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Inleiding 
 
De belangstelling om vanuit Nederland naar Duitsland te verhuizen bestaat al jaren. Met name in 
de grensgebieden is er een trek naar de Duitse buurgemeenten.  
I&O Research heeft in 2003 en 2005 voor de provincie Overijssel een onderzoek uitgevoerd naar 
het wonen in Duitsland. ABF Research heeft als bijdrage voor het nieuwe Provinciaal 
Omgevingsplan van de provincie Groningen onderzoek gedaan naar demografische 
ontwikkelingen, waarin ook de migratie naar Duitsland aan de orde komt (Bijdrage POP Provincie 
Groningen, Notitie Demografie, januari 2007).  
Beide bureaus concluderen dat het effect van migratie op provinciaal niveau gering is. De laatste 
jaren vertrekken wel steeds meer mensen naar Duitsland, maar ook de immigratie neemt toe 
vanuit Duitsland. De gemeente Groningen heeft een sterk positief migratiesaldo, de 
grensgemeenten hebben een duidelijk negatief saldo. 
 
Het is algemeen bekend dat de plaatsen Bunde en Weener typische Duitse grensplaatsen zijn 
waar veel Nederlanders zijn gaan wonen. Vanuit de provincie Groningen is echter nog nooit 
uitgebreid onderzoek gedaan naar deze ontwikkeling. Tijdens de bespreking van de Ontwerpnota 
Bouwen en Wonen 2005-2008 heeft GS besloten (d.d. 10-05-2005) dat er een onderzoek 
uitgevoerd wordt naar het vertrek van Nederlanders naar het Duitse grensgebied. Het 
voorliggende rapport is het resultaat van dit besluit. 
 
Doelstelling 
 
Door een onderzoek te doen naar migratiestromen tussen Duitse en Nederlandse 
grensgemeenten en ontwikkelingen hierin te signaleren en de gevolgen hiervan te onderzoeken 
en te kijken naar verhuismotieven is het mogelijk de eventuele beleidsmatige consequenties te 
verkennen. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt bij de actualisering van de nota 
Bouwen en Wonen. 
 
Onderzoeksvragen 
 
De volgende onderzoeksvragen worden beantwoord. 
 
1. Migratiestromen 
• Hoeveel mensen zijn vertrokken naar Duitsland in de periode 2001 t/m 2006 vanuit de 

grensgemeenten in de provincie Groningen (gemeente Vlagtwedde, Bellingwedde, 
Scheemda, Stadskanaal, Reiderland en Delfzijl)? 

• Hoeveel mensen zijn in de periode 2001 t/m 2006 (terug)verhuisd naar Groningen vanuit de 
grensgemeenten in Duitsland? 

• Welke migratieontwikkelingen worden verwacht voor de toekomst? 
 
2. Verhuismotieven 
• Welke mensen vertrekken naar Duitsland?  
• Waarom vertrekken zij naar Duitsland?  
• Wat zijn de voor- en de nadelen van het wonen in Duitsland?  
• Zijn er redenen om weer naar Groningen terug te komen?  
 
3.  Invloed grensgemeenten  
• Welke nieuwbouwplannen komen er in de nabije toekomst aan snee in de diverse Duitse 

grensgemeenten? 
• Hoe is de prijsontwikkeling van woningen in Duitsland? (bouwkavels, nieuwbouwwoning, 

bestaande bouw) 
• Wordt er rekening gehouden met de behoefte van Nederlanders in nieuwbouwplannen? 
• Is er een bepaald toewijzingsbeleid voor nieuwe kavels?  
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4.  Slotvragen 
• Hoe moeten wij als de provincie Groningen inspelen op deze ontwikkelingen?  
 
Aanpak 
 
Om antwoord te geven om de onderzoeksvragen zijn gegevens van het CBS over 
migratiestromen tussen Groningen en Duitsland verzameld en geanalyseerd. Daarnaast is er een 
enquête verstuurd naar mensen die verhuisd zijn naar Duitsland. Adresgegevens zijn afkomstig 
van de verschillende grensgemeenten uit het Gemeentelijk Basisadministratie (GBA). 
Adresgegevens zijn anoniem verwerkt en vertrouwelijk behandeld. Voor de verdieping zijn er elf 
interviews gehouden met bewoners die naar Duitsland zijn vertrokken. Om inzicht te krijgen in de 
woningmarktsituatie zijn gesprekken gehouden met een makelaar in Bunde een ambtenaar van 
Landkreis Leer en is gesproken met de burgemeester van de gemeente Bunde. Het 
onderzoeksgebied is afgebakend naar zes Groningse grensgemeenten (Vlagtwedde, Delfzijl, 
Scheemda, Stadskanaal, Reiderland en Bellingwedde), vanwege het sterk negatieve 
migratiesaldo. De conclusies van het onderzoek zullen ook gelden voor naastgelegen gelegen 
gemeenten, zoals Winschoten en Pekela.   
 
Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 2 komen de uitkomsten van de enquête aan bod en in hoofdstuk 3 de belangrijkste 
bevindingen van de interviews. Als laatste wordt in hoofdstuk 4 conclusies en aanbevelingen 
gegeven.  
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1. Analyse migratiestromen 
 
Vanuit de provincie Groningen verhuizen mensen naar Duitsland (emigratie) en er verhuizen 
mensen vanuit Duitsland naar Groningen (immigratie). Door de jaren heen is de emigratie 
toegenomen; in 2001 verhuisden er 355 Groningers naar Duitsland, in 2006 zijn dit er al 655. 
Tegelijkertijd zijn er ook meer mensen vanuit Duitsland hier naartoe gekomen; in 2001 waren dat 
er 327 personen, in 2006 zijn dit er in totaal 573. 
In een periode van 6 jaar zijn 3.052 mensen naar Duitsland vertrokken (2001 t/m 2006). 
Andersom zijn in dezelfde periode 2.714 mensen vanuit Duitsland naar Nederland vertrokken. Dit 
kunnen ook Nederlanders zijn die weer zijn teruggekomen, dit valt niet uit de CBS gegevens te 
halen. Dit betekent een negatief saldo van 338 personen voor de provincie Groningen. 
 
