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Geachte Gedeputeerden en Statenleden, 

 

Op 20 maart worden de Provinciale Statenverkiezingen gehouden. Als oud-Statenlid en oud-

Gedeputeerde voor de provincie Zuid-Holland weet ik hoe belangrijk provincies zijn en ken ik het belang 

van de Collegeonderhandelingen die komen. Net als bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018 is het 

thema wonen één van de belangrijkste verkiezingsonderwerpen voor burgers. Kan ik betaalbaar wonen 

waar ik werk en/of waar mijn wortels liggen? Heb ik kansen als starter en hoe gaat het als ik ouder 

word? Hoe zit het met de veiligheid en leefbaarheid van mijn buurt? Wat betekenen onderwerpen als 

migratie, milieu en klimaat voor mijn buurt?  

 

Woningcorporaties hebben een centrale rol in het brede thema van het wonen. De provincies zijn daarin 

sinds jaar en dag een belangrijke samenwerkingspartner. Er zijn uitdagingen waar corporaties en 

provincies elkaar ook in de nieuwe Collegeperiode weer kunnen vinden als partner en bondgenoot.  

 

Met deze brief willen we laten zien welke uitdagingen het belangrijkst zijn om de komende tijd actief 

samen aan te werken: planvorming, nieuwbouw en krimp, verduurzaming, lokale en regionale 

verschillen, leefbaarheid en financiën. We vragen u dan ook onze inzet te betrekken bij de vorming van 

het nieuwe College van Gedeputeerde Staten en in de Provinciale Staten. En we gaan hierover graag 

met u het gesprek aan. In het vervolg van deze brief ga ik verder in op deze punten. 

 

Meer plancapaciteit 

Waar de eigen Aedes Woonagenda-ambities met 34.000 woningen per jaar eind deze kabinetsperiode 

hoog waren, is de praktijk steeds weerbarstiger. Naar verwachting zijn door corporaties in 2018 nog 

maar 17.300 woningen gebouwd. Dat is zorgwekkend. Uit eigen onderzoek komt naar voren dat 

corporaties wijzen op hogere bouwkosten, een gebrek aan locaties en een ervaren gebrek aan 

gemeentelijk commitment als belangrijkste oorzaken hiervan.  

 

De huidige marktsituatie leidt tevens tot meer uitval dan voorheen waardoor een deel van voorgenomen 

corporatieplannen vertraagt of uitvalt. De redenen hiervoor liggen op volgorde van belang vooral in: 
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ruimtelijke procedures, vertraagde planuitwerking en de ontwikkelingen op de bouwmarkt, waardoor de 

kosten te hoog worden en projecten uitvallen. We pleiten dan ook voor het verhogen van de 

plancapaciteit, zodat er ondanks structurele planuitval toch voldoende gebouwd zal worden. 

Ook krijgen wij signalen van onze leden dat door te strikte toepassing van de ‘Ladder voor duurzame 

verstedelijking’ de planvorming stokt. Tevens ondervinden corporaties hinder van de trage procesgang 

met betrekking tot de wet Natuurbescherming (voormalige Flora en Fauna wet) als woningen 

gerealiseerd of verduurzaamd worden door een gebrek aan capaciteit bij de toetsende dienst. Daar komt 

bij dat de toetsing heel stringent plaatsvindt waardoor bijvoorbeeld discussie ontstaat over ‘de noodzaak 

van het uitvoeren van een energierenovatie’. In het licht van het Klimaatakkoord zou verwacht mogen 

worden dat voor energierenovaties ruim baan wordt gegeven. De provincies kunnen hierbij helpen door 

met behoud van de principes uit de ladder flexibel in te spelen op nieuwe kansen, behoeften en 

marktontwikkelingen. 

 

Meer bouwlocaties 

De komende jaren zullen de verschillen tussen en binnen provincies toenemen: in sommige regio’s is 

uitbreiding van de woningvoorraad prioriteit, in andere gebieden stabiliseert de voorraad en in sommige 

gebieden treedt krimp op, hoewel die krimp later in de tijd komt dan eerder werd geprognotiseerd.  

 

Er moet in alle gevallen gebouwd blijven worden: voor uitbreiding en/of vervanging/ transformatie/ 

verduurzaming. In het genoemde onderzoek hebben we onze leden gevraagd naar de knelpunten bij het 

realiseren van de nieuwbouwambities in de praktijk. Zij geven aan dat er te weinig locaties beschikbaar 

zijn om te bouwen en dat gemeenten hieraan soms onvoldoende prioriteit geven. Hier ligt een uitdaging 

voor alle betrokken partijen maar voor de provincie in het bijzonder om gemeenten aan te sporen meer 

tempo te maken en locaties beschikbaar te stellen. 

 

Verduurzaming 

Volgens het Klimaatakkoord kan het verduurzamen van de woningvoorraad het best plaatsvinden door 

middel van een regionale/lokale gebiedsgerichte aanpak. De gemeenten hebben de regie. De corporaties 

kunnen gezien hun aandeel in de woningvoorraad daarbij een rol als startmotor spelen. De rol van de 

provincies ligt volgens ons vooral in het bevorderen van die lokale afstemming en het verbinden van die 

lokale plannen naar het regionale en provinciale niveau, naar regionale energievisies. Regionale 

warmtenetten zijn bijvoorbeeld in de verduurzamingstransitie onontbeerlijk om stappen te maken naar 

CO2-neutraliteit. Wij vragen u hierin gemeenten te stimuleren tot aanleg daarvan. 

