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Vi er vragen
vooraf

Marianne Besselink,
Gedeputeerde
Provincie Groningen

De provincie Groningen speelt een belangrijke
rol als ‘aanjager’ van het experimentenjaar
‘Particuliere Woningvoorraad in Krimpend Groningen’.
Gedeputeerde Marianne Besselink, met ‘krimp’ in de
portefeuille, volgt het proces op de voet en spant
zich in om een Grote Coalitie van partijen bij elkaar
te krijgen. Deze Coalitie kan de problematiek rond
particuliere woonvoorraad bredere bekendheid
geven en de aanpak van steun en expertise voorzien.
Vier vragen aan Marianne Besselink over hoe zij het
experimentenjaar heeft beleefd.

foto: Alex Wiersma, provincie Groningen
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Hoe belangrijk is dit experimentenjaar, ook in relatie tot jullie
al langer lopende krimp-aanpak?
‘Heel belangrijk. In het begin van onze discussie hoe we het
beste met krimp konden omgaan, ging het vooral om de
huurwoningen. De corporaties staan voor een ingrijpende
sloop-transformatie opgave en hebben deze ook al
opgepakt. Niet lang daarna kwam echter het besef dat
een visie op de situatie in de particuliere woningvoorraad
minstens zo belangrijk is. Daar spelen, met name bij goedkope
woningen, complexe problemen en is een overaanbod
onontkoombaar. Hoe krijgen we daar grip op? De corporaties
zijn “georganiseerde” partijen, dat zijn particuliere eigenaren
veel minder. Nergens in Nederland is daar al een afdoende
antwoord op geformuleerd. We zijn dus echt aan het pionieren
en het experimentenjaar is daar een volgende stap in.’
Wat maakt de aanpak van het eigenwoningbezit zo complex?
‘Je raakt de draagkracht en de financiële toekomst van
mensen. In eerste instantie zijn we geneigd te zeggen: dit is
een particulier probleem en de eigen verantwoordelijkheid
van woningbezitters. Maar wat doen we als een slecht
onderhouden, vervallen of leegstaande woning leidt tot
verloedering en een negatieve uitstraling heeft op de
omgeving? En zeker als dat een negatieve spiraal wordt

waardoor de aantrekkelijkheid van een gebied en de waarde
van woningen steeds verder onder druk komen te staan?
Dan heeft de staat van particulier eigendom gevolgen voor
de leefbaarheid van een hele gemeenschap. Daar kunnen en
mogen we de ogen niet voor sluiten.’
Het constateren van het probleem is één, er iets aan doen is
twee.
‘Het experimentenjaar maakt duidelijk dat er niet één
blauwdruk is. De grote winst van de gereedschapskist die
de afgelopen maanden is gevuld, is dat per situatie een
mix van instrumenten kan worden toegepast. Maar ook
dat daarbij allerlei verschillende partijen samen moeten
werken. Ze kunnen daarbij een keuze maken uit het Gronings
Gereedschap. Voorschrijven van bovenaf werkt niet, het gaat
juist om individuele gevallen die individueel behandeld moeten
worden. Iedereen krijgt meer houvast: bewoners, banken,
gemeenten.’
Hoe krijgt u die partijen aan boord in het vervolg van de
aanpak?
‘We hebben het afgelopen jaar vele partijen benaderd en mijn
indruk is: niemand kijkt weg. Maar we weten ook: niemand
kan dit alleen. Samen moeten we de oplossing vinden en dat
lukt alleen als partijen over hun eigen schaduw heen durven
stappen. In dit gebied zijn we al langer gewend samen te
werken. In die traditie gaan we verder en moeten we ook op
dit terrein stappen zetten. Daarbij volgen we wat mij betreft
een tweesporenbeleid. Spoor één: lokaal de problemen van
bewoners oplossen. Bijvoorbeeld door eigenaren te verleiden
hun woning op te knappen. Maar ook door mensen die dat
niet willen formeler aan te schrijven. Dat is het goede van
de gereedschapskist: het zit er allemaal in. En spoor twee:
partijen vinden die mee willen denken over oplossingen.
Dat vraagt om ambassadeurs die het thema landelijk verder op
de agenda zetten en uitdragen.’
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Het Hoofds t uk 1
experimentenjaar in
vogelvlucht
Een heel jaar kun je het niet eens noemen: in april met stoom en
kokend water van start, op 30 januari 2015 al ‘opleveren’. Een stukje
Groningse daadkracht? Feit is dat tientallen betrokkenen zich in de
loop van 2014 samen over één opgave hebben gebogen: de toekomst
van koopwoningen in krimpgebieden. De oogst: een complete kist
met Gronings Gereedschap, bruikbaar hier en elders. Maar ook
de nodige noties die het experiment overstijgen, zoals over de
factoren tijd, financiën en daadkracht (zie hoofdstuk 2). Zo blijkt het
probleem groter dan dat het louter door particulieren en gemeenten
kan worden opgelost; fondsvorming is nodig om leegstand en
verloedering op termijn niet onoplosbaar te maken. Een jaaroverzicht.
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Figuur 1 Transformatie van de woningvoorraad: verbeteren door sloop en renovatie (bron: Woon- en Leefbaarheidplan Eemsdelta).

De relatie tussen particuliere woningen en stads- en
dorpsvernieuwing is niet nieuw. Er zijn meerdere voorbeelden
uit de geschiedenis van de afgelopen decennia te destilleren
waarbij particulier woningbezit is opgeknapt. Hetzij door
grootschalige programma’s ‘van bovenaf’, hetzij door
particulier initiatief ‘van onderop’. Evenmin nieuw is het
denken over bevolkingsdaling (‘krimp’) en de gevolgen daarvan
voor gebieden en hun inwoners. In Noordoost-Groningen,
Parkstad Limburg en Zeeland is de afgelopen tijd met kracht
geïnvesteerd in het ontwikkelen van nieuwe kennis en kunde.
Het gaat van ‘meer’ naar ‘minder’, maar als het even kan wel
met behoud van kwaliteit en leefbaarheid.
Waar het spannend wordt en gaat schuren is op het snijvlak
van deze twee thema’s: koopwoningen in krimpgebieden.
Uit het werken aan krimp en de consequenties daarvan
in Noordoost-Groningen, zoals bij de Woon- en
Leefbaarheidplannen voor De Marne, Oost-Groningen en
Eemsdelta, kwam deze uitdaging duidelijk naar voren. In
de woningmarkt ondervindt de huursector onmiskenbaar
de gevolgen van minder mensen en minder huishoudens,
maar dat geldt evenzeer voor de koopmarkt zie figuur 1.
Met als belangrijk groot verschil dat in de huursector
de woningcorporaties doen wat zij kunnen, terwijl in de
koopmarkt de particulier zelf aan zet is. Dat is andere
koek. Helemaal wanneer daar nog de dimensie van de
aardbevingsproblematiek bij komt.

Thema op de agenda
Inmiddels staat de toekomst van de particuliere
woningvoorraad met stip hoog op de agenda van alle partijen
die zich met krimpgebieden bezig houden.

Een goede graadmeter in dit verband is het rapport van
het Team Midterm Review (TMR) Bevolkingsdaling, een
uitgave van het ministerie van BZK (2014). Hierin wordt
gesteld dat een gezonde woningmarkt van groot belang is
voor de leefbaarheid. Dat geldt voor heel Nederland, maar
in het bijzonder voor krimpgebieden. Hier is de situatie
namelijk anders dan in andere delen van het land: ‘Het
evenwicht tussen vraag en aanbod is structureel verstoord,
herbestemmingsmogelijkheden van bestaand vastgoed
ontbreken en alternatieve aanwending van locaties is
niet mogelijk.’ Bij de sloop van woningen ontbreekt de
‘verdiencapaciteit’, aldus het TMR. De gevolgen raken niet
alleen de eigenaren: de verstoring van de woningmarkt heeft
belangrijke maatschappelijke effecten. De neerwaartse
spiraal bestaat uit prijsdalingen, onverkoopbare woningen,
leegstand en tenslotte verpaupering. Het TMR signaleert dat
in krimpgebieden sprake is van aanbodleegstand: het aanbod
van woningen is structureel hoger dan de vraag. De enige
oplossing om het evenwicht te herstellen is het uit de markt
halen van woningen, maar dat is eenvoudiger gezegd dan
gedaan: ‘Veelal betreft het hier woningen die bouwtechnisch
nog niet in aanmerking komen voor sloop.’ Naast een politieke
vraag (‘moet er geld naar het opkopen van particulier bezit of
betreft het een verzameling individuele problemen’) doet zich
een kennisvraag voor: wat is precies het probleem, hoe groot
is het en hoe kan het worden aangepakt? Het TMR verwacht
dat een ‘combinatie van juridische en financiële instrumenten’
noodzakelijk is, met indien noodzakelijk ‘maatwerk voor
krimpgebieden’. En daarbij de aanbeveling om samen met
particuliere eigenaren te zoeken naar oplossingen.

Figuur 2 Het stappenplan voor het project Waardebehoud Onroerend Goed
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De aanpak: pionieren en opschalen
Landelijk is het thema dus in beeld, lokaal in NoordoostGroningen is het de afgelopen jaren in verschillende
gemeenten al verkennenderwijs opgepakt. Zo is in een
pionierproject voor de gemeente Delfzijl het concept van
de ‘waardewierde’ ontwikkeld, dat de transformatie van een
bestaande woonwijk beschrijft en toepasbaar is voor grotere
kernen. Eén deel van de wijk heeft een sociaal- economisch,
ruimtelijk en woontechnisch hogere kwaliteit, dat is de
‘waardewierde’. De bewoners van overige delen van de wijk
zullen in de loop van tien jaar verhuizen naar en opklimmen
12 naar deze ‘waardewierde’, waarna de woningen en buurten
die zij achterlaten worden gesloopt.
Inmiddels groeide echter het besef dat het probleem te groot
en complex is om als individuele gemeente op te pakken.
Tegelijkertijd werd ook duidelijk dat er niet al te lang meer
gewacht kan worden. Als de prognoses kloppen, gaat het
aantal leegstaande particuliere koopwoningen de komende
jaren snel stijgen.
Het momentum voor een overstijgende aanpak bleek daar:
de provincie Groningen en 12 gemeenten (Oost-Groningen,
Eemsdelta en De Marne) vonden elkaar begin 2014 in de
ambitie om samen verder te komen, met steun van de
ministeries van I&M en BZK. Het experimentenjaar werd
ontwikkeld en de aanbevelingen van het TMR steunen dit: een
korte, intensieve periode om de aanpak van koopwoningen in
krimpgebieden scherp te krijgen. Het experiment is bewust
gekozen als methode. Er zijn geen ervaringen om op terug
te vallen en beleidsinstrumenten – bestaande en nieuwe –
moeten worden gevonden, ontwikkeld en getest. Met als
expliciete bedoeling om de resultaten ‘op te schalen’ en te

1

verspreiden als kennis voor andere krimpgebieden.
Alle relevante partijen werden betrokken bij het
experimentenjaar: bewoners, overheden, marktpartijen,
maatschappelijke organisaties en adviseurs. De overall
coördinatie werd in handen gelegd van Enno Zuidema,
die eerder onder meer het Woon- en Leefbaarheidplan
Eemsdelta opstelde. Roos Galjaard van Bureau PAU stond
hem daarbij terzijde. Als begeleiders van de experimenten
werd een team van extern deskundigen aangesteld: Jan
Willem van de Groep (transitie-expert), Jan Winsemius
(Bureau Middelkoop), Olof van de Wal (Platform 31) en Rob
Out (Ecorys). Zij brachten kennis in rondom verduurzaming,
planeconomie, stads- en dorpsvernieuwing en businesscases.
Bovendien werd op deelterreinen kennis ingevlogen; dit
gebeurde met name op de vier experimentendagen waarop
de experimenthouders de voortgang van hun experimenten
presenteerden (14 mei Midwolda, 18 juni Ulrum, 10 september
Delfzijl en 12 november Musselkanaal). Zo verzorgde
Maarten Noordhoff (Weusthuis Associatie) een inleiding
over het instrument ‘aanschrijving op basis van welstand’
en de toepasbaarheid daarvan in situaties van leegstand en
verpaupering.
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Tien experimenten: het veldwerk
Vooraf werden vier mogelijke oplossingen geformuleerd
voor problematische particuliere woningen: opknappen,
samenvoegen, herbestemmen en sloop. Met daarbij vier
mogelijke invalshoeken (zie figuur 3) als ‘conceptueel
kader’: de gebiedsopgave, de potentie van het vastgoed,
de verantwoordelijkheid van de eigenaar en de financiën.
Met deze basis in het achterhoofd zijn uiteindelijk tien
experimenten – sommige nieuw, anderen liepen al langer –
geselecteerd:
1

m ent enjaar
Do elen van h et expe ri
gv oo rraa d
‘Par ti culi ere W onin
pregio’s’
in g roning se k rim
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DEEL& Ulrum: functieverandering, opplussen en 		
ruilverkaveling
2 Slim wonen en Stroomversnelling in Pekela
3 Particuliere woningverbetering in De Marne
4 Waardestrategie in Musselkanaal
5 Stedelijke herverkaveling in de Eemsdelta
6 Creatief onttrekken in Delfzijl
7 Bomenbuurt krimpbestendig in Winschoten
8 Aanpak woningvoorraad in ’t Zandt
9 Tijdelijk Woonbedrijf in Delfzijl
10 Waardehoud Onroerend Goed in Oost-Groningen
De uitkomsten van de experimenten zijn verwerkt in het
Gronings Gereedschap, dat in het vervolg van deze publicatie
centraal staat.
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Gebiedsopgave
Figuur 3 De vier invalshoeken van het werken aan de particuliere woningvoorraad.