Figuur 1: Ontwikkeling verhuizingen Groningen-Duitsland 
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Met name de grensgemeenten hebben een negatief migratiesaldo. In dit onderzoek kijken 
we daarom met name naar de oorzaken van migratieverliezen aan Duitsland vanuit de 
grensgemeenten. De volgende kaart geeft een beeld van het positief en negatief 
migratiesaldo over de periode 2001 t/m 2006 in de provincie Groningen. In de bijlage van dit 
rapport is per gemeente per jaar een gedetailleerd overzicht te vinden van de migratie. 
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Figuur 2: Migratiesaldo Groningen-Duitsland 
 

 
Bevolking 
Wanneer we kijken naar de bevolking is het migratieverlies relatief het grootst in de 
gemeente Bellingwedde en Vlagtwedde. Gekeken naar de bevolking valt op dat de 
gemeente Scheemda ook een relatief hoog percentage vertrekkers heeft. Daarom wordt 
deze gemeente ook bij het onderzoek betrokken. 
 
Tabel 1: Bevolking en migratiesaldo 
 Bevolking per  

1-1-2006 
Migratiesaldo 
Duitsland 
2001-2006 

%

Bellingwedde 9.740 -150 1,54
Delfzijl 27.989 -53 0,19
Stadskanaal 34.146 -133 0,39
Vlagtwedde 16.614 -236 1,42
Reiderland 6.994 -67 0,96
Scheemda 14.109 -50 0,38
Provincie Groningen 57.4042 -338 0,06
Nederland 16.334.210 -8124 0,00
Bron: CBS 
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Ontwikkeling 
Het migratiesaldo van de grensgemeenten (tussen Groningen-Duitsland) door de jaren heen 
geeft het volgende beeld: in 1995 was het saldo nog relatief positief, in 2001 is dit saldo 
langzaam negatief geworden. Hoe zich dit in de toekomst gaat ontwikkelen is moeilijk te 
voorspellen. 
 
Figuur 3: Migratiesaldo per gemeente door de jaren heen 
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2. Uitkomsten enquête  
 
2.1 Aanpak 
De zes grensgemeenten (Bellingwedde, Reiderland, Delfzijl, Vlagtwedde, Stadskanaal en 
Scheemda) hebben adressen van emigranten uit het GBA (Gemeentelijke 
Basisadministratie) aangeleverd. Hieruit is een bestand van 481 adressen gekomen van 
huishoudens die zijn verhuisd naar Duitsland in de periode 2001 t/m 2006. Dit is bijna de 
helft van de totale populatie en kan als goede steekproef gezien worden. Het aantal 
personen per huishouden in de provincie Groningen ligt op 2,13 (bron: CBS).  Dit betekent 
dat bijna elk huishouden dat verhuisd is vanuit de grensgemeente een enquête heeft 
ontvangen. 
 
Tabel 2: Totale populatie verhuisd naar Duitsland 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 totaal 
Bellingwedde 20 30 20 32 42 57 201 
Reiderland 12 22 17 35 44 27 157 
Delfzijl 9 23 18 30 41 32 153 
Vlagtwedde 60 77 65 35 43 56 336 
Stadskanaal 21 53 21 39 38 46 218 
Scheemda 11 16 11 15 22 12 87 
              1152 
 
2.2 Respons 
In totaal zijn 481 enquêtes verstuurd, er zijn 73 teruggekomen die fout waren geadresseerd 
(mogelijk door tussentijdse verhuizing of vanwege sterfte). Dit betekent dat er in totaal 408 
enquêtes goed zijn aangekomen. Hiervan zijn 154 enquêtes ingevuld teruggestuurd. Dit 
betekent dat een respons van 37,9 procent. 
 
Tabel 3: Respons 

 

totaal 
populatie 
2001-2006 

verstuurd
naar 
adres 

teruggekomen
met post 

goed 
aangekomen 

respons 

Bellingwedde 201 83 8 75 28
Reiderland 157 78 13 65 24
Delfzijl 153 67 17 50 17
Vlagtwedde 336 119 17 102 43
Stadskanaal 218 86 12 74 24
Scheemda 87 48 6 42 15
Onbekend - - - - 3
 1152 481 73 408 154
 
De enquête is zowel ingevuld door mensen die in 2000/2001 als door mensen die recent 
verhuisd zijn. De mensen die recent verhuisd zijn hebben vaker de enquête ingevuld. In de 
volgende tabel is te zien hoeveel mensen er per verhuisjaar gereageerd hebben op de 
enquête.  
 
Tabel 4: Respons per verhuisjaar 
Verhuisjaar Aantal 
2000 of eerder 2 
2001 14 
2002 18 
2003 15 
2004 30 
2005 28 
2006 41 
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2007 1 
Onbekend 5 
Totaal 154 
 
Onderstaande komt de verdeling van de respons per gemeente goed overeen met de 
oorspronkelijke populatie. Dit is een goede indicatie dat de uitkomsten representatief zijn.  
 
Figuur 4:  Respons per gemeente 
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Verder zijn de gemeenten in het onderzoek gezamenlijk bekeken.  
 
2.3 Herkomst grensgemeente provincie Groningen  
Vanuit Groningen wordt met name verhuisd naar grensgemeenten als Bunde, Weener, 
Haren, Lathen, Rhede en Dörpen (Zie kaart in bijlage met verhuisbewegingen van 
Groningen-Duitsland).  
De meeste respondenten hebben een koopwoning achtergelaten (61%) in Groningen. Het 
soort woning dat is met name een vrijstaande woning (35%). Opvallend is het aantal mensen 
dat heeft aangegeven een andere woonvorm achter te hebben gelaten; dit is in veel gevallen 
een boerderij. 
 
