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Het doel van de scriptie is enerzijds inzicht geven in de woningvoorraad in Assen anno 2020 
en anderzijds het toetsen van de Regiovisie Groningen-Assen 2030.  
 
De Regiovisie Groningen-Assen 2030 (hierna te noemen Regiovisie) is in het jaar 2003 
opgesteld door de provincies Groningen en Drenthe en een dertiental gemeenten, 
waaronder Assen en Groningen. In deze Regiovisie kijken de deelnemers over de 
gemeente- en provinciegrenzen heen naar de toekomst. In deze visie worden ook 
verwachtingen over de aantallen te bouwen woningen geschetst. In de loop van de tijd zijn 
door voortschrijdend inzicht deze aantallen enkele malen aangepast. In dit rapport wil ik de 
woningbouwafspraken uit de Regiovisie toetsen aan de hand van andere te onderzoeken 
gegevens. 
 
Voor het verkrijgen van deze gegevens heb ik diverse rapporten gebruikt die door 
onderzoeksbureau ABF zijn opgesteld. Daarnaast is de database van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (gevoed door de gemeenten en provincies) van groot belang voor het 
onderzoek. Last but not least heeft de database van de Nederlandse Vereniging van 
Makelaars veel informatie gegeven over de ontwikkelingen op de woningmarkt. Van de 
afdeling statistiek van de gemeente Assen heb ik ook diverse cijfers ontvangen die in dit 
onderzoeksrapport zijn verwerkt.  
 
Naast deze deskresearch is een woningmarktdeskundige bij de gemeente Assen 
geïnterviewd. 
 
Aan de hand van de onderzochte demografische gegevens kunnen we stellen dat Assen zal 
groeien en dat er per jaar circa 420 woningen aan de voorraad moeten worden toegevoegd. 
Het bouwen voor de bevolking van 50 jaar en ouder verdient bijzondere aandacht. Deze 
bevolkingsgroep neemt namelijk behoorlijk toe in de komende jaren. Het aandeel 
eenpersoonshuishoudens zal ook aanzienlijk toenemen.  
 
Uit dit onderzoek blijkt dat  de verschillende prognoses zoals die in de Regiovisie Groningen-
Assen 2030 in het jaar 2003 zijn vastgesteld, naar beneden bijgesteld moeten worden. De 
bevolking van Assen zal namelijk minder hard groeien dat tot nu toe werd verwacht.  
 
 