Vier invalshoeken
Het gebied
De eerste overweging bij de keuze voor een
oplossingsrichting vloeit voort uit de opgave voor het
betreffende gebied en de specifieke locatie van de woning.
Als het belangrijkste doel is om de woningvoorraad terug te
brengen, verdienen opknappen en herbestemmen meestal
niet de voorkeur. Samenvoegen –opknappen en verminderen
van de voorraad in één beweging – kan dan wel een optie
zijn. Als wordt ingezet op slopen of samenvoegen, zal voor
de bewoner(s) een acceptabel alternatief gevonden moeten
worden.
Het vastgoed
Als behoud van de woning in de gebiedsvisie past en
bij voldoende potentie (kwaliteit, marktvraag) van het
vastgoed, kan worden ingezet op verbetering (onderhoud,
wooncomfort, energieprestatie). Hierbij ligt het accent op het
stimuleren en faciliteren van de bewoner/eigenaar.
De eigenaar zelf
In beginsel is de eigenaar verantwoordelijk voor het
onderhoud van zijn bezit en voor de geschiktheid van zijn
woning. In de praktijk blijkt dat eigenaren zich niet altijd

voldoende van de (dreigende) problemen bewust zijn. In die
situaties zal dus eerst aan bewustwording gewerkt moeten
worden. Buren en omwonenden kunnen hier ook een rol in
spelen.

Het geld
In alle gevallen is er met de oplossing geld gemoeid; voor
betrokken bewoners/eigenaren schuilt hierin dikwijls
het belangrijkste knelpunt. Ook omdat banken vaak erg
voorzichtig en niet flexibel zijn.

Focus, Fonds en Grote Coalitie
Het experimentenjaar omvatte meer dan de tien
experimenten. Omdat er nog veel onduidelijk is over de relatie
tussen krimp en koopwoningen is de werkgroep ‘Focus’ in
het leven geroepen: een wetenschappelijk onderbouwde
werkwijze die mensen helpt om het kantelpunt van een
situatie te duiden en de factoren die daarop van invloed
zijn, te bepalen. Wij gebruikten de Focusgroep en een
voorafgaande korte verkenning voor het doorgronden van
de situatie die gaat ontstaan als de overheid niet ingrijpt.
Vervolgens werd gesproken over het bepalen van de
noodzaak en timing (en wijze) van ingrijpen in de particuliere
woningvoorraad. In het verlengde hiervan heeft de werkgroep
‘Fonds’ zich gebogen over de vraag hoe er kan worden
omgegaan met de financiële gevolgen van het uit de markt
nemen van koopwoningen in krimpgebieden. Wat is de orde
van grootte van benodigde bedragen waar we aan moeten
denken? Hoe kunnen deze bedragen gefinancierd worden?
Een derde belangrijke pendant van de lokale experimenten
is het streven naar een Grote Coalitie geworden. Onder
aanvoering van gedeputeerde Marianne Besselink van de
provincie Groningen zijn de partijen benaderd – nationaal en
regionaal – die mogelijk een rol kunnen spelen in de aanpak
van de problematiek. De uitkomsten op deze drie terreinen
horen, samen met de resultaten van de experimenten, tot de
‘oogst’ van dit experimentenjaar.

Deze publicatie is als volgt
opgebouwd. In het tweede hoofdstuk
komen de resultaten van de
werkgroepen ‘Focus’ en ‘Fonds’ aan
bod, evenals een beschrijving van
de Grote Coalitie. Het hoofdstuk
maakt duidelijk waar het probleem
uit bestaat en welke gevolgen het
heeft: voor de eigenaren zelf,
maar ook voor de omgeving. Daarna
maken we de overstap naar het
Gronings Gereedschap: de kist met
de uitkomsten en leerervaringen van
de tien experimenten. In hoofdstuk
3 lichten we de principes van het
Gronings Gereedschap toe: de kern
van deze publicatie. Dit wordt
gevolgd door een beschrijving in
tekst en beeld (vervaardigd door DAAD
Architecten). In hoofdstuk 5 maken
we kennis met de mensen ‘achter’ de
experimenten: de experimenthouders.
Zij vertellen over hun persoonlijke
ervaringen. Als intermezzi tussen de
hoofdstukken dienen interviews met de
extern deskundigen: zij blikken terug
op de experimenten en geven aan of en
hoe de resultaten bruikbaar zijn in
breder verband.
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Interview

Rob Out, Ecorys

‘Het doorrekenen
is op een hoger
plan beland’
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Bij het thema van koopwoningen in krimpgebieden speelt de
financiële dimensie een niet te onderschatten rol. Dat is het
werkveld van adviseur Rob Out, die niet alleen experimenten
heeft begeleid maar ook meedacht over de mogelijkheid van
een ‘Gronings Woningfonds’, als collectieve achtervang.
Waar ziet hij kansen en bedreigingen?
‘Demografische processen kunnen ingrijpende gevolgen hebben. In een
medische analogie met het menselijk lichaam kun je stellen dat vooral in
de uiteinden de pijn wordt ondervonden – de periferie van Nederland
dus. Mijn rol is dan om te onderzoeken wat er precies aan de hand is en
wat mensen in de “eerste lijn” – vergelijkbaar met doktoren – kunnen
doen om de patiënt beter te maken. Komt de patiënt beter uit de
operatie dan ooit tevoren, overleeft hij maar krijgt hij wel een tik ervan
mee, of is het begeleiden richting een waardig einde het hoogst haalbare
doel? Ik heb het idee dat de partijen in dit gebied inzetten op de eerste
optie: een oprecht streven om Noordoost-Groningen te resetten en een
duurzame toekomst voor de woningen en de leefbaarheid te creëren.
Wat in alle redelijkheid mijn eigen verwachtingspatroon is? Ik heb het
antwoord niet panklaar, maar meen dat er aanzienlijke inspanningen
geleverd moeten worden om zo dicht mogelijk bij het eerstgenoemde
doel uit te komen. De kern van de boodschap is in ieder geval dat voor
het transformeren van de woningvoorraad substantiële hoeveelheden
geld nodig zijn. Het vinden van de goede bestemmingen daarvoor is niet
het issue, maar wel: zijn er contribuanten te vinden die financieel willen
bijdragen?’

Andere mening
‘Overigens is er niets mis met de stadsvernieuwing, maar we hebben
simpelweg de middelen niet meer voor een grootschalige verwerving.
Of ik heb ze nog niet gezien. En we moeten respecteren dat bewoners
soms zelf een andere mening hebben dan de professionals. Dat blijkt
bijvoorbeeld uit het experiment van de stichting WOG. Professionals
komen letterlijk bij mensen over de vloer die in veel gevallen een tochtige
koopwoning “waar je omheen kunt lopen” verkiezen boven een nette
huurwoning van een corporatie, ook al is die van een hogere kwaliteit.
Moet je dan toch ingrijpen? Los van dit soort lastige discussies is een
van de belangrijke winstpunten van dit jaar dat het doorrekenen van
ambities op een hoger plan is komen te staan. Plus dat we allerlei lessen
hebben geleerd over bewustwording, manieren van kijken, competenties,
mogelijke stappen en rollen van partijen. Dat zijn nadrukkelijk geen
theoretische verkenningen, maar observaties die praktisch van waarde
kunnen zijn. Verder hebben we rondom het Gronings Woningfonds zeker
stappen gezet. De samenwerking in de Grote Coalitie is echt en tastbaar.
Tot slot is er ook een groepsgevoel ontstaan bij alle experimenthouders.
Mensen kunnen elkaar nu veel gemakkelijker vinden. Die verbondenheid
is de basis om te onderzoeken hoe de opgedane kennis verder verspreid
en in de praktijk gebracht kan worden. Er zijn maar weinig wielen die
nog niet zijn uitgevonden, het is nu zaak om ze de juiste kant op te laten
rollen en ervaringen te delen.’

Niet sexy
‘Linksom of rechtsom heb ik nog niet het idee dat iedereen doordrongen
is van de noodzaak om nu al diep in te grijpen. Ik begrijp dat ook wel:
het is een feit dat de problematiek nú nog niet zo erg is. Om op dit
moment preventief en tegen hoge kosten in te grijpen is niet erg sexy.
Tegelijkertijd is de vraag: als we niet ingrijpen, waar landt dan de pijn?
Als we niets doen, wordt de pijn ook alleen maar groter. Er zijn twee
redenen c.q. mechanismen die maatschappelijk ingrijpen tegen hoge
kosten rechtvaardigen. Als individuele Nederlanders onaanvaardbaar
diep door hun bestaansbasis heen zakken. Of als het probleem heel
veel voor gaat komen en daarmee een olievlekwerking krijgt, met
besmettingsgevaar voor de omgeving. Ik denk dat de argumenten in
eerste instantie uit die tweede lijn moeten komen. Wanneer “rotte
kiezen” blijven etteren, is dat slecht voor de aangrenzende panden en
daarmee de leefbaarheid voor de kern als geheel. Anders wordt het al
met complete straatjes in stadsbuurten. Als ik daar nu doorheen loop,
zie ik in sommige gevallen een bonte diversiteit aan woningen. In de ene
voortuin wordt geparkeerd, in de andere staan Griekse beelden: het zijn
zeker nog geen gebieden die collectief zijn “opgegeven”. Moet je daar
nu een stadsvernieuwingsachtige machine op los laten, door kopers
bijvoorbeeld te verleiden naar een sociale huurwoning te verhuizen?
Ik heb daar twijfels bij; misschien schuilt er achter de voordeur wel een
grotere veerkracht dan sommigen denken.’
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Focus, Hoofds t uk 2
Fonds en Grote
Coalitie: over
tijd, geld en
daadkracht
De aanpak van particuliere woningen in krimpgebieden kan met recht
betiteld worden als een complexe opgave. Engelsen noemen dat
een ‘wicked problem’: ‘moeilijk of zelfs onmogelijk op te lossen door
incomplete, tegengestelde en veranderende eisen, die bovendien
lastig te herkennen zijn’. Om meer greep te krijgen op de materie
zijn in het kader van het experimentenjaar de werkgroepen ‘Focus’
en ‘Fonds’ aan de slag gegaan. De eerste om het probleem beter
inzichtelijk te maken, de tweede om de factor geld te verkennen.
Parallel is de Grote Coalitie opgericht: partijen die gevraagd worden
hun kennis en daadkracht in te brengen om samen het wicked
problem aan te pakken.

Scenario A

Scenario B

Jaartal

Oost Groningen
Raming
structurele
leegstand in
de koopsector

waardeontwikkeling

2014

waardeontwikkeling
investering

Leegstandspercentage1

2020

waardeontwikkeling + investering

} rendement
liquiditeit

1

Eemsdelta
Raming
structurele
leegstand in
de koopsector

De Marne

Leegstandspercentage1

4,7

Raming
structurele
leegstand in
de koopsector

Leegstandspercentage1

4,7

168

5,0

482

6,3

Totaal
Raming
structurele
leegstand in
de koopsector

Leegstandspercentage1

6,0
114

8,3

4,8
764

5,5

2025

1.207

6,5

1.204

8,8

127

8,6

2.538

7,3

2030

2.979

9,1

2.079

11,8

201

10,2

5.259

9,9

2035

5.656

13,1

3.204

15,7

311

12,5

9.171

13,8

2040

8.819

17,7

4.286

19,4

471

15,8

13.576

18,1

Leegstandspercentage totale woningvoorraad.
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Figuur 1 Voorspelling van de waardedaling zonder ingrijpen
in de woningvoorraad.

Door in te grijpen in de woningvoorraad (investering) is
waardebehoud mogelijk.

Tabel 1 Raming van leegstand bij niet-ingrijpen in de particuliere woningvoorraad in de komende 25 jaar.

Hoe breng je de noodzaak en timing in beeld van ingrepen in
de particuliere woningvoorraad? Bewust is ervoor gekozen
die vraag niet te vervatten in langdurig en duur onderzoek.
Passend bij het karakter van het experimentenjaar is ingezet
op een korte, intensieve verkenning. Een kleine werkgroep,
bestaande uit Huub Hanssen (provincie Groningen), Rob
van Vliet (Weusthuis Associatie), Jan Paul van den Berg
(gemeente Eemsmond) en Gosé Posthumus (gemeente
Delfzijl), is bij elkaar gaan zitten. Bij wijze van ‘pilot’ hebben
zij de sloopopgave voor de stedelijke kern Delfzijl en de
landelijke kernen Uithuizermeeden en Roodeschool in beeld
gebracht. De uitkomsten van hun onderzoek zijn vervolgens
in een focusgroep bijeenkomst (21 oktober 2014) nader
aangescherpt onder leiding van Dorien de Wit (De Beuk),
met een breed gezelschap van lokaal betrokkenen en extern
deskundigen. Voor de financiering van de sloopopgave is een
vergelijkbaar traject gevolgd, onder aanvoering van Rob Out
(Ecorys). We zetten de uitkomsten van beide werkgroepen op
een rij. Het hoofdstuk sluiten we af met een paragraaf over
de Grote Coalitie, het initiatief van Groninger gedeputeerde
Marianne Besselink om grote maatschappelijke organisaties in
Nederland voor deze problematiek – en de oplossing ervan –
te interesseren.

Leegstand: de cijfers

Gevolgen voor leefbaarheid

Scenario’s bij niet-ingrijpen

Leegstand in de koopvoorraad doet zich in meer
krimpgebieden in Nederland voor. Onderzoek in Parkstad
Limburg laat zien dat wanneer leegstand ontstaat, er een
concentratie plaatsvindt in bepaalde buurten. Het zijn buurten
met minder kwaliteit, waar de bewoners die het zich kunnen
permitteren uit wegtrekken. Sociaal-economisch kwetsbare
groepen blijven achter en opgeteld bij de leegstand komen
de buurten daarmee in een vicieuze cirkel terecht. Mede
door de onzekerheid over de toekomst van de buurt worden
woningen en woonomgeving niet meer goed onderhouden.
Uiteindelijk zijn verloedering en verpaupering het gevolg. In
Noordoost-Groningen deed dit proces zich tot nu toe vooral
voor in de huursector. Gemeente en corporaties namen hun
verantwoordelijkheid en grepen in. Uit tabel 1 blijkt echter
dat de koopsector nu ook aan de beurt is. Overigens kunnen
de cijfers per gemeente en kern sterk verschillen. Zo ligt de
leegstand in Delfzijl en Eemsmond beduidend hoger dan in
Appingedam in Loppersum. Ook in Oost-Groningen is sprake
van een snel oplopende leegstand. Voor dit gebied zijn nu al
250 ‘rotte kiezen’ en 1.800 leegstaande woningen geteld. In de
Eemsdelta gaat het om 45 ‘rotte kiezen’ en 1.500 matige tot
slechte woningen, De Marne telt 450 leegstaande woningen.