Tabel 5:  Type woning achtergelaten 
 Percentage 
Tussenwoning 10,4 %
Hoekwoning 5,8 %
2 onder 1 kapwoning 12,3 %
Vrijstaande woning 35,1 %
Boven- of benedenwoning 2,6 %
Appartement/flat 3,9 %
Andere woonvorm 10,4 %
Anders / Geen woning achtergelaten 19,5 %
Totaal 100,0 %
 
2.4 Kenmerken van bewoners in Duitsland 
Het valt op dat er van alle leeftijdsklassen mensen naar Duitsland vertrekken. In de volgende 
figuur is dit duidelijk te zien. 
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Figuur 5: Leeftijdsklassen 
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Samenstelling huishouden 
De meeste mensen wonen met partner zonder thuiswonende kinderen (48%). Er zijn ook 
alleenstaanden (16%) en mensen die met thuiswonende kinderen naar Duitsland vertrokken 
zijn (31%). 
 
Bron van inkomsten 
Van de respondenten geeft 43% aan nog in loondienst te zijn bij een bedrijf, organisatie of 
overheid in Nederland, 8 % heeft een eigen bedrijf in Nederland. Een klein aantal mensen 
werkt in Duitsland. 
 
Tabel 6: Bron van inkomsten 
 Percentage 
In loondienst bij een bedrijf, organisatie of overheid in Nederland 42,9 %
In loondienst bij een bedrijf, organisatie of overheid in Duitsland 8,4 %
Eigen bedrijf of praktijk in Nederland 8,4 %
Eigen bedrijf of praktijk in Duitsland 2,6 %
Pensioen/AOW 18,8 %
Prepensioen 3,9 %
Arbeidsongeschikt/werkloos 3,9 %
Anders 3,9 %
Niet ingevuld 7,1 %
Totaal 100,0 %
 
2.5 Woning in Duitsland 
De meeste respondenten hebben een koopwoning gekocht (82%). Daarvan heeft 71,1 
procent een bestaande woning gekocht in Duitsland. Van de respondenten heeft 69% 
aangegeven verhuisd te zijn naar een vrijstaande woning. 
 
Tabel 7: type woning in Duitsland 
 Percentage Percentage type woning in 

Nederland achtergelaten 
(zie tabel 5) 

Tussenwoning 0,6 % 10,4 %
Hoekwoning 0,0 % 5,8 %
2 onder 1 kapwoning 3,2 % 12,3 %
Vrijstaande woning 68,8 % 35,1 %
Boven- of benedenwoning 4,5 % 2,6 %
Appartement/flat 4,5 % 3,9 %
Andere woonvorm 16,9 % 10,4 %
Niet ingevuld 1,3 % 19,5 %
Totaal 100,0 % 100,0 %
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2.6 Woonredenen 
Van de meest genoemde reden om naar Duitsland te verhuizen, zijn de drie meest 
genoemde financieel. Maar ook wordt duidelijk dat er veel meer redenen zijn om naar 
Duitsland te gaan. In hoofdstuk drie worden de redenen verder onderbouwd met de 
interviewgegevens. 
 
Tabel 8 : redenen voor vertrek naar Duitsland 
    Aangevinkt 
1.  De woning is goedkoper 110
2.  Prijs-kwaliteitverhouding van woningen beter in Duitsland 84
3.  De autokosten zijn lager 77
4.  De OZB-lasten zijn lager 56
5.  De kavels in Duitsland zijn ruimer 54
6.  Het is rustiger in Duitsland 50
7.  Er is goede medische zorg 49
8.  De woon- leefomgeving gaat achteruit in Nederland, het verloedert 45
9.  De mentaliteit in Duitsland is prettiger dan in Nederland 43
10.  Er is een Eigenheimzulage 37
11.  Het is in Duitsland netter dan in Nederland 35
12.  Er komen steeds meer 'lastige mensen' in de gemeente / in Nederland wonen 32
13.  Minder regels om een woning te bouwen in Duitsland 31
14.  Geen passende woning in gemeente in Groningen te vinden 31
15.  Het is veiliger in Duitsland 24
16.  Het is goedkoper om in Duitsland boodschappen te doen 22
17.  Het hebben van een Duitse partner/familie 22
18.  In Duitsland is het landschap mooier dan in Nederland 20
19.  Het vinden van werk in Duitsland 13
20.  Er is Kinderbaugeld 4
21.  Het Nederlandse huis nog willen verkopen voordat de Nederlandse 

huizenmarkt instort 4
 
2.7 Verhuiswensen 
Uit de enquête komt duidelijk naar voren dat 71 procent van de respondenten niet van plan is 
naar Nederland terug te gaan. Op lange termijn zou 14% weer terug willen. Hiervoor worden 
verschillende redenen gegeven. Het meest genoemd zijn gezondheid en ouderdom. Er zijn 
ook respondenten die aangeven op lange termijn terug te willen vanwege vrienden en 
familie. De overheid (of een andere organisatie) kan volgens de respondenten weinig doen 
om mensen weer terug te halen uit Duitsland, geeft 62% aan.  Er is te veel gebeurd om nog 
voor een verandering te zorgen. Suggesties die wel worden gedaan zijn: 
- Financiële lasten verlagen (bijvoorbeeld OZB) 
- Goedkopere kwaliteitswoningen aanbieden 
- Woon- en leefomgeving aanpakken (criminaliteit aanpakken) 
- De ouderenzorg verbeteren  
- Mensen meer vrijheid geven (minder regels) 
- Normen en waarden 
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3. Uitkomsten interviews 
 
Bijna de helft van de respondenten (47%) was bereid mee te werken aan een interview. In 
november 2007 zijn in totaal elf diepte-interviews gehouden met mensen die vertrokken zijn 
naar Duitsland, een persoon woonde inmiddels weer in Nederland. Er is een selectie 
gemaakt uit de mensen die bereid waren om mee te werken aan een interview. Hierbij is 
gekeken naar de samenstelling van het huishouden, de woonplaats in Duitsland en de 
redenen voor het vertrek. In de interviews is met name ingegaan op de woonredenen, de rol 
van de overheid en de verschillen tussen de Nederlandse en Duitse samenleving.  
 
