035 

woningen. De netto plancapaciteit in de gemeente Geldrop-Mierlo bedraagt circa 2.123 woningen. 

Een aanzienlijk deel hiervan betreft ook zachte (potentiële) plannen, waar ook het voorliggende plan 

tot behoort. De harde (vastgestelde) plancapaciteit, bedraagt circa 934 woningen. Dit is lager dan 

de geprognosticeerde woningbehoefte in Geldrop-Mierlo (2.035 - 934 = 1.101). In het Stedelijk Gebied 

geldt ook dat de harde plancapaciteit lager is dat de geprognosticeerde behoefte (53.870 – 14.858 

=39.012). Het huidige initiatief dat voorziet in het toevoegen van 30 woningen geeft dus invulling aan 

een kwantitatieve behoefte. Met ondertekening van de Woondeal wordt ingezet op een versnelling van 

de woningbouwopgave in het Stedelijk Gebied Eindhoven. Die opgave geldt zowel voor Eindhoven als 

de omliggende gemeenten. 

 

 

 

 

 

 

 



B1.4 Kwalitatieve behoefte 

Kwalitatieve behoefte 

De bevolkingsopbouw van Geldrop-Mierlo, en vooral de ontwikkeling daarin de komende decennia, 

illustreert goed wat de effecten van de vergrijzing zijn. De groep inwoners van 60 jaar en ouder neemt 

tot 2040 toe met 25%. Waar nu ongeveer 28% van de bevolking in Geldrop-Mierlo 60 jaar en ouder is, 

zal dat in 2040 bijna 34% zijn. Als we inzoomen op de groep inwoners van 80 jaar en ouder dan zien 

we dat die bijna verdubbelt de komende twee decennia. Tegelijkertijd zien we dat deze groei van de 

groep 60 jaar en ouder vooral ten koste gaat van de inwonertallen in de leeftijdscategorie 40 tot 60 

jaar: in 2017 vormen zij nog 29% van het totale inwonertal in Geldrop-Mierlo maar in 2040 zal dit zijn 

afgenomen tot 24%. Daarentegen is de verwachting dat de groep van 40 jaar en jonger min of meer 

stabiel blijft en lijkt Geldrop-Mierlo minder geconfronteerd te worden met ontgroening van de bevolking 

(Bron: Woonvisie Geldrop-Mierlo 2020-2028). 

 

Bovenstaande demografische ontwikkelingen betekenen dat de groep ouderen toeneemt. Het aantal 

mensen met dementie in Nederland zal als gevolg van de vergrijzing in de toekomst explosief stijgen. 

Volgens de schattingen van Alzheimer Europa zal Nederland in 2050 relatief veel dementerenden 

hebben: meer dan een half miljoen, ruim 3% van de bevolking. Nu is dat nog 1,5%. Dit betekent dat er 

over 30 jaar voor dubbel zo veel mensen zorg moet worden geleverd en in passende huisvesting zijn 

voorzien. Deze landelijke trend zal ook lokaal terug te zien zijn. Het voorliggende plan om in de kerk 

St.Jozef 30 appartementen, waarvan 24 appartementen voor ouderen met dementie te realiseren vult 

een deel van deze behoefte in.  

 

We zien een toename van het aantal jongeren in jeugdhulp. In de gemeente Geldrop-Mierlo ontvangt 

12,7 procent van de jongeren tot 18 jaar jeugdhulp (in natura) in 2019. In 2016 ontving ruim 

15 procent van de jongeren met een lopend zorgtraject binnen één maand na hun 18e verjaardag 

volwassenenzorg. Dit aandeel zorggebruikers liep op tot 20 procent binnen drie maanden en tot ruim 

25 procent binnen zes maanden. Het is belangrijk om deze doelgroep zo goed mogelijk naar een 

zelfstandig leven te begeleiden. Eigen woonruimte vormt daarbij een belangrijk onderdeel.  

 

Bovenstaande demografische ontwikkelingen laten een toenemende vraag zien naar kleinere 

betaalbare woningen. Het bestaande aanbod sluit onvoldoende aan op deze behoeften. De 

“Woonvisie Geldrop-Mierlo 2020 – 2028” richt zich daarom onder meer op het creëren van aanbod 

voor combinaties van wonen en zorg en kleine betaalbare woningen voor 1 en 2 

persoonshuishoudens. De herbestemming van de kerk St. Jozef met appartementen voor ouderen 

met dementie en appartementen voor jongvolwassenen voorziet in deze behoefte.  

 

De toenemende vraag naar kleinere en nultredenwoningen vanuit jongeren, starters en senioren zet 

de bestaande voorraad sterk onder druk. De behoefte aan meer van dit soort type woningen in 

Geldrop-Mierlo is groot en het gebrek aan voldoende opties zorgt voor een rem op de doorstroming in 

Geldrop-Mierlo. Behalve grondgebonden woningen kunnen appartementen hier een grote rol in 

spelen. Het toevoegen van appartementen aan de woningvoorraad op in de voormalige kerk St. Jozef 

stimuleert doorstroming.    

 