Meer leegstand leidt tot een afname van de ervaren
leefbaarheid, zo wijzen studies uit binnen- en buitenland
(Amerika, Duitsland) uit. Zeker als de leegstand boven de 10
procent komt, gaan buurten achteruit. Ook de waarde van
de huizenprijzen wordt negatief beïnvloed. Zonder ingrijpen
in de woningmarkt gaan deze processen de komende jaren
verder door. In de Eemsdelta zijn bewoners nu al aanmerkelijk
minder positief over hun woonomgeving dan in de rest van
Nederland. De prijzen zullen hier (tot 2030) dalen met 21
procent, tegenover 13 procent in Oost-Groningen en 15
procent in De Marne. In bepaalde gemeenten zet deze trend
zich versterkt door, zoals in Delfzijl. Kijkend naar de meest
kwetsbare kernen en buurten ontstaat het volgende beeld:
kleine kernen met minder dan 250 woningen zijn in staat
de toenemende leegstand het hoofd te bieden;
in de middelgrote kernen (250-2.500 woningen) ontstaat
leegstand in de naoorlogse buurten en straatjes met een
mix van huur- en koopwoningen. Bij koopwoningen gaat het
vooral om voormalige (‘uitgeponde’) huurwoningen;
de meest kwetsbare buurten vinden we vooral in de
grotere kernen met meer dan 2.500 woningen.
De huidige praktijk laat zien dat in de kleine kernen de prijzen
van woningen zo fors dalen dat de woning uiteindelijk wordt
opgekocht en/of een andere functie krijgt. Deze kernen
hebben het voordeel van een hogere woonwaardering en
zijn daarmee minder kwetsbaar. Het wordt een stuk lastiger
wanneer de leegstand zich en masse en geconcentreerd
voordoet, in meer stedelijke buurten die het op de
woningmarkt toch al niet gemakkelijk hebben.

Wat gebeurt er wanneer de leegstand in de komende jaren
boven de 10 procent uitkomt? Volgens de werkgroep Focus
zijn er twee scenario’s denkbaar, op voorwaarde dat de
overheid niet preventief ingrijpt. In beide scenario’s dalen de
huizenprijzen, worden de woningen onverkoopbaar, wordt
de woonomgeving minder goed onderhouden en daalt de
leefbaarheid.

�
�
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Scenario 1: model grootschalige verloedering
De huizen blijven leegstaan en het resultaat is een volledig
verloederde buurt waar iedereen wegtrekt die de kans krijgt.
De kansarme huishoudens blijven achter. Uiteindelijk resteert
niets anders dan grootschalige sloop, in verband met het
gevaar voor instorten en de volksgezondheid.

22

23

Figuur 2 Effecten van toenemende leegstand op kwaliteit van de woningvoorraad, op individueel en buurtniveau.

Figuur 3 Van experimentenaanpak naar aanpak met gereedschappen voor veel voorkomende situaties.

Scenario 2: model van huur naar koop

Noodzaak en timing

Op een gegeven moment zijn de prijzen zo laag geworden dat
er weer belangstelling voor de woningen ontstaat.
Ze worden opgekocht door speculanten, woningexploitanten
en anderen en vervolgens opgeknapt en verhuurd aan
specifieke doelgroepen. Dit is interessant voor huurders die
niet in de sociale huursector terecht kunnen, mede vanwege
de lage huren. Het gevolg is wel dat er leegstand ontstaat in
het corporatiebezit en met name in het duurdere deel.
In termen van ‘winnaars’ en ‘verliezers’ zijn bij beide scenario’s
de huidige eigenaren de dupe, door het verlies aan kapitaal.
Ook banken verliezen veel geld. In scenario 1 worden de
gemeenten gedwongen de verpauperde buurten aan te
pakken. In scenario 2 zijn de corporaties het meest de dupe.
Corporaties lijden in beide scenario’s onder het waardeverlies
van vastgoed in de omgeving van slecht particulier bezit.
En door de hoge sociale huren in scenario 2 raken zij huurders
kwijt en ontstaat leegstand in hun bezit.

Wanneer de overheid niets doet, treden ontwikkelingen
met een grote maatschappelijke impact op. De vervolgvraag
is drieledig: is overheidsingrijpen in de particuliere sector
gerechtvaardigd en zo ja, op welke manier en op welk
moment? Oftewel: wat kunnen we zeggen van noodzaak en
timing? Deze vraagstelling stond eind oktober 2014 centraal
tijdens de focusgroep bijeenkomst onder leiding van Dorien de
Wit (De Beuk). Over de rechtvaardiging werd geconcludeerd
dat er drie redenen kunnen zijn voor de overheid om in te
grijpen bij een ‘particulier’ probleem:
leefbaarheidsindicatoren geven aan dat het publieke
domein onbeheersbaar wordt. De impact van een verzameling
individuele problemen wordt van invloed op collectieve
belangen;
de markt kan het probleem niet zelf oplossen en
bewoners vragen de overheid in te grijpen. De situatie
van individuele huishoudens wordt dermate schrijnend dat
collectief ingrijpen opportuun geacht wordt;
het is slim om nú te doen. Dit geldt voor zowel
‘opknappen’ als het voorbereiden van grootschalige sloop:
door te wachten worden woningen alleen maar slechter van
kwaliteit.

Dat ingrijpen gerechtvaardigd lijkt, betekent nog niet dat
het daarmee ook eenvoudig is. Moet er bijvoorbeeld worden
geïnvesteerd in een zwakke plek of juist in een kansrijke?
Kiest de overheid voor de ‘zachte’ weg (het versterken van
nog aanwezige burgerkracht) of voor de ‘harde’ weg (sloop)?
Wordt het aanbod van woningen teruggebracht of juist de
vraag bevorderd door een uitgekiende marketingstrategie?
Wordt er proactief ingegrepen of reactief (pas als de
leefbaarheid in het geding is)? Conclusie van de focusgroep
was dat de soorten oplossingen sterk samenhangen
met de tijdigheid ervan. Dat vraagt om het ontwikkelen
van een strategie, te beginnen met een gedetailleerd
onderzoek van de situatie ter plekke. Vervolgens moet een
visie geformuleerd worden met een duidelijke keuze van
de overheid waarin zij wel en niet wil investeren en met
duidelijkheid over de verdeling van de pijn. Bij dit proces
moeten de andere betrokkenen (met name de bewoners)
intensief betrokken worden.

�
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Gronings woningfonds
Met de uitkomsten van de focusgroep is de werkgroep
Fonds aan het werk gegaan. De eerste belangrijke
constatering van deze werkgroep was dat er ‘opgeschaald’
moet worden van experimenten naar een grotere
‘beweging’. Op langere termijn is de experimentele aanpak
te arbeidsintensief en te duur. Anders gesteld: om de
opgave het hoofd te kunnen bieden is een proces van
innovatie nodig. De lessen uit de pioniersfase worden
gedeeld, de vraag naar maatregelen die bewezen succes
hebben groeit en daardoor kan er uiteindelijk meer gedaan
worden met minder geld. Uit ervaringen in Denemarken
blijkt dat verbetering en verkleining van de woningvoorraad
ook lokaal kan worden aangepakt nadat het onrendabele
deel van de investering is weggenomen, door bijvoorbeeld
sloop, juridische proceskosten en een deel van de aankoop
te betalen. Hier komt de noodzaak voor een ‘Gronings
Woningfonds’ in beeld. Een fonds dat particulieren en ook
collectieven helpt die niet op eigen kracht kunnen doen
wat collectief van belang wordt geacht. Gedachten van
‘solidariteit’ en het ‘tegengaan van marktfalen’ gaan daarbij
samen.

Een verliesmodel:
te behouden
investeren om waotsarte de
de
uitdaging in de aanpak van

Het is evident dat de gro
erimenten
financiële aard is. De exp
particuliere voorraad van
de
eds wanneer vastgoed aan
maken dit ook duidelijk. Ste
wordt
liest het zijn waarde. En dat
markt onttrokken wordt, ver
in de
en de partijen die ingrijpen
betaald door de eigenaren
situatie.
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Figuur 4 Verschillende momenten en instrumenten om in te grijpen in de woningvoorraad, door een Fonds.

Het Gronings Woningfonds richt zich in hoofdzaak op twee
elementen:
de krimpsloop-opgave. Deze wordt vooral daar
ondersteund waar de onttrekking van woningen bijdraagt aan
waardebehoud van het omliggende vastgoed;
de woningverbetering. Daarbij wordt en passant de
waarde van woningen versterkt door een combinatie van
verduurzaming/energiebesparing, verbetering van het casco
en het aanbrengen van een passende/toekomstbestendige
woonkwaliteit.

�
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Hieruit volgt dat er twee soorten investeringen zijn die het
fonds gaat plegen. De eerste zijn grotendeels verlieslatend,
want deze zijn bestemd voor het samenvoegen, onttrekken en
van functie veranderen en slopen van boventallige woningen.
Bij de investeringen in woningverbetering is daarentegen
sprake van beperkt financieel rendement. Het risico (niet

terugkrijgen van geld) kan worden afgedekt door een
‘subsidie’-reservering op te nemen voor een klein deel van de
investeringen.
Naast het financieel rendement is echter sprake van
maatschappelijk rendement. Zo blijven leefomgevingen
leefbaar, ook in een zware ‘transitiefase’. Het aantal mensen
met een schuldenproblematiek wordt verlaagd en hypotheken
en hypotheekvormen sluiten weer beter aan bij de wensen
van de mensen in het gebied.

3. woningverbetering.
Gemeenten hebben ‘trekkingsrechten’ in het fonds, dat
extern zal worden beheerd. Aanvragen kunnen direct bij
het fonds worden ingediend. Expert judgement speelt een
belangrijke rol bij verstrekking van gelden, opdat iedere
bijdrage getoetst wordt aan de state of the art: de slimste
oplossingen op dat moment. Zo worden onder meer lessen uit
het experimentenjaar en de uitvoering hiervan ‘ingeweven’ in
het fonds.

Voor het werkgebied is voorzien dat het Gronings
Woningfonds werkt in de kernen in de krimpgebieden
in Groningen (de regio’s De Marne, Eemsdelta en OostGroningen). Het Fonds start met drie categorieën:
1. krimpsloop (onttrekking van woningen en wooncomplexen
uit de markt),
2. ruilverkaveling en aanpak ‘rotte kiezen’,

De Grote Coalitie
De problematiek van de particuliere koopsector in de
krimpregio’s overstijgt het belang en de draagkracht van
gemeenten alleen, zoveel is wel duidelijk geworden in dit
hoofdstuk. Daar komt bij dat het te verwachten valt dat
deze problematiek de komende jaren niet alleen in andere
krimpregio’s van Nederland, maar ook in andere gebieden zal

optreden. Het was voor de provincie Groningen aanleiding
om de mogelijkheid te onderzoeken van de vorming van
een ‘Grote Coalitie Particuliere Koopsector in Groningse
Krimpgebieden’. In de tweede helft van 2014 zijn gesprekken
gevoerd met partijen die mogelijk op termijn zelf ook te
maken krijgen met de consequenties van een krimpende
koopwoningenmarkt. Het zijn landelijke partijen die beschikken
over een brede scope en hun kennis, ervaring en daadkracht
ter beschikking willen stellen. In ieder geval denken ze
enthousiast en creatief mee over onderwerpen als het
Gronings Woningfonds.
De eerste uitkomst van de Coalitie is een 10 Punten Plan,
waarmee de partijen aangeven ‘waar ze voor staan en waar
ze voor gaan’. Het 10 Punten Plan wordt tegelijk met het
Gronings Gereedschap gepubliceerd.

Interview

Jan Winsemius, Bureau
Middelkoop

‘Bouw met dit
gereedschap de
businesscase op’
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Hoe en wanneer kunnen koopwoningen het beste uit de markt
gehaald worden? Het is een vraagstuk waar Jan Winsemius
zich al eerder in Noordoost-Groningen over boog. Bij het
experimentenjaar komt de vraag opnieuw nadrukkelijk om de
hoek kijken. Er is geen eenvoudig antwoord, zo blijkt.
‘Een paar jaar geleden hebben we voor Appingedam en Delfzijl
onderzocht hoe we koopwoningen uit de markt zouden kunnen halen.
Stedenbouw, financiering en strategie kwamen daarbij samen. Ik heb
daar toen het essay “Sloop van Koop” over geschreven. De belangrijkste
vraag: doe je het “volgend” of “sturend”? Beide aanpakken hebben
voor- en nadelen. Voordeel van een “volgende” aanpak – er treedt
eerst leegstand op voordat je ingrijpt – is dat je goedkoop kunt inkopen.
Je betaalt niet teveel. Een nadeel echter – dat bleek met name voor
Delfzijl van belang – is de vraag of je de stad als geheel nog wel kunt
betalen. Je krijgt minder inwoners, maar je beheerskosten blijven gelijk of
stijgen zelfs. Hoe lang houd je dat vol als gemeente? Aan het “sturend”
slopen kleven vergelijkbare vragen. Mag je überhaupt een wijk met
koopwoningen waar nog mensen wonen aanwijzen voor toekomstige
sloop? Die mensen betalen ook gewoon OZB, zo zal de politiek
bijvoorbeeld reageren. Het is een lastig issue, politiek en bestuurlijk.’

Later is goedkoper
‘In de studie voor Appingedam en Delfzijl hebben we het concept van
de “waardewierde” ontwikkeld. Daarbij ging het om het aanwijzen van
gebieden waar de leegstand vermoedelijk wel en niet gaat neerslaan.
Ook het aspect timing kwam daarbij om de hoek kijken: wat is het
moment om in te grijpen? Zoals gezegd, later is goedkoper – maar is
het probleem dan nog wel beheersbaar? We gaan door een dal met de
ontwikkeling van de woningprijzen, maar komen we uiteindelijk wel weer
op een bepaald stabiel niveau uit? In dit verband vind ik overigens de
vergelijkingen met een stad als Detroit in de VS niet zo relevant.
Dat is leuk voor de excursies en de angstaanjagende beelden. Wij
hebben bijvoorbeeld meer aan de aanpak van de voormalige Oost-Duitse
steden als Leipzig. Het enige dat interessant is aan de Amerikaanse
voorbeelden, is dat er op enig moment wel weer particulieren in de
markt stappen om de – inmiddels zeer goedkope – woningen op te
kopen.
Een fundamenteel probleem in krimpende gebieden blijft dat er
tegenover benodigde investeringen geen positieve kasstromen
staan. Daarmee is er dus geen basis voor financiering. Stel: ik heb een
hypotheek van drie ton, maar het dak lekt. Daar is 20.000 euro voor
nodig. Ik zeg tegen de bank: geef me dat geld, anders heb je straks geen
onderpand. Maar de bank zegt dan: jij kunt de rente en aflossing van die
20.000 euro niet betalen. Daar kom je niet uit, uit zo’n discussie.’