3.1 Algemeen 
Informatieverzameling woningen Duitsland 
Vanuit de interviews bleek dat de mensen de huidige woning in Duitsland gevonden hadden 
via de bank, advertenties in de krant, internet, vrienden, makelaar, of zelf door rondkijken ter 
plekke. De bank functioneert in Duitsland vaak ook als makelaar.  
 
Werk in Nederland 
Veel mensen hebben nog een baan in Nederland, veelal vlak over de grens.  
 
Integratie 
De geïnterviewden zijn naar eigen mening allemaal goed geïntegreerd. Veel zitten bij de 
schietvereniging, wat erg populair is over de grens. Elk jaar wordt er een feest georganiseerd 
voor het hele dorp waar dan een hoop wordt gedronken. Er wordt sowieso veel gedronken in 
de grensgemeenten van Duitsland, werd opgemerkt. Om acht uur 's avonds wordt de eerste 
borrel gedronken in plaats van koffie. Mensen merken dat er nog veel tradities in de 
grensstreek zijn. De 1-meiviering wordt uitgebreid gevierd, per straat. Bij bruiloften komen 
deze tradities ook naar voren. Zondag is er nog echt zondag. De geïnterviewden hebben 
zich hier snel aan aangepast. Dat betekent geen was buiten hangen, niet grasmaaien en 
netjes gekleed gaan.  
Kinderen gaan nog vaak naar een Nederlandse school. In Duitsland zijn kinderen 's middags 
vaak vrij en wordt er van de ouders verwacht dat zij de zorg overnemen. Dit is moeilijk voor 
de ouders die beide in Nederland werken. Er zijn ook geïnterviewden die de kinderen naar 
een Duitse school sturen. Kinderen hebben er nog gezag voor de leraar en krijgen discipline 
mee.  
 
3.2 Woonredenen 
 
De aanleiding om te verhuizen is in eerste instantie van financiële aard. Als ze men er 
daadwerkelijk woont komen er ook andere redenen naar voren die het aantrekkelijk maken 
om er te gaan wonen blijkt uit de interviews die zijn gehouden.  
 
Financiële redenen 
De belangrijkste redenen om een woning in Duitsland te kopen is het feit dat deze daar veel 
goedkoper zijn en van betere kwaliteit. Voor € 70.000 euro heb je een bestaande ruime 
eengezinswoning. Volgens een geïnterviewde kun je ditzelfde huis kun je in de 
grensgemeenten in Groningen niet krijgen voor deze prijs en kwaliteit volgens een 
geïnterviewde.  
Paragraaf 3.5 gaat verder in op de woningmarkt in het grensgebied tussen Groningen en 
Duitsland. Dit ligt volgens een geïnterviewde aan de manier van bouwen. In Duitsland wordt 
geen fundering gebruikt, maar palen. Duitse aannemers zijn veel goedkoper. Ook zijn de 
sociale lasten lager waardoor een werknemer minder kost. Volgens een geïnterviewde heeft 
Acantus in Bellingwedde kavels in de verkoop voor € 85.000 euro. Deze prijs is vergeleken 
met Duitsland nog steeds veel hoger dan de prijzen in Duitsland.   
 
Er spelen meer financiële aspecten mee. De autokosten zijn in Duitsland over het algemeen 
veel lager, sommigen schatten dat dit zelfs 40 procent scheelt. De verzekering is ongeveer 
hetzelfde, maar de wegenbelasting is veel goedkoper.  



 14

In Duitsland kreeg men tot 1 januari 2006 bij de aanschaf van een nieuwe woning een 
zogenaamde 'Eigenheimzulage'. Dit was een subsidie die het bouwen van nieuwe woningen 
moest stimuleren. Inmiddels is deze subsidie afgeschaft.   
Het financiële aspect is de hoofdreden om naar Duitsland te vertrekken, daarnaast zijn een 
hoop andere voordelen die het wonen in Duitsland aantrekkelijk maken. 
Verloedering in Groningen 
Verloedering in Oost-Groningen is een meermalen genoemde reden om te vertrekken.  
Er is steeds meer criminaliteit, de woon en leefomgeving gaat achteruit. Woningen en 
winkels staan leeg. Er wordt ook vaak gezegd dat er 'lastige' mensen in de gemeente of in 
Nederland wonen. Dit wordt genoemd als reden voor de verloedering van de  omgeving en 
als reden om naar Duitsland te gaan. 
 
Medische zorg 
Geïnterviewden voelen zich serieus genomen door de huisarts. Huisarts heeft meer tijd voor 
zijn patiënten. Ook valt op dat ze sneller worden doorverwezen naar een specialist. Er zijn 
geen wachttijden voor opname in het ziekenhuis.  
 
Mentaliteit 
De mentaliteit van Duitsers spreek de geïnterviewden meer aan. Duitsers zijn  
gedisciplineerd, er zijn nog duidelijke normen en waarden. Er is meer gezag voor 
bijvoorbeeld de politie en de schoorsteenveger. De schoorsteenveger komt elk jaar verplicht 
langs om de schoorsteen te controleren. Buren staan nog voor elkaar klaar en er is nog 
sociale controle (Nachbarschaft). Wanneer de buurman overlijdt wordt het graf door de 
buurman gegraven.  
 
Regels om een woning te bouwen in Duitsland 
Geïnterviewden die een nieuw huis hebben laten bouwen hebben gemerkt dat er in 
Duitsland veel minder regels zijn. Er hoeft bijvoorbeeld geen vergunning te worden 
aangevraagd als er aan het bestaande huis iets wordt gebouwd. Er zijn geen regels voor  
kleurgebruik en er worden geen eisen gesteld aan bijvoorbeeld een dakkapel. Dit wordt als 
een groot voordeel gezien. 
 