 

Het is daarnaast duidelijk: de enorme verduurzamingsopgave kan alleen betaalbaar plaatsvinden als de 

markt nog een forse innovatieslag maakt, waarbij er nieuwe oplossingen tegen lagere kosten 

beschikbaar komen. De provincie kan deze innovatie bevorderen door het financieren van onderzoek, 

‘meer-partijen samenwerking’ bevorderen en gerichte stimuleringssubsidies van pilots, bijvoorbeeld voor 

vraagbundeling en aanpak van gespikkeld bezit beschikbaar stellen. 

 

Een nieuwe koers met de Woningwet  

De Woningwet heeft de taken van corporaties verhelderd en het toezicht aangescherpt. Maar lokaal en 

regionaal manifesteert zich steeds duidelijker dat uitvoering van de maatschappelijke opgaven 

gehinderd wordt. ‘De Woningwet is een landelijk confectiepak dat lokaal knelt’, schrijft de commissie 

Van Bochove in een recent rapport (november 2018), waarin zij de Woningwet evalueert. Ze adviseert 

om de lokale driehoek van corporaties, gemeenten en huurders meer mogelijkheden te geven om lokaal 

maatwerk af te spreken. Als de landelijke regels flexibeler zijn, kan de kerntaak van de 

woningcorporatie lokaal preciezer worden vastgesteld. Corporaties vragen steun van de provincies in het 

herijken van de wet, naar verwachting medio 2019, zodat er meer rekening kan worden gehouden met 

regionale verschillen en mogelijkheden. 
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Leefbaarheid 

Zoals ook blijkt uit een onderzoek door Rigo Research en Advies, is de leefbaarheid verslechterd in 

buurten met veel sociale huurwoningen. Om deze ontwikkelingen te keren is het nodig dat deze buurten 

een gemengde woningvoorraad en gemengde bewoning krijgen om te komen tot een ongedeelde 

samenleving. Corporaties kunnen hieraan bijdragen door ook middeldure huurwoningen te realiseren in 

deze wijken, of door in duurdere wijken sociale huisvesting te realiseren. Daarnaast kan de instroom 

van woningzoekenden gestuurd worden. Hiervoor helpt het dat er op lokaal niveau beleidsruimte is, 

bijvoorbeeld door corporaties in overleg met gemeenten (tijdelijk) vrij te stellen van de markttoets om 

de samenstelling van de wijk weer in balans te brengen.  

 

Ten slotte is het van belang dat gemeenten en zorgorganisaties meer energie steken in het begeleiden 

van kwetsbare bewoners. Vereenzaming van ouderen is een groot probleem in Nederland. De overheid 

kan corporaties de mogelijkheid bieden om naar nieuwe woonvormen te zoeken. Corporaties en 

provincies vervullen hierbij vooral een signalerings- en aanjaagfunctie. 

 

Financiële armslag corporaties 

Corporaties zijn verheugd dat provinciebesturen zich ook hard maken voor meer financiële armslag voor 

corporaties in het vervullen van belangrijke maatschappelijke opgaven. Dat bleek bijvoorbeeld door 

provinciale steunbetuigingen in de discussie rond de invoering van de ATAD richtlijn voor corporaties. In 

plaats van corporaties te stimuleren, laat het kabinet de belastingdruk van corporaties oplopen. Dat 

heeft ontegenzeggelijk effect op de betaalbaarheid, kwaliteit, verduurzaming, beschikbaarheid van 

huurwoningen en de leefbaarheid in wijken. Zo heeft de invoering van de verhuurderheffing vanaf 2014 

geleid tot een halvering van de nieuwbouwproductie door corporaties. De steun van provincies naar Den 

Haag blijft daarom hard nodig om corporaties meer te kunnen laten investeren. 

 

Inmiddels wordt op verzoek van de Tweede Kamer (motie Ronnes c.s.) onderzoek gedaan naar de 

lasten en opgaven van corporaties, inclusief de regionale verschillen. Zonder een realistisch lastenbeeld 

is er geen basis voor een gesprek over de vraag of corporaties de ambities van het kabinet qua 

nieuwbouw en duurzaamheid ook financieel kunnen dragen. De roep om de schaarste dan maar via 

allerlei verplichte herverdeelmechanismes over Nederland te spreiden, helpt daar niet bij. De regionale 

verschillen zijn groot evenals de stedelijke opgaven. Als het regionaal niet lukt, moet dat eerst goed 

worden vastgesteld. Pas dan kan naar de aangrenzende gebieden worden gekeken. In het bevorderen 

van deze onderzoeken naar provinciale spankracht en opgave kan de provincie een belangrijke partij 

zijn. We vragen u hier regie te nemen, zodat duidelijk wordt wat de mogelijkheden van corporaties in 

uw provincie (nog) zijn in relatie tot de maatschappelijke opgave die er ligt. 

 

Toelichting of vragen 

Wij zijn graag bereid om tijdens het proces van coalitievorming een nadere toelichting te geven. U kunt 

daarover contact opnemen met Arjen van Gijssel, regionaal belangenbehartiger Aedes (via 

a.vangijssel@aedes.nl of 06-53620945). Dat geldt ook als u nog vragen heeft of nadere informatie 

wenst. Wij zullen dan samen met corporaties in uw provincie graag het gesprek aangaan. 

 

Met vriendelijke groet, 

Aedes vereniging van woningcorporaties 

 

 

Marnix Norder 

Voorzitter 

 

Cc: IPO 
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