Reële scenario’s
‘Het optimale moment om in de markt in te grijpen is heel lastig te
bepalen. Daar zou je wetenschappelijke modellen op voorraadniveau
voor moeten gaan bouwen. Ik zie in de experimenten die vraag ook wel
terug komen, maar dan op een praktischer manier. Je kan bijvoorbeeld
met scenario’s gaan werken, aan de hand van verschillende soorten
ingrepen: samenvoegen, slopen, et cetera. Dat is zinvoller dan de
vraag stellen: hoe kunnen we 10.000 woningen met een waarde van

130.000 euro in één keer uit de markt halen. Dat is te plat. De reacties
daarop zijn ook voorspelbaar: “dat is veel te duur” en “is het wel onze
verantwoordelijkheid om particuliere problemen op te lossen”. Ik pleit
ervoor om een businesscase vanuit het Gronings Gereedschap op te
bouwen. Daarmee kunnen we vragen beantwoorden als: wat kunnen we
waar doen, wat gaat al vanzelf en hoe ver laten we het probleem gaan?
De factor schaal is daarbij ook van belang. Een leegstand van 20 panden
in een kleinere kern is iets anders dan massale leegstand in een stad
waar hele woonmilieus erdoor worden getroffen. De totale kwantitatieve
opgave pakt kwalitatief heel gedifferentieerd uit. Daar past niet één
concept bij. Kijk naar de aanpak van de panden in Ulrum: dat werkt daar,
maar niet in Delfzijl.’
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Collectief ingrijpen
‘De oogst van de experimenten ligt voor mij in de diversiteit en in het
feit dat ze “van onderop” zijn ontwikkeld. Laten we de komende tijd de
instrumentele ervaringen vooral uitwisselen. Vraagstukken waar op
de ene plek mee wordt geworsteld, zijn elders al uitgezocht. Probeer
dat te verbinden. Ondertussen moeten er op een hoger schaalniveau
zaken geregeld worden waarmee we de mensen in de projecten kunnen
ontzorgen. De Grote Coalitie is daar mee bezig. Kijk bijvoorbeeld naar de
kennis die het Kadaster in kan brengen over stedelijke herverkaveling:
dat is een kwestie van één keer goed uitzoeken en het vervolgens aan
iedereen ter beschikking stellen. Een belangrijke vraag die nog wel moet
worden beantwoord is de financiering van het onrendabele deel van de
investeringen. Je kunt daarbij naar de particuliere eigenaren wijzen, maar
er komt een moment dat die redenering niet meer opgaat.
Het ultieme moment is wanneer de gemeente zichzelf niet meer kan
betalen, even daarvoor komt het moment dat de situatie sociaal
onbeheersbaar wordt – of wat in Nederland waarschijnlijk eerder
gebeurt: sociaal onacceptabel wordt geacht. Ergens ligt er een
moment waarop collectief ingrijpen – en daarmee publieke financiering
– gerechtvaardigd wordt. Je kunt van particulieren niet vragen in een
zeer onzekere toekomst te investeren. Een woning die in waarde gedaald
is van 80.000 euro naar 40.000 – het komt nu al voor – en mogelijk nog
verder zakt, daar ontbreekt elk vertrouwen in waardeontwikkeling.
Gevolg: er wordt geen onderhoud meer aan de woning gepleegd.
Ik heb daarom wel fiducie in een concept als de waardewierde: wijs
gebieden aan waar we verwachten dat de waarde wél overeind blijft. De
consequentie is dan inderdaad wel dat we andere gebieden afschrijven.
Politiek is dat een heel verre brug, maar we zullen er niet aan ontkomen.
Als de prijzen zo snel blijven dalen als de laatste tijd gebeurt, gaat het
wel heel hard.’
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de zaak:
principes van
het Gronings
Gereedschap
Bij de aanpak van de particuliere woningen in krimpgebieden is er
niet één recept dat overal werkt. Als de tien experimenten iets
laten zien, is het wel diversiteit. De opgave, de plek, de eigenaar,
het soort vastgoed, de actoren, de middelen: het kan per situatie
verschillen. Dat geldt evenzeer voor de gevolgde aanpak. In dit
hoofdstuk brengen we de inhoud van de gereedschapskist voor het
voetlicht, die handzaam door DAAD Architecten is gebundeld in één
overkoepelende matrix. Het is de lat waarlangs alle experimenten
gelegd kunnen worden; dat gebeurt in hoofdstuk 4.
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De gebiedsopgave
Bij de soorten ingrepen in de woningvoorraad onderscheiden
we drie perspectieven. De eerste is ‘krimpsloop’: het aantal
woningen wordt verminderd omdat er eenvoudigweg geen
vraag meer naar bestaat. Het kan hier om enkele woningen
of complexen gaan, maar ook om straten of zelfs complete
buurtjes. De tweede opgave betreft de aanpak van ‘rotte
kiezen’: individuele panden die staan te verloederen en
daardoor een negatieve invloed hebben op de omgeving.
In de derde plaats is er de mogelijkheid van
woningverbetering. Die ingreep kan op pandniveau gebeuren,
maar ook op gebiedsniveau.
De specifieke plek
De locatie van de experimenten laat eveneens de nodige
verschillen zien. Woningen bevinden zich in het dorpscentrum,
waar veel bewoners dagelijks langskomen en daarbij
geconfronteerd worden met leegstand. Bij een locatie in een
naoorlogse woonwijk – in de experimenten veelal wijken uit

zorgpartijen

BV BV BV
BV BV BV
BV BV BV

winkeliers

marktpartijen
consortium

de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw – speelt dit aanzien een
minder belangrijke rol. De schaal van de opgave – meerdere
straten tegelijk waar de leegstand geconcentreerd toeslaat
– kan hier wel weer groter zijn. Een derde plek die voorkomt is
de lintbebouwing, waar veelal individuele woningen op een rij
te vinden zijn, vaak compleet met bijgebouwen op de kavel.
De eigenaar
Wie heeft de leegstaande of binnenkort leegkomende
woningen in bezit? In de meeste gevallen gaat het daarbij om
particuliere eigenaren die de woning zelf bewonen.
Het komt echter ook voor dat de woningen eigendom zijn van
een woningcorporatie of een marktpartij.
Het vastgoed
Met het eigenaarschap hangt voor een belangrijk deel ook
het soort en de staat van het vastgoed samen. Is er veel
achterstallig onderhoud, hoe is het met het casco gesteld,
is isolatie mogelijk? Is de woning nog geschikt (te maken)
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voor gebruik in de komende decennia, bijvoorbeeld voor
ouderen? Betreft het een beeldbepalend, ‘uniek’ pand, of
is het pand juist niet opvallend – bijvoorbeeld één uit een
grotere reeks. Over het algemeen gaat het bij de experimenten
om woningvastgoed, maar kantoor- en bedrijfsruimte is ook
mogelijk. Individuele particulieren bezitten allerlei soorten
woningen, corporaties en marktpartijen hebben over het
algemeen meer appartementen en rijwoningen in portefeuille.
De actoren
Bij de partijen die een rol spelen in de aanpak van het
vastgoed staan de eigenaar/bewoners bovenaan, zowel
in aantal als naar belang. Bij gestapelde bouw verenigen
zij zich in een Vereniging van Eigenaren (VvE). Maar er
zijn meer partijen in het speelveld: huurder/bewoners,
woningcorporaties, banken, makelaars en marktpartijen (al
dan niet verenigd in een consortium). Aan de kant van de
overheid treffen we gemeente en provincie.
Het rijk is wel van invloed met haar beleid en regelgeving, maar

geen speelt geen directe rol bij de experimenten. De actoren
zijn geen onderdeel van de situatie, maar de wijze waarop zij
een rol krijgen in de krimpsloop en verbeteringsopgave is dat
nadrukkelijk wel. Het gaat om thema’s als ‘vroeg betrekken’,
‘samenwerken met bewoners’ en ‘coproduceren’.
De middelen
Bij dit onderdeel treffen we de meeste instrumenten van het
Gronings Gereedschap aan. De aard van de instrumenten
verschilt sterk: van licht (bemiddeling) tot zwaar en ingrijpend
(sloop). Lang niet iedere actor kan elk instrument inzetten: bij
de een is het palet duidelijk groter dan bij de ander.
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Interview

Als directeur van kenniscentrum voor stedelijke vernieuwing
KEI maakte hij op tal van plekken kennis met de praktijk van de
stedelijke vernieuwing. Met die bril op heeft Olof van de Wal
naar de experimenten in krimpgebied Noordoost-Groningen
gekeken. Hij ziet verschillen, maar ook overeenkomsten.

Olof van de Wal, Platform 31

‘Pas op met stapelen
van doelstellingen’

foto: Femke Hoogland
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‘Het thema van het “particulier eigendom” was niet nieuw voor mij.
Ik was er, gerelateerd aan de stedelijke vernieuwing, ook al mee bezig.
Bij de aanpak van de bestaande stad kwam het thema de laatste jaren
ook steeds nadrukkelijker op. Door verkoop van huurwoningen hebben
we te maken gekregen met een explosie van nieuwe eigenaren en
daarmee met een versnipperde eigendomssituatie. In het debat ging
het echter vooral over de invloed van de grote partijen, met uiteraard
veel oog voor wat de woningcorporaties zouden kunnen betekenen.
Naar mijn idee moet de belangstelling echter verlegd worden naar de rol
van andere partijen. Sowieso is het belang van de grote partijen minder
geworden. De corporaties zijn de afgelopen jaren een deel van hun
eigendomspositie kwijt geraakt en ze staan financieel door de heffingen
uit Den Haag zwaar onder druk. Kijk naar een stad als Lelystad, daar
hebben de corporaties – inmiddels verenigd in Centrada – een groot
deel van hun bezit verkocht aan zittende huurders. Het vernieuwen van
dat soort wijken met veel particulier bezit en inmiddels een matige staat
van onderhoud is een hele nieuwe opgave. Het vergt het individueel en
collectief onderhandelen met bewoners.’

Elders toepassen
‘Het thema van krimp is bij Platform 31 zeker geen onbekende, maar
in combinatie met de toekomst van de particuliere woningvoorraad
is het wel nieuw – ook voor mij. Ik vond het interessant om de
experimenten te gaan volgen. Wat gebeurt er in Groningen zelf, hoe
komt het gebied vooruit? Maar ook: wat kan deze aanpak betekenen
voor andere plekken in Nederland. Het zou jammer zijn wanneer van
de experimenten gezegd zou worden: “het is echt specifiek Gronings”.
Dan kom je er – buiten dit gebied – niet veel verder mee. De extreme
veranderingen in de woningmarkt die we hier aantreffen komen we
elders niet veel tegen, maar toch kan het oplossen van de leegstand en
het helpen doorontwikkelen van instrumenten heel bruikbaar zijn. Ik vind
bijvoorbeeld de aanpak die in De Marne is ontwikkeld heel interessant.
In andere gebieden speelt die vraag ook: hoe kunnen we jongeren die
in het gebied willen blijven een plek geven? Als je dat kunt combineren
met de aanpak van “rotte kiezen” in je dorp is dat een combinatie die
navolging verdient. Kijk maar eens naar de dorpen in het Groene Hart: de
trek naar de stad is daar zo groot dat er buurten met stagnatie en krimp
ontstaan, omdat er voor de jongeren geen geschikt aanbod is. Jongeren
willen best bij hun ouders in de buurt blijven, maar dat is lastig. Wellicht
dat je in zo’n situatie iets kunt doen met de lessen uit NoordoostGroningen.’

Teveel doelen

Per 1 januari 2015 is Olof van de Wal gevestigd
als zelfstandig adviseur en onderzoeker. Zijn
bureau heet Leef de Stad!

‘De les die ik ook heb geleerd uit de experimenten is: pas op met het
stapelen van teveel verschillende beleidsdoelstellingen. Of als dat
dan toch echt moet: maak duidelijk waar je als organisatie de nadruk
op legt. Langs de lijnen van bestuurs- en uitvoeringswerkelijkheid
kun je daar mee spelen. Dat verkleint ook de kans op mislukkingen

en teleurstellingen. Daar zie ik ook weer de parallel met de stedelijke
vernieuwing: daar werden op zich ook hele nobele doelen gesteld,
maar ook teveel. Investeren in een gebied betekent bijvoorbeeld niet
automatisch dat het daar ook beter gaat met de mensen. De bewering
dat iedereen geholpen is als er maar fysiek geïnvesteerd wordt, kan niet
werken. Dat geeft ook niet, mits je van te voren maar aangeeft welke
doelen hard zijn en welke niet. Een deel van de oogst van een project kan
bijvangst zijn, een deel is wat je echt eruit wilt halen. Wil je echt àlles, dan
zadel je jezelf op met een probleem. In dit verband speelt ook een rol
dat mensen het succes van een project – of in dit geval een experiment –
heel verschillend kunnen ervaren.’