3.3 Verhuiswensen 
De meeste geïnterviewden willen in Duitsland blijven wonen. De mensen die eventueel terug 
zouden willen zeggen dit vanwege ouderdom te doen. Men denkt dat de 
ouderenvoorzieningen door de Nederlandse overheid beter is geregeld. In Duitsland zijn 
maar weinig verzorging- of verpleegtehuizen. Deze zijn in particuliere handen en kosten veel 
geld. Er wordt AWBZ betaald in Nederland, maar hiervan mag geen gebruik worden gemaakt 
voor de zorg in Duitsland. Dit is een ergernis bij sommige geïnterviewden. In Duitsland 
zorgen kinderen voor hun ouders. Dit is soms zelf noodzaak om dat de zorg te duur is . Bij 
de bouw van een woning wordt al rekening gehouden met de ouders die mogelijk later in een 
bijgebouw of in hetzelfde huis worden verzorgd. Dit zie je in Nederland nauwelijks. Bij de 
aanschaf van de woning in Duitsland is vaak wel rekening gehouden met de oude dag, alles 
gelijkvloers bijvoorbeeld. Geïnterviewden geven aan dat zij die terug zijn gegaan dit 
waarschijnlijk hebben gedaan omdat de verschillen in cultuur groot zijn. Door dit grote 
verschil kunnen zij niet wennen aan Duitsland.  
 
3.4 Suggesties voor verandering in Nederland vanuit geïnterviewden 
- Dienstverlening bij Nederlandse gemeenten kan veel sneller. In Duitsland wordt veel 

sneller actie ondernomen als er een overlastsituatie is of als het groen niet goed wordt 
onderhouden en iemand maakt er melding van. 

- Minder regels stellen aan verbouwingen of het bouwen van woningen. In Duitsland is 
geen welstandcommissie en in de praktijk gaat dit volgens de geïnterviewden prima. 

- Toewijzingsbeleid voor huurwoningen aanpakken bij de woningcorporatie. Door mensen 
te plaatsen vanuit verschillende lagen van de bevolking krijg je een betere leef- 
woonomgeving.  
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- De informatieverzameling voor mensen die naar Duitsland verhuizen kan beter. Duitse 
gemeente kunnen bijvoorbeeld een eigen folder uitbrengen met allerlei informatie over 
wat er komt kijken bij het wonen in Duitsland. De EDR (Eems-Dollart Regio) kan ook 
meer aan voorlichting doen. Mensen weten vaak niet hoe het zit met verzekeringen en 
dergelijke. EDR (Eems-Dollart Regio) heeft een kantoor op de grens bij 
Nieuweschans/Bunde. Veel mensen weten dit niet. 

 
3.5 Woningmarktsituatie in grensgebied Groningen-Duitsland 
Informatie over de woningmarktsituatie en ontwikkelingen in het grensgebied in Duitsland zijn 
gevonden aan de hand van interviews met makelaar, Landkreis Leer en de gemeente Bunde 
en internet.  
 
Woningmarktsituatie grensgebied Duitsland 
In Duitsland is geen specifiek volkshuisvestingsbeleid, blijkt uit een interview met mevrouw 
Daun van Landkreis Leer. Gemeenten hebben de vrijheid om woningen te bouwen. Burgers 
kunnen bouwplannen indienen bij de gemeente. Deze worden dan bij het Landkreis 
beoordeeld aan de hand van het Ramordungsprogram en Niedersächsische Bauordnung 
(gericht op materiaal en brandveiligheid) en het Bouwbesluit (Baugesetzbuch).  
 
In Bunde zitten vijf makelaars die Nederlanders bedienen die een huis in Duitsland willen 
kopen. Daarnaast neemt de bank ook de rol van de makelaar over. De vele makelaars 
hebben te maken met onderlinge concurrentie. Hetzelfde huis wordt door meerdere 
makelaars aangeboden. De aanbieder van de woning betaalt geen courtage, dat doet alleen 
de koper van de woning. Steeds meer makelaars hebben Nederlandse mensen in dienst, om 
de taalbarrière te verkleinen. Mensen zijn met name geïnteresseerd in woningen dichtbij de 
grens. Hoe dichter bij de grens, hoe duurder de woningen zijn. Volgens de makelaars 
Verdonk en Böhmer van makelaarskantoor ISC in Bunde zijn de bestaande woningen in 
Duitsland zo'n 40 tot 50 procent goedkoper. Voordeel voor Nederlanders die in Nederland 
werken is dat zij bij de belasting de hypotheek kunnen aftrekken. Er is meer ruimte in 
Duitsland, waardoor de kavels ook ruimer zijn. De kavelprijzen in de gemeente Bunde 
variëren van €20 - € 45 per m2. In de gemeente Bunde zijn op dit moment zo'n 33 kavels 
beschikbaar verspreid over de gemeente in Boen, Bunde, Bunderhee, Dollart en Wymeer.  
Op de website van de gemeenten blijkt dat de gemeente Haren zo'n 114 kavels beschikbaar 
heeft en de gemeente Weener 26 kavels. De prijs per m2 is vergelijkbaar met de gemeente 
Bunde. In de gemeente Rhede is er een project Spieksee in ontwikkeling voor de bouw van 
126 woningen. Mensen kunnen kiezen uit verschillende projectmatige woningen tussen de   
€ 207.000 en de € 485.000 euro. Spieksee is door Amsterdamse ondernemers ontwikkeld. 
De prijzen liggen er hoger vergeleken met de rest van de gemeentelijke kavels. Veel 
Nederlanders komen hier op af, omdat het vergeleken met Nederland nog steeds veel 
goedkoper is.  
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Bunde heeft 7.600 inwoners waarvan 460 Nederlanders (6%) per 24 juli 2007. Met name in 
Bunde en Wymeer wonen Nederlanders, in de grotere kernen in de gemeente. In de 
gemeente Bunde worden per jaar ongeveer 30 woningen gebouwd. Statistische gegevens 
hierover worden niet bijgehouden. De afschaf van de Eigenheimzulage heeft er wel voor 
gezorgd dat er een afname kwam in het aantal verkochte kavels afgelopen jaar. Er is veel 
ruimte om te bouwen, maar er wordt wel een keuze gemaakt in grote en kleine kernen. Een 
kavel in Bunde kost ongeveer 40 tot 42 euro per m2 en in het ommeland is dit ongeveer 30 
euro per m2. Mensen buiten de regio betalen € 5 per m2 meer, dit geldt dus ook voor 
Nederlanders. De kavels zijn ruim vergeleken met Nederland, gemiddeld is een kavel tussen 
de 700-800 m2. Ongeveer 80 procent van de bestaande bouw dat te koop staat wordt door 
Nederlanders gekocht. In de gemeente Haren zijn kavels de eerste 3 jaar alleen beschikbaar 
voor Duitsers, na 3 jaar kunnen Nederlanders een kavel kopen. Dit is sinds kort veranderd 
blijkt uit een interview met een bewoner woonachtig in de gemeente Haren. Hierdoor 
ontstaat er een mix van Nederlanders en Duitsers en geen enclave van Nederlanders. 
 

 
 
 
Als voordeel voor Nederlanders die een huis willen bouwen in Duitsland wordt genoemd dat 
er in Duitsland geen welstandscommissie bestaat. Er zijn wel bestemmingsplanvoorschriften. 
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Duitse aannemers zijn sneller met bouwen en de kwaliteit is beter. Er wordt gebouwd voor 
de eeuwigheid.  
 
Vergrijzing speelt ook in Bunde. Scholen worden kleiner omdat veel Nederlandse kinderen in 
Nederland naar school gaan. Dit helpt niet mee aan de integratie. Burgemeester Sap van de 
gemeente Bunde zou willen dat elke Nederlander hier niet alleen komt om te wonen maar 
ook om te leven.  
Gepensioneerden uit het Ruhrgebied komen trekken ook naar Bunde voor de rust. 
 

 
 
Woningmarktsituatie grensgebied Nederland 
In de nota Bouwen en Wonen van de provincie Groningen hebben de grensgemeenten 
contingenten gekregen om woningen te bouwen. In deze gemeenten mogen per 1 januari 
2007 nog bijna 2000 woningen gebouwd worden.  Dat is exclusief de Blauwe Stad. 
 
In de Blauwe Stad zijn op dit moment 249 kavels beschikbaar (d.d. 20-11-07). Deze kosten 
beduidend meer dan vergelijkbare kavels in Duitsland. Voor een vrije kavel in 'De Wei' betaal 
je een bedrag tussen de €133.000 - €227.500.  Bij een vrije kavel in 'Het Park' liggen de 
prijzen tussen de € 110.000 en € 278.000. De kavelprijs per m2 varieert tussen de: €118 (bij 
€ 278.000 per 2360 m2) en €155 (bij €110.000 - 710 m2). Projectwoningen beginnen bij € 
495.000.  
 
In Oost Groningen staan veel huizen te koop, met name in de goedkope sector. In opdracht 
van de gemeenten Winschoten, Scheemda, Reiderland en Pekela wordt onderzoek gedaan 
door Heins Advies naar de reden hiervan. Dit onderzoek is naar verwachting in december 
2007 afgerond.   
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4. Conclusies  
 
Migratiestromen 
In de periode 2001 t/m 2006 zijn in de provincie Groningen 3.052 mensen vertrokken naar 
Duitsland. Van de 3.052 mensen komen 1.152 mensen uit de grensgemeenten Vlagtwedde, 
Bellingwedde, Scheemda, Stadskanaal, Reiderland en Delfzijl. In dezelfde periode zijn 2.714 
mensen naar Groningen verhuisd. Uit Duitsland zijn 463 mensen naar de grensgemeente 
verhuisd. De grensgemeenten hebben duidelijk een negatief migratiesaldo van -689 voor 
deze periode. Door de jaren heen zijn er wel meer verhuisbewegingen ontstaan tussen 
Groningen en Duitsland. Hoe zich dit in de toekomst ontwikkelt is moeilijk te voorspellen.  
 
Algemeen 
Alle leeftijden vertrekken naar Duitsland, van jong tot oud. Meeste mensen die werken, 
werken in Nederland. Bewoners hebben gekozen voor een bestaande woning (70%) in 
Duitsland. De meeste Groningers kiezen voor een vrijstaande koopwoning. Er bestaan grote 
verschillen tussen Nederlanders en Duitsers, zo blijkt uit het onderzoek. In Duitsland leven 
nog oude tradities en is de sociale binding binnen een dorp veel sterker. De integratie 
verloopt goed, al zijn er soms problemen met kinderen die naar een Nederlandse school 
gaan.  
 
Woonredenen 
De belangrijkste reden voor verhuizen is de prijs van de woning en de prijs-
kwaliteitverhouding. Deze verschilt enorm met Nederland.  
Naast financiële redenen wordt ook de verloedering in Oost-Groningen genoemd als reden 
om te vertrekken naar Duitsland. Veel woningen of winkels staan leeg of staan te koop maar 
zijn volgens de geïnterviewden niet meer aantrekkelijk. De regels om een woning te bouwen 
zijn soepeler in Duitsland, wat het voor mensen die een nieuwbouwwoning willen bouwen 
aantrekkelijk maakt. 
De meeste mensen zijn niet van plan om terug te gaan en wonen met tevredenheid in 
Duitsland. Redenen om terug te gaan zijn de zorg om ouderenvoorzieningen. Dit is in 
Nederland via de overheid beter geregeld. In Duitsland wonen ouderen vaak bij de kinderen 
in huis (soms uit noodzaak). Particuliere verzorgingshuizen zijn niet te betalen. Een andere 
groep gaat terug vanwege het niet  kunnen wennen in Duitsland door de [grote] 
cultuurverschillen.  
 