Grote partijen
‘Het Gronings Gereedschap is zeker iets dat we mee kunnen nemen naar
andere praktijken in Nederland. Het stijgt uit boven algemeenheden die
we bij de aanpak van de krachtwijken wel hebben gehoord: “toon lef en
leiderschap”. Aan dat soort mantra’s heb je niets. Het is zinniger om de
keuzes in beeld te brengen waar partijen voor hebben gestaan en de
resultaten die ze vervolgens hebben behaald. Ik ben verder benieuwd
naar de Grote Coalitie. Ik hoop dat de grotere partijen zoals de banken
zullen zeggen dat zij zich gaan mengen in dit verhaal.
Met hen kunnen we dan vervolgens ook op andere plekken gaan kijken
hoe we de opgave daar kunnen invullen. Bovenal moeten we beseffen
dat de vanzelfsprekendheid van de woning voor bewoners anders is dan
vanuit het perspectief van de gemeente of de corporaties. Bewoners
denken niet in strategieën, maar in “kan ik het financieel trekken of niet”.
Kijk naar de ervaringen die de stichting WOG heeft opgedaan: het is niet
vanzelfsprekend dat bewoners zeggen dat hun huis er goed uit moet
zien. Er is dus een ander soort verleiding nodig om bewoners zo ver te
krijgen dat ze iets gaan doen. Banken moeten daar ook over meedenken.
Het investeren in woningen die “onder water” staan is nu eenmaal lastig.
We moeten het investeringsvraagstuk op een andere manier oplossen.
Arrangementen zullen daarbij op maat van de bewoner gemaakt moeten
worden en niet op de maat van de financier.’
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Ze leveren de grondstof voor het Gronings Gereedschap: de tien
experimenten die in het experimentenjaar zijn gestart dan wel verder
gebracht. Sommige liepen al en werden afgerond, andere werden
juist opgestart en verkeren nog in de ontwikkelingsfase. Welke status
ze ook hebben, ze dragen allemaal bij aan het gereedschap waarmee
andere partijen – binnen en buiten het gebied van NoordoostGroningen – hopelijk hun voordeel doen. Duidelijk is dat er niet één
weg naar Rome leidt, maar wel dat we met de toekomst van de
particuliere woningvoorraad een zeer belangrijk thema te pakken
hebben. Het raakt mensen heel direct in hun dagelijks bestaan en
in hun perspectief op de toekomst – van huidige en toekomstige
generaties. Alle reden dus om met volle kracht te werken aan de
verspreiding van de opgedane kennis. De tien experimenten worden
in dit hoofdstuk kort tekstueel toegelicht en krijgen een beeldende
vertaling, die duidelijk maakt hoe de dwarsverbanden en relaties
werken tussen de onderdelen van het gereedschap.
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Interview

Petra de Braal
eigenaar kasus.nu
en projectleider
DEEL& Ulrum
‘Ik ben nu anderhalf jaar bij DEEL& Ulrum betrokken.
Het project focust op functieverandering, opplussen en
ruilverkaveling. De basis is en blijft het dorp zelf. Dat is ook
heel erg mijn eigen manier van werken: vanuit de vraag
gericht, waar zit de energie van de mensen in het dorp
zelf? Daar moeten we bij aanhaken, zodat we samen een
leefbaar, toekomstbestendig dorp creëren. Daar hebben
allerlei partijen een rol in en het gaat om veel meer dan
alleen de “stenen”. Iedereen moet meedoen. Zorgpartijen,
woningcorporaties, de gemeente: we moeten partners
in crime worden. Dat betekent ook dat mensen uit hun
standaardrol moeten komen. In plaats van “ik doe altijd dit”,
moeten ze gaan nadenken over “wat moet ik juist wel of
juist niet doen?”. Dat is het geluk van ons project: in iedere
organisatie die meedoet, zit wel iemand die dit begrijpt en
erachter staat. Die neemt de anderen daarin mee. Sommige
mensen vinden een andere manier van werken best wel
eng; dat heeft ook gewoon tijd nodig. Er zijn mensen die
een duidelijk omschreven plan missen, met milestones en
deliverables: de resultaten die geleverd moeten worden.
Ik denk dat het juist een voordeel is dat we zo’n plan niet
hebben. In één jaar tijd is veel meer gebeurd dan we met
een strak omlijnd plan bereikt zouden hebben.
Mijn eigen rol is dat ik de vragen vanuit het dorp zo goed

36

mogelijk probeer te vertalen en de benodigde kennis erbij
haal. De kunst daarbij is om het steeds terug te brengen
naar de eenvoud. Dat betekent dat we ook voorbij het
discours en het vocabulaire van de vakwereld proberen
te komen. Begrippen als “businesscases”, daar hebben
bewoners niet zoveel mee. Sowieso is het al inspannend
voor bewoners om het allemaal te volgen wat er in hun dorp
gebeurt. Het is hard werken om het juist weer zo simpel
mogelijk te maken: wat gaan we nu concreet doén!? Daar
richt ik mijn energie op.
Ik hoop dat andere dorpen aan de slag kunnen gaan met
wat we in Ulrum leren. Door klein te beginnen, kun je het
vervolgens opschalen. Als we voor heel Groningen een
geschikte opplusregeling hadden moeten ontwikkelen,
waren we na vier jaar nog nergens. Nu beginnen we in
één dorp en kijken vervolgens hoe we het verder kunnen
brengen. Dat heeft niets met “dorpisme” te maken.
Mensen die zeggen “je kijkt alleen maar naar Ulrum”,
hebben er niets van begrepen. We kijken wel degelijk veel
breder. Maar in eerste instantie gaat het erom dat we de
toekomst van hun dorp weer van de mensen zelf maken.
Dat is voor mij de winst van dit experimentenjaar.’

‘In één jaar tijd is veel meer
gebeurd dan we met een strak omlijnd
plan bereikt zouden hebben.’
Hans van der Heide, Roelof Noorda en Marianne van der Velden, bewoners en lid van de Dagelijkse Leiding
van Ulrum 2034

Experiment DEEL& Ulrum �
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01
DEEL& Ulrum

bewoner/
eigenaar

woningcorporatie

gemeente

de ruimtelijke visie is
kader voor ingrepen maar ook
aanleiding voor gesprek

provincie

marktpartijen

status

zie schema hieronder

zorgpartijen

in uitvoering

gereed

een ruimtelijke visie is ontwikkeld door de
‘dorpscoördinator’ i.s.m. bewoners, eigenaren,
ondernemers, wooncoöperatie en gemeente

de ‘dorpscoördinator’ kent een vraag
en legt de contacten
n.t

.b.

per pand onderzoek en financiële
strategie door eigenaar

FUNCTIEVERANDERING
mogelijke programma's:
- infocentrum / logeerplek
- ontmoetingspunt
- werkruimte / studio / atelier
- gasthuis

functieverandering
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samenwerking gemeente en
zorgpartijen in gesprek met
bewoner (initiatiefnemer)
OPPLUSSEN

NB in samenwerking met
woningcorporatie,
voorbeeldwoning en
uitvoering maatregelen

foto: Alex Wiersma

subsidieregeling
Opplussen en Verduurzamen:
eigen bijdrage 60% / WLE 40%

nader te bepalen integrale
strategie (juridisch / financieel)
NB kan ook met tussenstappen
zoals organiseren van gronduitruil

Aanleiding en opgave
DEEL& Ulrum is een project van het dorp Ulrum. Vanaf de
zomer van 2010 is vereniging Dorpsbelangen Ulrum bezig
met het ontwikkelen van een plan om een antwoord te
geven op de terugloop van de leefbaarheid in het dorp.
Het projectplan Ulrum 2034 laat zien hoe de leefbaarheid
en het woongenot kunnen worden behouden door de
huidige functies optimaal te benutten en waar mogelijk
te versterken. Eén onderdeel van het projectplan Ulrum
2034 is DEEL& Ulrum; hierbinnen werken woningcorporatie
Wierden en Borgen, gemeente De Marne en de provincie
Groningen aan een gezamenlijke aanpak. De aanpak om de
bestaande woningvoorraad in het dorp te verbeteren richt
zich op drie trajecten: functieverandering, ruilverkaveling
en opplussen (kwaliteitsverbetering). Daarbij worden zowel
koopwoningen als huurwoningen meegenomen.

Meer informatie
Petra de Braal, Kasus.nu
www.kasus.nu
www.deelnulrum.nl

RUILVERKAVELING

Aanpak en instrumenten
De gemeente heeft ervoor gekozen winkelvoorzieningen
in Leens te concentreren, als reactie op ontwikkelingen
als (economische) schaalvergroting en krimp. Dit betekent
voor het thema ‘functieverandering’ dat de lege plekken
van verdwijnende voorzieningen in Ulrum anders moeten
worden ingevuld. Hier moeten nieuwe oplossingen voor
worden gevonden. De oude dorpskern van Ulrum, met
name de Noorderstraat, kan aantrekkelijk zijn voor kleine
of andere soorten ondernemers en kleinschalige bedrijven.
Om de gebouwen nieuwe functies te geven en andere
gebruikersmogelijkheden te onderzoeken wordt gezocht naar
nieuwe initiatieven zodat de leegstaande gebouwen weer
gebruikt kunnen worden. Ook het hogere schaalniveau komt
in beeld: er wordt een passende ruimtelijke visie ontwikkeld
voor het dorp. Daarnaast geeft het traject ‘Herstel Terpen en
Wierden’ aanknopingspunten om de kern te upgraden.
Bij het ‘opplussen’ worden particuliere woningen aangepakt.
Ook de herstructurering van de sociale woningvoorraad is
een belangrijk aandachtspunt. Delen van de woningvoorraad

zijn verouderd of passen niet meer bij de eisen van de tijd.
Ook is de woningvoorraad niet aangepast aan de vergrijzende
bevolking. Hoe kan men prettig ouder worden in Ulrum?
De woningvoorraad in Ulrum wordt samen met particuliere
woningbezitters, lokale ondernemers en Wierden en Borgen
toekomstbestendig gemaakt.
Bij het derde traject, ‘ruilverkaveling’, wordt nagedacht
over situaties waarin bijvoorbeeld Wierden en Borgen een
woning gaat slopen, terwijl het te koop staande aanbod in
de particuliere sector van mindere kwaliteit is. In plaats van
de huurwoning te slopen, is wellicht een ruilconstructie
mogelijk met particuliere eigenaren. De koopwoningen met
onvoldoende kwaliteit worden gesloopt en daarvoor in de
plaats kunnen op een duurzame wijze (corporatie) woningen
worden ontwikkeld die passen bij de huidige tijd.

Resultaten en leerpunten
Het project heeft de eerste ervaringen opgeleverd. Voor een
zestal panden/straten in het dorp zijn onderzoekstrajecten
gestart naar mogelijke vormen van herbestemming.

Voor de Marktstraat onderzoekt een werkgroep het
opzetten van een hospice/gasthuis met regiofunctie. Diverse
panden zijn hiervoor in kaart gebracht. Per pand wordt
een passende financiële strategie gemaakt. Dit verschilt
van aankoop/casco-aanpassing met verhuurconstructie/
klushuurconcepten tot mogelijkheden van ruilverkaveling.
Bij het opplussen is een aanpak opgezet waarbij op diverse
manieren onderzocht wordt hoe en waar (woon)ruimte
geboden kan worden om oud te worden in het dorp, met
aandacht voor zowel de fysieke aanpassingen als de sociale
kant.
Er is een samenwerking gestart met een traject voor
informele zorg (DorpsZorg). Ook vindt afstemming plaats
met formele zorgpartijen. Andere resultaten zijn de
subsidieregelingen voor Opplussen en Verduurzamen (voor
particulieren) en een opplustraject voor 38 huurwoningen.
Voor de ruilverkaveling is in samenwerking met Heijmans en
het Kadaster een eerste inventarisatie uitgevoerd van de
mogelijkheden. Aan de hand van een eerste concrete ruil
worden de eventuele ‘hobbels’ inzichtelijk gemaakt.
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seriematige verduurzaming
na-oorlogse woningvoorraad
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via consortium dat:
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- installeert
- financiert
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en selecteert een buurt
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Aanleiding en opgave
Slim wonen in Pekela zette aanvankelijk vooral in op
energiebesparing bij particuliere woningen. Uit algemene
informatiebijeenkomsten bleek dat bewoners hier
zeker belangstelling voor hadden. Om een nog directer
contact met meer mensen te bereiken, is de strategie
omgebogen naar het buurtgericht benaderen van
bewoners. Gaandeweg bleek echter dat het experiment
meer een ‘project’ was geworden en daarmee niet echt
vernieuwend. De lat werd hoger gelegd: deelname aan het
project Stroomversnelling Koopwoningen. Dit project zet
in op energierenovaties van particuliere woningen, met als
resultaat ‘nul op de meter’. Ergo: de bewoners betalen
geen energierekening meer. Het geld dat ze daarmee
overhouden investeren ze in de aanpak van hun woning.

energieloket

energiescan

gemeentelijke subsidie,
Slim Wonen en
Stroomversnelling

Aanpak en instrumenten

Meer informatie
Wilma Manenschijn, de Kompanjie
www.dekompanjie.nl
www.stroomversnellingkoopwoningen.nl

Welke stappen zijn gezet? Het college van Pekela besloot tot
deelname aan het project Stroomversnelling Koopwoningen
en ondertekende de bijbehorende deal. Vervolgens is
een analyse gemaakt van de straten in de gemeente met
koopwoningen (rijwoningen) uit de jaren vijftig tot en
met tachtig van de vorige eeuw. Hier liggen de grootste
kansen voor een seriematige verduurzaming zoals de
Stroomversnelling voor staat.
Het experiment focust op vier invalshoeken:
- bewoners centraal. Om de aanpak kansrijk te laten
zijn, worden de straten die ervoor in aanmerking komen
nader geanalyseerd. Diverse factoren spelen mee: leeftijd
bewoners, gezinssamenstelling, inkomen, et cetera. Op basis

daarvan kunnen bewoners gericht benaderd worden;
- beter vastgoed. Met de energiebesparingsaanpak worden
woonkwaliteit en comfort verhoogd. Er worden lijnen
gebundeld en naast elkaar uitgezet: een gemeentelijke
stimuleringsregeling die al loopt, het project Slim Wonen, het
experiment Stroomversnelling én een VNG-subsidie voor een
energieloket;
- opschalen naar gebiedsniveau. Een gemeentelijke woonvisie
is in ontwikkeling. Sloop zal hierin geen belangrijke rol spelen,
omdat er de laatste jaren al veel gesloopt is;
- financiële strategie. Energierenovaties die zorgen voor
‘nul op de meter’ kunnen nu nog niet geheel betaald worden
met de rekening. Regionale oplossingen zijn nodig om het
onrendabele ‘gat’ voor bewoners af te dekken.