Woningmarktsituatie in grensgebied Groningen-Duitsland 
Veel bestaande woningen worden gekocht door Nederlanders in het grensgebied vanwege 
het grote prijsverschil (40 tot 50%). Hoe dichter bij de grens hoe aantrekkelijker en hoe 
dichter bij grote steden hoe aantrekkelijker (maar ook duurder). Bestaande woningen zijn 
degelijk en van goede kwaliteit met veel ruimte. Woningen worden gebouwd voor de 
eeuwigheid.  
In het grensgebied van Duitsland is veel ruimte voor nieuwe woningbouw. Er is geen beleid 
hiervoor ontwikkeld zoals in Nederland. Woningen worden wel geconcentreerd in kernen in 
Duitsland. Gemeenten hebben veel verschillende kavels beschikbaar. In de loop der tijd zijn 
de prijzen wel omhoog gegaan. In de (Duitse) gemeente Haren moeten Nederlanders 
tegenwoordig drie jaar wachten om een kavel op een nieuwbouwlocatie te kopen. Dit doet de 
gemeente om ervoor te zorgen dat er geen Nederlandse enclaves ontstaan. In de gemeente 
Bunde moeten Nederlanders en de regio buiten Bunde iets meer betalen voor een kavel. 
In het Groningse grensgebied zijn weinig kavels beschikbaar. In Blauwestad zijn kavels maar 
deze zijn veel duurder. Het aantal te koop staande goedkope koopwoningen in Oldambt en 
Pekela is hoog maar hier is geen vraag naar. In december 2007 wordt een onderzoek over 
de reden hiervoor afgerond.  
 
Tenslotte 
De provincie Groningen verwerkt de conclusies van het onderzoek in het nieuwe beleid op 
het gebied van wonen.  
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Bijlage 1: migratiecijfers CBS 
 
Emigratie (Aantal mensen dat verhuist van Nederland naar Duitsland) 
 Bellingwedde Delfzijl Stadskanaal Scheemda Vlagtwedde Reiderland 
1995 11 30 16 4 11 4 
2001 20 9 21 11 60 12 
2002 30 23 53 16 77 22 
2003 20 18 21 11 65 17 
2004 32 30 39 15 35 35 
2005 42 41 38 22 43 44 
2006 57 32 46 12 56 27 
 
Immigratie (Aantal mensen dat verhuist van Duitsland naar Nederland)  
 Bellingwedde Delfzijl Stadskanaal Scheemda Vlagtwedde Reiderland 
1995 11 28 14 8 14 12 
2001 7 23 8 6 24 11 
2002 2 20 6 9 10 15 
2003 8 17 10 5 11 12 
2004 7 11 18 4 14 16 
2005 14 12 23 3 18 20 
2006 13 17 20 10 23 16 
 
Saldo 
 Bellingwedde Delfzijl Stadskanaal Scheemda Vlagtwedde Reiderland 
1995 0 -2 -2 4 3 8 
2001 -13 14 -13 -5 -36 -1 
2002 -28 -3 -47 -7 -67 -7 
2003 -12 -1 -11 -6 -54 -5 
2004 -25 -19 -21 -11 -21 -19 
2005 -28 -29 -15 -19 -25 -24 
2006 -44 -15 -26 -2 -33 -11 
 
Emigratie en immigratie provincie Groningen 
 Emigratie Immigratie Saldo 
1995 382 317 -65 
2001 355 327 -28 
2002 475 322 -153 
2003 449 327 -122 
2004 501 546 45 
2005 617 619 2 
2006 655 573 -82 
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Bijlage 2: vragenlijst enquête  
 
VRAGENFORMULIER 
Dit vragenformulier is bedoeld voor de hoofdbewoner of partner. De meeste vragen kun u 
beantwoorden door het hokje voor het gekozen antwoord aan te kruisen of een antwoord in 
te vullen met pen. Wanneer u geen antwoord wilt geven of kunt geven op bepaalde vragen 
kunt u deze overslaan. 
 
1. In welke gemeente in Groningen woonde u voordat u naar Duitsland verhuisde? 

 Bellingwedde 
 Delfzijl 
 Reiderland 
 Scheemda 
 Stadskanaal 
 Vlagtwedde 
 Anders, namelijk ………………………… 

 
2. Wat voor woning heeft u achtergelaten in Nederland? 

 koopwoning 
 huurwoning 
 ik heb geen woning achtergelaten, woonde bij iemand anders -> ga door naar vraag 

4 
 
3. Wat voor type woning heeft u achtergelaten? 

 tussenwoning 
 hoekwoning 
 twee onder één kap woning 
 vrijstaande woning 
 boven- of benedenwoning (2 woonlagen) 
 appartement/ flat  
 andere woonvorm (boerderij, winkel met woonruimte, enz.) 

 
4. In welke plaats woont u nu in Duitsland? 

 
…………………………………………. 
 

5. Wat voor woning heeft u in Duitsland? 
 huurwoning -> ga door naar vraag 7 
 koopwoning 

 
6. Wat voor woning heeft u gekocht in Duitsland? 

 bestaande woning 
 nieuwbouw 
 anders, namelijk ………. 

 
7. In wat voor type woning woont u nu? 

 tussenwoning 
 hoekwoning 
 twee onder één kap woning 
 vrijstaande woning 
 boven- of benedenwoning (2 woonlagen) 
 appartement/ flat  
 andere woonvorm (boerderij, winkel met woonruimte, enz.) 

 
8. In welk jaar bent u verhuisd naar Duitsland? 
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…………………………… 

 
9. a. Wat waren voor u de belangrijkste redenen om naar Duitsland te verhuizen? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 
 De prijs-kwaliteitverhouding van de woningen in Duitsland is veel beter. 
 De woning is goedkoper in Duitsland. 
 Er zijn minder regels om een woning te bouwen in Duitsland. 
 De kavels in Duitsland zijn ruimer. 
 Geen passende woning in gemeente (of omgeving) in Groningen te vinden. 
 Het is rustiger in Duitsland. 
 Het is veiliger in Duitsland. 
 Er was een Eigenheimzulage. 
 Er was Kinderbaugeld. 
 De OZB-lasten zijn lager. 
 De autokosten zijn lager. 
 Er is goede medische zorg. 
 Het is goedkoper om in Duitsland boodschappen te doen. 
 Het is in Duitsland netter dan in Nederland. 
 Het hebben van een Duitse partner / familie. 
 De woon- leefomgeving gaat achteruit in Nederland, het verloedert. 
 Er komen steeds meer 'lastige mensen' in de gemeente / in Nederland wonen. 
 De mentaliteit in Duitsland is prettiger dan in Nederland. 
 Het Nederlandse huis nog willen verkopen voordat de Nederlandse huizenmarkt 

instort. 
 Het vinden van werk in Duitsland. 
 In Duitsland is het landschap mooier dan in Nederland. 
 Anders, namelijk: ……………………………………………………………………………… 

 
9 b. Welke 3 redenen zijn voor u de belangrijkste redenen geweest?  

 
1. …………………………………………………… 
 
2.…………………………………………………… 
 
3. ………………………………………………….. 

 
10. Denkt u dat u in Duitsland blijft wonen?  

 Ja, ik ben van plan om in Duitsland te blijven wonen. 
 Nee, ik ga binnen een paar jaar (korte termijn) terug naar Nederland. 
 Nee, ik verwacht op langere termijn terug te keren naar Nederland. 
 Nee, ik verhuis op korte termijn naar elders (niet Nederland of Duitsland). 
 Nee, ik verhuis op lange termijn naar elders (niet Nederland of Duitsland). 

 
11. Waarom zou u eventueel teruggaan naar Nederland?  

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

12. a. Kunnen andere organisaties of de overheid er toe bijdragen dat u weer naar Nederland 
verhuist? 

 Nee -> ga door naar vraag 13 
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 Ja 
 

12b. Wat zouden zij kunnen doen? 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

Tot slot nog enkele achtergrondvragen 
 
13. Welke situatie is op u van toepassing? 

 ik woon alleen 
 ik woon met partner zonder thuiswonende kinderen 
 ik woon met partner en één of meer thuiswonende kinderen 
 ik woon met één of meer kinderen, maar zonder partner 
 ik woon in bij ouder(s), verzorger(s)/bij broer(s) of zuster(s)/bij andere familie 
 andere woonsituatie 

 
14. Wat is uw leeftijd? 

………… [leeftijd invullen] 
 
15. Wat is de voornaamste bron(nen) van inkomsten van de kostwinner(s)? 

 in loondienst bij een bedrijf, organisatie of overheid in Nederland 
 in loondienst bij een bedrijf, organisatie of overheid in Duitsland 
 werkt voor eigen rekening of risico, heeft eigen bedrijf of praktijk in Nederland 
 werkt voor eigen rekening of risico, heeft eigen bedrijf of praktijk in Duitsland 
 pensioen/AOW 
 prépensioen (u bent voor uw 65ste gestopt met werken)  
 arbeidsongeschikt/Werkloos 
 anders, namelijk ……………………… 

 
Onze hartelijke dank voor het beantwoorden van de vragen. 
 
Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze vragenlijst, dan kunt u deze 
hier kwijt. 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
De vragenlijsten worden anoniem verwerkt, uw privacy blijft gewaarborgd. De uitkomsten van 
dit onderzoek worden alleen gebruikt voor dit onderzoek en de enquêteformulieren zullen na 
afloop worden vernietigd.  
 
Wilt u deze ingevulde vragenlijst vóór 15 september 2007 opsturen naar: 
Provincie Groningen 
t.a.v. L. Weusten 
Postbus 610 
9700 AP GRONINGEN 
 
 
Mogen wij ook bij u langskomen? 
Zou u ook mee willen werken aan een mondelinge enquête, waarin u de gelegenheid wordt 
gegeven de antwoorden nader toe te lichten? Zo ja, wilt u dan hieronder uw naam, adres en 
telefoonnummer invullen? Wij zullen dan een afspraak met u maken en komen dan in 
september voor een mondeling gesprek bij u langs, waarin u uw antwoorden kan toelichten. 
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Naam:   ……………………………………………………… 
Adres: [straatnaam] ……………………………………………………… 
 [huisnummer] …... 
Postcode:  ……………………………………………………… 
Plaats:   ……………………………Duitsland 
Telefoonnummer: ………………………… 
E-mail:   ……………………………………………………… 
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Bijlage 3: globale vragenlijst interviews bewoners in Duitsland 
 
1. U woont nu in …  Hoe is het wonen daar en kunt u iets over … vertellen? Kunt u nog iets 

vertellen over de voorzieningen (boodschappen, postkantoor, huisarts)? 
 

2. (trigger) Op welk moment dacht u: "En nu moeten we maar eens naar Duitsland 
verhuizen" ? 
 

3. Hoe heeft u informatie verzameld over wonen in Duitsland? 
 

4. U heeft gekozen voor een koopwoning en nieuwbouw (vrijstaand), waarom? Kunt u iets 
vertellen over het proces, over hoe het gegaan is? 
 

5. U heeft bij de vraag over de redenen waarom u naar Duitsland verhuisd bent 
aangegeven ..... Kunt u dit nog toelichten? 
(dat wat 'ie niet al genoemd heeft) 
 

6. U heeft bij de vraag over wat een reden zou kunnen zijn om eventueel terug te keren 
naar Nederland aangegeven …. Kunt u dit nog toelichten? 
 

7. U heeft bij de vraag over wat de overheid of andere organisaties er toe kunnen bijdragen 
dat u eventueel weer naar Nederland verhuist niets aangegeven. 
Kunt u dit nog toelichten? 
 

8. Ziet u verschil tussen hoe gemeente …. en de Duitse gemeente te werk gaat? 
 

9. Kunt u iets vertellen over uw huidige werk en/of dat van uw partner? Waar in Nederland 
werkt u of uw partner? 
 

10. Hoe is het voor de kinderen, gaan zij naar een Duitse school? 
 

11. Bent u verder ook actief in verenigingen e.d. in uw woonplaats, ofwel op welke wijze 
integreert u? 

 
12. Heeft u nog veel contact met Nederland, komt u er nog vaak? 
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Bijlage 4: respondenten enquête vertrokken naar Duitse gemeente (2001 t/m 2006) 
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