Resultaten en leerpunten
Het experiment bevindt zich nog in een beginfase. Zo wordt
nog nagedacht over de manier waarop potentiële deelnemers
benaderd kunnen worden. Een belangrijk aandachtspunt
voor de komende tijd is het contact met marktpartijen, die
in het kader van de Stroomversnelling een belangrijke rol
toebedacht hebben gekregen. Uiteindelijk moet ‘de markt’
een product leveren waarmee bewoners hun energierekening
kunnen inzetten om een renovatie mee te betalen. Dit vergt
afstemming met marktpartijen over de mogelijkheden, zowel
qua realisatie als financiering. Mogelijk dat hier de provincie
ook nog een rol in kan spelen.
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Interview

Gert Noordhoff
programmaleider
Krimp & Leefbaarheid
gemeente De Marne

‘Dit krimpgebied is eigenlijk een proeftuin.
Het systeem gaat helemaal op de kop: demografische
veranderingen, economische structuurwijzigingen, andere
maatschappelijke verhoudingen. Wij zien dat gebeuren,
maar ik hoop dat men het in Den Haag bij de ministeries
ook zo ziet. Dat dit gebied niet als een “zieke oude man”
wordt beschouwd waar je vanuit een solidariteitsgedachte
wat extra steun aan moet geven, maar dat hier de nieuwe
principes voor heel Nederland worden ontwikkeld.
Dat besef is nog ver weg, maar hopelijk draagt het
experimentenjaar bij aan verdere bewustwording.
Het denken over de particuliere voorraad zat bij ons
al opgenomen in het Woon- en Leefbaarheidplan voor
De Marne en vervolgens in het programma Krimp &
Leefbaarheid. Je gaat nadenken over de vraag: wat
kunnen wij doen als gemeente en wat kunnen inwoners
zelf veel beter? We zijn er huiverig voor om teveel
verantwoordelijkheid bij bewoners weg te halen. Dat
vind ik ook wel het spannende van deze materie: wat
de één een “rotte kies” of een “krot” vindt, daar heeft
een ander minder problemen mee. Daarom hebben we
op dit punt ook nadrukkelijk de samenwerking met de
dorpsbelangenverenigingen gezocht. Samen willen we gaan
kijken wat de echt slechte woningen zijn en hoe we die het
beste kunnen aanpakken.
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Berdien Bartelds, projectleider Particuliere Woningverbetering en Gert Noordhoff, gemeente De Marne

Voor de gemeente als geheel hebben we onderzocht welke
woningen in de gevarenzone terecht komen.
We hebben bijvoorbeeld teveel eengezinswoningen,
maar te weinig seniorenwoningen. Daarom hebben we
een aanpak met meerdere elementen en instrumenten
ontwikkeld, waaronder een starterslening en een subsidie
voor mensen om hun woning levensloopbestendig te maken
en te verduurzamen. Het is leuk om daar nu de eerste
resultaten van te zien; mensen die bijvoorbeeld een extra
slaapkamer op de begane grond maken, zodat ze daar
langer zelfstandig kunnen blijven wonen.
Het aardige van de aanpak is dat er best veel in zit; het
is bijna weer een programma op zich. Tegelijkertijd is dat
ook een valkuil: het is niet eenvoudig om bewoners alle
dwarsverbanden uit te leggen. Daarom communiceren
we naar buiten toe ook zoveel mogelijk de individuele
onderdelen. Houd het simpel en als het nodig is: knip het in
losse trajecten. Dat is beter uit te leggen.’

‘We zijn er huiverig voor om
teveel verantwoordelijkheid bij
bewoners weg te halen.’
Experiment De Marne �
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Aanleiding en opgave

verduurzamen

quickscan
individuele
strategie bepalen

levensloop
bestendig
maken

FACILITEREN

In het Woon- en Leerbaarheidsplan De Marne 2011-2021
is het dreigende probleem van de goedkope koopsector
geagendeerd. Een kleine 400 woningen zouden in de
gevarenzone terecht komen. Om hierop te anticiperen is
het project Particuliere Woningverbetering ontwikkeld. Het
kent een looptijd tot en met 2021

subsidie deel A
levensloopbestendig
maximaal € 10.000,-

WOZ < € 120.000,BOUWJAAR < 1979

aanmelden
door eigenaar

subsidie deel B
verduurzaming
maximaal € 5.000,-

verduurzamen

starterslening

Meer informatie
Gert Noordhoff en Berdien Bartelds, gemeente De Marne
www.demarne.nl
Informatie over de regelingen en de aanvraagformulieren is te vinden
op de gemeentelijke website: https://www.demarne.nl/actueel/
nieuwsberichten/geld_voor_betere_woningen_de_marne/

Aanpak en instrumenten

Resultaten en leerpunten

Drie lijnen staan centraal: faciliteren, ondersteunen en
aanschrijving/handhaving. Het faciliteren behelst een subsidie
voor het verbeteren van woningen met een WOZ-waarde
lager dan 120.000 euro en een bouwjaar ouder dan 1979.
Daarnaast wordt via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
(SVn) een starterslening aangeboden aan jongeren, zodat
zij deze woningen kunnen opknappen. Rondom het thema
‘ondersteuning’ wordt een inventarisatie van problematische
panden gemaakt door Dorpsbelangenverenigingen.
Een selectie wordt onderworpen aan een quick scan;
wat kan eraan gedaan worden? Vervolgens wordt de
eigenaar geholpen met het opstellen en uitvoeren van een
verbeteringsplan. Aanschrijving en handhaving worden ingezet
op het moment dat ondersteunen niet het gewenste resultaat
oplevert.

De subsidieregeling is in juli 2014 geopend, drie verzoeken zijn
ingediend en toegewezen. De subsidie wordt verdeeld over
twee delen: een deel voor het levensloop bestendig maken
en een deel voor de verduurzaming. Bij de starterslening
zijn veel verzoeken om informatie binnengekomen, er
liggen nog geen concrete aanvragen. Begin 2015 is een
voorbeeldwoning gereed. De inventarisatie van knelpunten c.q.
probleemgevallen gaat in het voorjaar van 2015 van start in
een aantal proefdorpen. Uit de inventarisaties volgen dan de
selectie en de quick scans. Met bureau Weusthuis wordt een
stappenplan en afwegingskader voor het aanschrijvingsbeleid
opgesteld. Over de verschillende lijnen van het experiment
vindt voorlichting plaats.

De aanpak levert een aantal discussiepunten c.q.
vraagstukken op:
- wanneer de doelgroep de eigen bijdrage niet kan
financieren, wordt er geen subsidie aangevraagd. Hoe zorgen
we ervoor dat de doelgroep dit toch kan financieren?
- leeftijdsbestendig maken van woningen speelt nog lang niet
bij iedereen. Is meer voorlichting nodig of wachten we af tot
de druk hoger wordt?
- de WOZ-grens is gesteld op 120.000 euro. De woningen
daarboven moeten echter ook aangepast worden, met name
voor langer zelfstandig thuis wonen. Moet de grens naar
boven worden bijgesteld?
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Interview
Sandra Vos
programmamanager
maatschappelijk
presteren Lefier

‘Lefier is al langer bezig met herstructurering in
Musselkanaal. We zagen de krimp al een tijd aankomen en
weten: er moet geïnvesteerd worden in de kwaliteit van
het wonen. Dat gaan we ook doen. Onze focus lag daarbij
nadrukkelijk op de Florawijk: daar zullen we ons woningbezit
in omvang terugbrengen. Waar we dan de nieuwe
woningen gaan terugbouwen, daar is nu de zoektocht
van de “waardestrategie” op gericht. Het bestaande lint
is daarbij ook nadrukkelijk in beeld gekomen: kunnen we
de opgaven in de wijk en in het lint met elkaar verbinden?
In het lint treedt de komende jaren naar verwachting ook
leegstand op, levert dat kansen op voor nieuwbouw en
herstructurering? En wat doen we dan met de Florawijk;
kunnen we daar dan bijvoorbeeld “groot groen” maken en
snippergroen voorkomen? Voor professionals die gewend
zijn in langere termijnen te denken, is zo’n discussie op
zich goed te volgen, maar we willen ook de bewoners erbij
betrekken. Zowel de bewoners van de Florawijk als de
inwoners van Musselkanaal.
In de Florawijk zijn we nu concreet aan het uitplaatsen,
samen met de bewoners gaan we op zoek naar
vervangende woonruimte. Er zijn ook bewoners die zelf
nieuwe woonruimte vinden, zonder tussenkomst van Lefier.
Als we in het verleden woningen gingen slopen, hadden we
de alternatieven in de nieuwbouw altijd paraat – dat is nu
niet het geval. Dat maakt het proces best spannend. We
kunnen mensen nog geen uitsluitsel geven.
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Sandra Vos, Lefier en Nanno Beck, stedenbouwkundige gemeente Stadskanaal

Mijn rol in het geheel is het schakelen tussen het
strategische, tactische en operationele niveau. Die hangen
samen. Aan de ene kant denken we na over de toekomst
van Musselkanaal als geheel, maar tegelijkertijd moeten we
aan de huurders kunnen uitleggen wat we doen en waarom.
Die transparantie vinden we heel belangrijk. Als corporatie
moeten we daarbij heel zorgvuldig kijken waar we ons geld
aan uitgeven, niet alles kan. Wij zijn er voor betaalbare
huren. Alleen je moet wel een goede afweging maken om
financieel gezond te blijven. We zien dat het gemiddelde
inkomen in dit gebied afneemt. Dat stelt grenzen aan
huurniveaus die we hier kunnen hanteren.
De komende maanden moeten we kijken hoe we de
waardestrategie verder invullen. Voor de zomer van 2015
zullen we namelijk een besluit over de nieuwbouw moeten
nemen. Een belangrijk punt daarbij zal de breedte van
de strategie zijn: wat betrekken we er wel en niet bij?
Met eigenaren, ondernemers en bijvoorbeeld banken
gaan we daarover verder in gesprek. De afstemming met
de gemeente is daarbij voor ons een heel belangrijke.
De gemeente werkt reeds aan het versterken van het
centrum. Een mooi voorbeeld hiervan is het huidige
Diemerplein dat een nieuwe look heeft gekregen, in
samenwerking met vele partijen in Musselkanaal. Gaat
de gemeente daarmee door en wat kan dat voor onze
investeringen betekenen? Dat vraagt het denken in
gezamenlijke doelstellingen.’

‘Mijn rol in het geheel is het schakelen
tussen het strategische, tactische en
operationele niveau.’

Experiment Musselkanaal �
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49
herinrichting robuust groen /
evt. minder woningen
terugbouwen

krimpsloop opgave:
Florawijk 83 woningen

foto: Alex Wiersma

woningruil

Aanleiding en opgave
Zowel de gemeente Stadskanaal in haar geheel als het
dorp Musselkanaal krimpen. Na de afname van het aantal
inwoners volgt nu een daling van het aantal huishoudens.
Dit raakt zowel de huur- als koopsector. De prognose
is dat de woningvoorraad in totaal met 8 procent moet
krimpen. Op basis hiervan heeft woningcorporatie Lefier
besloten 83 woningen in de Florawijk van Musselkanaal
te slopen. De vraag is vervolgens: worden hier woningen
voor teruggebouwd, voor wie en waar? In het dorp
worden de gevolgen van de krimp inmiddels zichtbaar.
Het aantal leegstaande panden neemt toe, evenals het
aantal woningen dat te koop staat. Er is behoefte aan een
overkoepelende visie voor de toekomst van Musselkanaal.

Meer informatie
Sandra Vos, Lefier en Nanno Beck, gemeente Stadskanaal
www.lefier.nl en www.stadskanaal.nl

bepalen mogelijkheden
van herontwikkeling

versterken van kanaal en linten
als drager; inventarisatie
mogelijke locaties

wonen aan het lint,
minder woningen terugbouwen

aankoop locaties
t.b.v. herontwikkeling

Aanpak en instrumenten

Resultaten en leerpunten

Tegenover de sloop van 83 woningen staat het terugbouwen
van circa 45 woningen, zo heeft Lefier becijferd. Per saldo
vindt dus ‘verdunning’ plaats: de woningvoorraad wordt
verkleind. Dit proces moet in de pas lopen met de krimp
van de bevolking. Te weinig verdunnen geeft leegstand,
te veel verdunnen leidt tot een gedwongen uitstroom uit
Musselkanaal – beide wil Lefier voorkomen. Om een strategie
te kunnen ontwikkelen die toekomstbestendig is, zijn de
kernwaarden van Musselkanaal onderzocht. Geconcludeerd
wordt onder meer dat vervangende woningen bij sloop/
nieuwbouw primair aan de linten gebouwd moeten worden en
niet in de Florawijk zelf. Door in te zetten op ‘wonen aan het
lint’ wordt het centrumgebied van Musselkanaal versterkt. In
de Florawijk moet vooral ingezet worden op ‘robuust groen’.

De twee scenario’s (terugbouwen van woningen op de huidige
locatie in de Florawijk versus het bouwen in het lint) zijn
doorgerekend. Conclusie: scenario twee is bijna vijf miljoen
euro duurder. De meerkosten zitten vooral in het afboeken
van de grond in de Florawijk, de aankoop van opstallen in
het lint (duur) en de dubbele sloopkosten (in de Florawijk en
in het lint). Dekking hiervan zou gevonden kunnen worden
in middelen van Lefier én cofinanciering door gemeente,
provincie en fondsen.
Een strategie waarbij bouwen in het lint voorrang krijgt,
vraagt echter om meer dan een financieel arrangement. Om
prijsopdrijving te voorkomen moeten gemeente en Lefier
alert reageren op aankoopkansen die zich hier voordoen.
Het betekent een flexibele aanpak, die heel anders is dan

het planmatig terugbouwen van een x-aantal woningen op
een bekende locatie. Hoeveel woningen precies terugkomen,
waar en op welk moment: het is verborgen in de toekomst.
Wanneer partijen met deze aanpak instemmen, moeten ze zich
bewust zijn van de verwachtingen die deze keuze met zich
meebrengt.
Met gemeente, winkeliers, bewoners, BCM en Lefier wordt
de komende tijd verder gewerkt aan het experiment
‘Waardestrategie’. Daarin wordt gestreefd naar een
gezamenlijk toekomstbeeld voor het dorp, uit te werken
in onder meer een stedenbouwkundige visie die de krimp
begeleidt. Thema’s als waardeontwikkeling, maatschappelijk
rendement van extra investeringen en mogelijkheden voor
cofinanciering worden hierin expliciet meegenomen.
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Aanleiding en opgave
In de regio Eemsdelta (Appingedam, Delfzijl, Eemsmond
en Loppersum) wordt al langer en met succes gewerkt
aan de revitalisering van bestaande wijken en daarmee de
herstructurering van de bestaande woningvoorraad.
Dat gebeurt met een grote inzet van de woningcorporaties
die in de betrokken wijken huurwoningen in bezit hebben.
Er wordt ingezet op een transformatie van woningen,
woonmilieus en voorzieningen, zoals de concentratie
van scholen en winkels. Bijvoorbeeld in Appingedam en
Delfzijl zijn de afgelopen jaren vele honderden oude
sociale huurwoningen gesloopt en deels vervangen door
nieuwe woningen, vaak gericht op de doelgroep ouderen.
Hier lopen de gemeenten nu tegen de particuliere
woningvoorraad aan als belangrijkste opgave. Deze
voorraad vraagt andere instrumenten. Aan het Kadaster is
gevraagd mee te werken aan een experiment dat inzet op
‘stedelijke herverkaveling’, een instrument waarmee het
Kadaster inmiddels de eerste ervaringen heeft opgedaan.
Gemeente Appingedam is de trekker van dit experiment.

Meer informatie
Herman Wessels, gemeente Appingedam
www.appingedam.nl

aankopen en slopen
door woningcorporatie
analyse van de situatie:
- vastgoed
- eigenaren
- lokale woningmarkt
woningruil

ruime, goed onderhouden woning
van de woningcorporatie

Aanpak en instrumenten
Er dreigt leegstand te ontstaan in het goedkope
koopsegment. Ook is het onderhoudsniveau van woningen in
dit segment veel lager dan van andere woningen. Tegelijkertijd
zien de corporaties de vraag naar hun (duurdere en betere)
huurwoningen teruglopen. Kan woningruil een oplossing
bieden voor deze mismatch? Het idee is om eigenaren van
woningen uit het lage koopsegment, middels ruil, door te laten
stromen naar de corporatiewoningen. De corporatie wordt
eigenaar van de koopwoningen, sloopt ze en bouwt er, in een
lagere dichtheid, woningen voor terug. De voordelen slaan
neer bij alle partijen:
- bewoners schuiven door naar een, courante, goed
onderhouden woning;
- de corporatie onttrekt slechte woningen aan de markt en

voegt er betere aan toe, die ook beter in de markt liggen;
- de gemeente voorkomt het ontstaan van langdurige
leegstand. Het aantal woningen in de voorraad neemt af, maar
de overall kwaliteit neemt toe. Ook aanpalende doelen zoals
duurzaamheid en kwaliteit van de openbare ruimte kunnen
gerealiseerd worden.

Resultaten en leerpunten
Het experiment voorziet in een analytische benadering van de
problematiek en de mogelijkheden/onmogelijkheden.
Als voorbeeld is een bestaande, niet nader te noemen,
straat geanalyseerd. Eerst is onderzoek verricht naar een
aantal aspecten: de status van het vastgoed, de status
van de eigenaren en de status van de lokale woningmarkt.
Tevens is een ruilcomplex in beeld gebracht. Er is gekeken

welke aspecten bij een toekomstige ruil aan de orde zijn
en hoe problemen getackeld kunnen worden. Op basis van
deze analyses wordt aan de hand van enkele scenario’s de
‘ruilpotentie’ inzichtelijk gemaakt. De ruilpotentie wordt
vervolgens vertaald in baten en lasten voor de betrokken
partijen.
Naast de analyse worden diverse gesprekken gevoerd met
instanties zoals makelaars, banken en Belastingdienst om een
beeld te krijgen van wettelijke of institutionele restricties.
Deze gesprekken zijn nog gaande.

Interview

Gosé Posthumus
projectleider gemeente
Delfzijl/partner Rizoem
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‘Ik kom zelf uit de corporatiewereld en daar hebben we al
de nodige ervaring opgedaan met het samenvoegen van
woningen, dat gebeurde daar al wel vaker. Het leidde bij
ons tot de vraag: kan dat ook in de koopsector? Daarmee
onttrek je woningen aan de voorraad, maar de kwaliteit
en toekomstbestendigheid van het geheel gaan erdoor
omhoog. De leegstand zal de komende jaren toenemen, dan
moet je de voorraad compacter maken.
We hebben in Delfzijl een vooroorlogs woningbezit dat
bestaat uit hele kleine, goedkope woningen. Tegelijkertijd
hebben deze woningen wel vaak uitstraling en zijn ze
dicht tegen het centrum aan gelegen. Onze inzet is erop
gericht om het samenvoegen van woningen gebiedsgericht
aan te pakken. We hebben een aantal concrete plekken,
zoals Over de Gracht, aangewezen voor het ontwikkelen
van een aanpak. Onze eerste gedachte was: we gaan het
als gemeente zelf doen. Dat hebben we ‘omgekat’ naar
een benadering waarin we de particuliere eigenaren veel
meer zelf de verantwoordelijkheid en regie geven. Onze
verwachting is dat er dan meer power op het proces komt
te staan en mensen het project ook eerder zelf afmaken.

Onze bijdrage zit vooral in de faciliterende sfeer. Geef
eigenaren een subsidie om twee woningen samen te
voegen of om van één van de woningen bijvoorbeeld een
werkruimte te maken. Daarmee voorkom je dat je woningen
moet afbreken; de stedenbouwkundige structuur van de
buurtjes blijft erdoor in stand.
De grootste uitdaging wordt om mensen werkelijk zover te
krijgen dat ze mee gaan doen. Ze moeten inzien dat het hen
kansen biedt. Hoe brengen we het concept bij ze, zodat
ze gaan investeren? Van onze kant zullen we proberen
het proces zo soepel mogelijk te maken. In termen van
regelgeving en vergunningen, maar ook bijvoorbeeld
richting de banken. Zij moeten op een andere manier met
hun hypotheken omgaan, daar moeten nog wat zaken
in worden uitgezocht. In 2015, als het projectplan door
de gemeenteraad is vastgesteld, hopen we daar stevige
vooruitgang in te boeken.’

‘De grootste uitdaging wordt om
mensen werkelijk zover te krijgen dat
ze mee gaan doen.’
Experiment Delfzijl �
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ONTTREKKEN VAN
1 WONING
subsidie €25.000,-

In de gemeente Delfzijl is het aanbod van woningen groter
dan de vraag. Die situatie bestaat al enige jaren en een
nieuw evenwicht op de markt is nog niet bereikt. In het
Woon- en Leefbaarheidsplan zijn afspraken gemaakt
over het verminderen van aanbod. Voor de periode
2012-2016 gaat het om de sloop van ruim 560 woningen.
In de koopsector moeten circa 165 woningen worden
afgebroken, waarvan het merendeel in de Delfzijlse wijken.
Maar er zal ook na 2016 meer gesloopt moeten worden.
Een conservatieve kostenberekening laat zien dat hiermee
67,5 miljoen euro is gemoeid (aankoop, sloop, herinrichten).
De vraagstelling in Delfzijl is tweeledig: hoe kan deze
totale opgave worden uitgevoerd en hoe kan er op kleine
schaal in 2014 mee worden begonnen? Daartoe zijn twee
experimenten in het leven geroepen: het uit de markt halen
van kleinere wooncomplexen (experiment 9, p. 64) en het
creatief onttrekken van woningen. Beide experimenten
dienen om het overschot aan koopwoningen, dat zich
concentreert in het stedelijk gebied, te verkleinen. De
woningen hebben in veel gevallen een WOZ-waarde tot
125.000 euro en bevinden zich overwegend in ‘zwakke’
woonmilieus, die een impuls in de leefbaarheid goed kunnen
gebruiken. Dit tegen de achtergrond van een Delfzijlse
woningmarkt waarop deze koopwoningen snel goedkoper
worden. Sommige worden al onder de 50.000 euro
aangeboden.

Meer informatie
Gosé Posthumus, gemeente Delfzijl/Rizoem
www.delfzijl.nl en www.rizoem.nl

gemeente:
- aanpassen bestemmingsplan
- ondersteuning bij vergunningen
- onttrekken nutsvoorzieningen

bewoner:
- neemt initiatief
- doorbraak maken
- aanpassing casco

Aanleiding en opgave

aanschrijven
en handhaven

VOORWAARDEN:
- slechte kwaliteit
- lange tijd te koop
- gebiedsvisie verdunnen

SAMENVOEGEN
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ONTTREKKEN VAN
1 WONING
subsidie € 25.000,-

bewoner:
- neemt initiatief
- aanpassing casco

samenvoegen

functieverandering

gemeente:
- aanpassen bestemmingsplan
- ondersteuning bij vergunningen
- onttrekken nutsvoorzieningen

.b.

n.t

FUNCTIEVERANDERING
werkruimte/
onzelfstandige woning

of bovenstaande
stappen

aankopen + slopen
AANKOPEN EN SLOPEN

wooncoach voor
individuele begeleding

Aanpak en instrumenten
Naast het (grootschalig) aankopen en slopen zijn er
ook andere manieren om woningen aan de voorraad te
onttrekken. Daarbij gaat niet de gemeente zelf aan de slag,
maar wordt het initiatief aan de bewoners overgelaten.
Zo kan het onttrekken van de woonbestemming positief
gewaardeerd worden door de gemeente, door bijvoorbeeld
een subsidie te geven bij de sloop van een individuele woning
of bij de omzetting naar een andere functie. Ook kan het
samenvoegen van woningen gestimuleerd worden, waarmee
één woonbestemming getalsmatig vervalt. Eigenaren
worden zo gestimuleerd duurzaam te investeren, terwijl en
passant de woningvoorraad in omvang afneemt. Zij worden
aangesproken op hun welbegrepen eigen belang. Het winnen
van vertrouwen en het vergroten van de bewustwording bij de
eigenaren staan centraal in deze procesaanpak.

Concreet gaat het om de volgende zaken die moeten worden
geregeld:
- mogelijkheid van het omzetten van een hypotheek voor
twee woningen naar één (samengevoegde) woning;
- versnelde procedure (geen leges);
- verlenen van bouwvergunning;
- verlenen onttrekkingsvergunning (in verband met
onttrekking woonruimte);
- een mogelijke subsidie/revolving fund.
De gemeente neemt de regie door een lijst met slechte
woningen te maken, om vervolgens het gesprek met de
eigenaar aan te gaan. Aanpalende acties zijn het opstellen
van een toolbox voor handhaving en het aanstellen van een
wooncoach die mensen helpt de zaken op orde te krijgen.

Resultaten en leerpunten
Het experiment is in de ontwikkelingsfase, het moet voorjaar
2015 van start gaan. Het projectplan is in concept gereed,
binnen de gemeente Delfzijl bestaat draagvlak om het verder
op te pakken. Duidelijk is dat het instrument gebiedsgericht
moet worden ingezet. Discussie is er nog wel over wat de
gemeente zelf moet doen en wat moet worden overgelaten
aan de verantwoordelijkheid van de eigenaren.

Interview

Ali Dammer
projectleider
wonen en dorps- en
wijkvernieuwing
gemeente Oldambt

‘De Bomenbuurt is een fabrieksarbeidersbuurt uit de
jaren zestig van de vorige eeuw, tegen het centrum van
Winschoten aan. Een gemengde buurt, met huur- en
koopwoningen. Het parkeren werd hier op een gegeven
moment echt als een probleem ervaren, er ontstonden
zelfs ruzies over. Daarom hebben we in ons project ingezet
op de aankoop van particuliere woningen, om die te slopen
en ruimte te maken voor groen en parkeerplaatsen.
Uiteindelijk is het ons gelukt om zeven particuliere
woningen aan te kopen en hebben we 32 parkeerplaatsen
gerealiseerd. Mensen kunnen weer dicht bij hun woning
parkeren en de buurt als geheel is er ook op vooruit
gegaan. Er zit weer meer licht, lucht en ruimte in.
Aan de Lindenlaan hebben we een vrij groot plein kunnen
realiseren, daar kunnen nu ook eventueel buurtfeesten
georganiseerd worden.
In het proces met de bewoners hebben we vooral heel veel
aandacht aan de communicatie gegeven. Met de dertig
huishoudens die hadden aangegeven belangstelling te
hebben voor verkoop zijn we gaan praten, avond aan avond.
In sommige gevallen kwam een collega vanuit WMO mee,
omdat het thema “zorg” bij sommige oudere bewoners ook
om de hoek kwam kijken. Soms haalden we ook de kinderen
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Bewoners van de Bomenbuurt Winschoten met medewerkers van de gemeente Oldambt bij een van de nieuwe
parkeerhofjes in de Bomenbuurt. Wethouder Laura Broekhuizen-Smit en Ali Dammer staan in de voorste rij,
tweede en derde van links

erbij, zodat zij hun ouders konden helpen met wat er
allemaal gezegd werd. Het was echt maatwerk.
In een aantal gevallen heeft de gemeente bijvoorbeeld een
persoonlijke lening verstrekt zodat het financiële sommetje
haalbaar werd voor de mensen. Ook dachten buren
onderling met elkaar mee, waardoor het toch mogelijk werd
om twee aaneengesloten woningen aan te kopen.
Echt passen en meten.
Toen we een jaar bezig waren, hadden we nog maar twee
woningen aangekocht, dat schoot niet erg op. Maar ineens
kwam in 2013 de vaart erin. Het begon te leven in de buurt,
mensen hadden het erover op straat.
Ik ben, samen met een collega, veel in de buurt geweest,
ook in de fase van de uitvoering. Ook om met de
“achterblijvers” te spreken; het is voor sommige mensen
toch best ingrijpend als ze woningen afgebroken zien
worden die aan hun eigen bezit vastzitten. Ook voor hen
hebben we dingen weten te bereiken, zoals een nieuw
raam in de zijgevel, zodat ze veel meer licht in de keuken
kregen. Samen met de bewoners probeer je tot de goede
oplossingen te komen; we moeten met zijn allen weer
verder met deze buurt. Door deze aanpak is daar een
nieuwe basis voor gelegd.’

‘In het proces met de bewoners
hebben we vooral heel veel aandacht
aan de communicatie gegeven.’
Experiment Winschoten �
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woningverbetering

na-oorlogs

individuele
particulier

rijwoning

07
Bomenbuurt
krimpbestendig in
Winschoten

bewoner/
eigenaar

ambtelijke projectgroep
rijk, provincie, gemeente

gemeente

gereed

projectgroep
(brede samenstelling)
- verdunning woningvoorraad
- verbeteren woonomgeving
lage rente lening voor
woningverbetering
maximaal € 15.000,- / 1 procent rente
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%
hulp bij oplossen schulden
problematiek in slimme arrangementen

herinrichting
- verbinding
- parkeerplaats
- groenvoorziening

hulp bij WMO en andere tereinen
specialisatie

WMO

+
strategische aankoop
door gemeente en slopen

Aanleiding en opgave
De Bomenbuurt ligt aan de westkant van Winschoten,
tegen de spoorlijn aan. De krimp is hier nog niet
zichtbaar, maar wordt wel verwacht. Gemeente Oldambt,
woningcorporatie Acantus en de bewoners hebben de
handen ineengeslagen om de buurt ‘krimpproof’ te maken.
Dit gebeurt met een gecombineerde aanpak van de huuren koopwoningenvoorraad (woningverbetering) en de
openbare ruimte (verminderen aantal woningen, verlagen
parkeerdruk, versterken groenstructuur, verbeteren
achterpadenstelsel). Vanuit het rijk wordt het experiment
met belangstelling gevolgd door Agentschap NL en SEV
(inmiddels Platform 31). Ook de provincie Groningen geeft
(financiële) steun.

Meer informatie
Ali Dammer, gemeente Oldambt
www.gemeente-oldambt.nl

container

Aanpak en instrumenten

Resultaten en leerpunten

Aan de voorraad wordt een beperkt aantal koopwoningen
onttrokken (7), om daarmee ruimte voor 32 parkeerplaatsen
te maken. Deze worden op basis van vrijwilligheid aangekocht
door de gemeente. Alle huurwoningen in de buurt worden
verbeterd. Eigenaren van koopwoningen kunnen gebruik
maken van een lening van maximaal 15.000 euro tegen
1 procent rente. Hiermee kunnen zij hun eigen woning
opknappen. In opdracht van de gemeente wordt de
groenstructuur van de buurt verbeterd, zodat deze een
minder ‘stenige’ indruk maakt.

Het experiment is uitgevoerd. Eind 2014 vond de feestelijke
oplevering van de vernieuwde Bomenbuurt plaats. Een van de
lessen die geleerd is: het voortraject neemt veel tijd in beslag.
Het is lastig om de financiële middelen voor elkaar te krijgen
en alle werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen. Het
traject met de bewoners was intensief.
Hun financiële speelruimte is vaak beperkt, er spelen sociale
problemen (echtscheiding, ziekte) en sommige bewoners
zouden het liefst van een koopwoning naar een huurwoning
verhuizen om de last van het woningbezit (en toekomstige
waardedaling) niet meer op de schouders te hebben. Er is
wel een positieve betrokkenheid bij de buurt en bewoners

communiceren onderling veel. Voor de overheid kost deze
aanpak (te) veel geld; er moet gezocht worden naar middelen
buiten de gebruikelijke partijen om de woningmarkt weer
op gang te krijgen. Wellicht kunnen overheden, banken en
eigenaren een ‘transitiefonds’ oprichten waarin zij allemaal
een bedrag storten en dat ‘revolverend’ kan worden ingezet
om vernieuwing mee aan te jagen.
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Aanpak
woningvoorraad
in ’t Zandt

rijwoning

bewoner/
eigenaar

gemeente

woningcorporatie

in voorbereiding

ruilen en/of aankopen
door corporatie

TE
HUUR

opknappen en in bezit
van corporaties verhuren
rotte kiezen:
- veel aanbod op koopmarkt
- bewoning buitenlandse werknemers
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verkopen aan huurders inclusief
verduurzamen / verbeteren

Aanleiding en opgave
’t Zandt is een dorp in de gemeente Loppersum. Het is een
pracht- en krachtdorp, met een sterke sociale samenhang.
Problemen zijn er echter ook en die bevinden zich
voornamelijk in de structuur van de woningvoorraad van ’t
Zandt. De bouwkundige kwaliteit laat op sommige plekken
te wensen over: ‘rotte kiezen’ en slechte woningen. Het
aandeel huurwoningen in het dorp is groot, hoewel de
afgelopen jaren ook al het nodige verkocht is.
De onderhoudsstaat van deze voormalige huurwoningen
baart inmiddels zorgen. Er is veel aanbod op de koopmarkt
(begin december 2014 stonden er 32 woningen te koop),
prijzen staan neerwaarts onder druk.

Meer informatie
Niels Poort, gemeente Loppersum
www.loppersum.nl

dorpsgesprek
TE
HUUR

opknappen en in bezit
van corporaties verhuren

OP

OP

KO

IER

L

ICU

RT

PA

IER

slechte woningen:
- groot aandeel huurwoningen
- voormalig huurbezit
- particulier en corporatiebezit
gemengd

RT

L
ICU

PA

opkopen en slopen

slechte woningen gesloopt
particulier en corporatiebezit
meer geconcentreerd

woningruil

Aanpak en instrumenten

Resultaten en leerpunten

Naast een aanpak op perceelsniveau wordt geprobeerd de
problematiek te verwerken in een integrale (ruimtelijke en
sociale) aanpak voor ’t Zandt (vergelijkbaar met de aanpak
in Middelstum). Ook wordt gedacht aan een aanvraag uit de
Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden, om daarmee gericht
particuliere woningverbetering mogelijk te maken.

Het experiment staat nog in de kinderschoenen en moet in
2015 verder beslag krijgen.

KO

Interview

Rita Rolink
adviseur vastgoed en
wonen gemeente Delfzijl

‘We zetten ons in voor de leefbaarheid van dit gebied,
zodat onze inwoners er goed kunnen wonen. Daar
hebben we onze handen vol aan. Tot voor kort ging
het vooral om de demografische veranderingen, daar
is de aardbevingsproblematiek bijgekomen. Maar we
hebben bijvoorbeeld ook met de zeespiegelstijging te
maken; hoe borgen we dat aspect van de veiligheid in dit
gebied? In Delfzijl hebben we al 20 jaar met de krimp- en
transformatieopgave te maken. Sinds 1990 loopt het aantal
inwoners al terug. Aanvankelijk pakten we vooral woningen
in de huursector aan; kleinschalig door een rijtje woningen
om te bouwen tot twee-onder-een-kappers. Later ook
door sloop van de hoogbouw.
Nu zijn we in de derde ronde en de aanpak van de
particuliere voorraad maakt daar een belangrijk deel van
uit. Via dit experimentenjaar is het thema goed op de
agenda gekomen. Wij hadden al eerder de pilot “Sloop van
Koop” uitgevoerd, een studie om greep te krijgen op welke
stakeholders er van belang zijn en op welk moment je zou
moeten ingrijpen.
De experimentendagen hebben ons denken verder
gebracht en we zijn ook heel blij met de gereedschapskist
zoals die er nu ligt. Voor Delfzijl hebben we geconstateerd
dat het probleem in de particuliere voorraad zich
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Wethouder IJzebrand Rijzebol en Rita Rolink, adviseur vastgoed en wonen gemeente Delfzijl

voordoet in dezelfde woningbouwtypes als waar het zich
manifesteerde in de huursector: de portiek-etageflats in
de hoogbouw. Slecht verhuurbaar toen, blijkt nu slecht
verkoopbaar. Soms laat de staat van onderhoud ook te
wensen over. In het experimentenjaar hebben we het
concept ontwikkeld – dat overigens nog aan het college
van B&W en de gemeenteraad moet worden voorgelegd –
van een “tijdelijk woonbedrijf”, waarmee we koopwoningen
aankopen en tijdelijk verhuren om ze uiteindelijk uit de
markt te kunnen nemen. Verschillende verenigingen van
eigenaren hebben interesse getoond, om te kijken hoe je
een “treintje” kunt maken waarmee je alle woningen in een
complex vrij kunt spelen. Dat is het nadeel van hoogbouw:
ook die laatste bewoner moet je mee krijgen, je kunt daar
moeilijk omheen slopen. De mensen van wie we de woning
aankopen willen we graag voor Delfzijl behouden; dat
proces proberen we zo goed mogelijk te faciliteren. Lastig
zal zijn: waar komt het geld vandaan? Iedereen ziet dat
de opgave er ligt en dat we er nú een begin mee moeten
maken. Het verdient lef, durf en moed van alle partijen, om
het algemene besef van urgentie om te zetten in daden.
Wie zet de eerste stap? In 2015 hopen we daar een begin
mee te maken.’

‘Iedereen ziet dat de opgave
er ligt en dat we er nú een
begin mee moeten maken.’
Experiment Delfzijl �
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?

SLOOP

Aanleiding en opgave
De bevolkingskrimp raakt in Delfzijl niet alleen de
huursector. Ook de koopsector ondervindt de gevolgen;
met name goedkope koopwoningen komen leeg te
staan. In het Woon- en Leefbaarheidsplan Eemsdelta
en de actieplannen voor wijken en dorpen wordt dit
probleem gesignaleerd. De gemeente Delfzijl is primair
aan zet om met een aanpak te komen en zet in op de
woningen in bestaand stedelijk gebied. Dit gebeurt met
twee sporen: het creatief ontrekken van individuele
goedkope koopwoningen (experiment 6, p 54) en een meer
complexmatige aanpak. Dit laatste heeft betrekking op de
op kleinere particuliere complexen flats en woningen in een
rij. De kwaliteit is vaak laag, maar dat geldt ook voor de prijs
(minder dan 90.000 euro). Sloop van deze woningen doet
weinig afbreuk aan de stedenbouwkundige structuur ter
plekke, zo is de verwachting.

aankopen

overleg VVE,
gemeente
en verhuuders

VVE:
geen investering
mogelijk

bij aankoop 100 procent

vervolgstap:
individuele
trajecten
TE
HUUR

HERPOSITIONEREN
opkopen en tijdelijk doorexploiteren
(tijdelijke krachten / short stay)

Aanpak en instrumenten

Meer informatie
Rita Rolink, gemeente Delfzijl
www.delfzijl.nl

status

De kern van het idee is dat de gemeente de woningen
aankoopt en ze vervolgens tijdelijk verhuurt, door de
oprichting van een ‘tijdelijk woonbedrijf’. De verhuur zorgt
voor cashflow, waarmee het beheer van de complexen kan
worden betaald. Als er voldoende woningen zijn aangekocht,
gaat de gemeente over tot sloop van het betreffende
complex. Het experiment kent drie deeltrajecten:
- sociaal traject: overleg met bewoners in VvE-verband,
meerderheid moet aangeven mee te willen doen, daarna
volgen individuele overleggen;

- juridisch traject: mogelijkheden onderzoeken om ook ‘die
laatste bewoner’ te kunnen verhuizen, onteigening in een
schaduwtraject oppakken;
- aankooptraject: eerlijk en transparant verkoopproces vorm
geven, aankoopprijzen voor iedereen inzichtelijk;
- slooptraject; uiteindelijk is het doel de woningen te
onttrekken.

Resultaten en leerpunten
De gemeente Delfzijl heeft inmiddels het overleg opgestart
met de diverse partijen om gezamenlijk de toekomst van de

complexen te bespreken. Er zijn rekenmodellen gemaakt die
aangeven dat met aankoop en tijdelijk beheer de uiteindelijke
investering voor de gemeente lager wordt. Vragen zijn er
ook: wat is een redelijke (tijdelijke) huurprijs, ondervinden
de bestaande huurwoningen geen concurrentie, wat is het
gewenste niveau van onderhoud en welk aankoopbedrag is
redelijk en uitlegbaar? In 2015 moet het experiment verder
gestalte krijgen.

Interview

Theo Adema
adviseur KAW en
projectleider Waarbehoud
Onroerend Goed (WOG)

‘Toen we aan het project begonnen wisten we een ding
zeker: dat het niet zou lopen zoals vooraf gedacht.
Daar is het dan ook een pilot voor. We hadden de
organisatie van de stichting WOG goed staan. Overigens
een samenwerkingsconstructie die je nergens anders
in Nederland ziet: gemeenten, provincie, corporaties,
Rabobank en VNO-NCW – heel bijzonder. Deze partners
gaan er ook echt voor. Hóé er precies mee gewerkt zou
worden, dat wisten we vooraf niet. Daarom hebben we
in het begin ook niet te hoog van de toren geblazen en
niet teveel communicatie eromheen gemaakt. Eerst maar
eens de contacten met de mensen leggen. Letterlijk
aan de keukentafel: bijzondere eigenaren, bijzondere
mensen, bijzondere situaties. Proberen om in een goed
gesprek vertrouwen te winnen. Mijn rol daarbij was om het
zakelijke van de stichting te verbinden met het menselijke,
het sociale. Vanuit een drive om een zo hoog mogelijk
maatschappelijk rendement te realiseren. De voldoening
is dat je iets bijdraagt aan de wereld; mensen die het
zelfstandig niet voor elkaar kunnen krijgen, geef je een
steuntje in de rug.
Dit is een bijzonder gebied, met bijzondere mensen.
Waar mensen in andere gebieden van Nederland eerder
in een huurwoning zouden wonen, hebben ze hier veelal
een koopwoning. Het zijn “vrije strijders”, ik ken ze wel
uit Friesland waar ik opgroeide. Mensen die soms volledig

foto: Stijntje de Olde
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Eigenaar-bewoner van het opgeknapte pand in Vlagtwedde, medewerkers van het
klusteam en van de projectorganisatie Stichting WOG

onder de radar leven, ook niet goed weten wat er in de
wereld allemaal te halen valt. Ik vind het mooi om eraan bij
te dragen dat hun situatie verbetert.
Als je de problemen van mensen niet kent, kun je er
ook niets aan doen. Daarom zijn die gesprekken ook zo
belangrijk: je maakt de problematiek inzichtelijk. Wat daarbij
soms wel eens tegenvalt, is hoe lang het allemaal duurt
en wat je allemaal moet regelen. Dan loop je soms tegen
beleid aan dat niet een-twee-drie gewijzigd kan worden, bij
banken bijvoorbeeld. Dan denk ik wel eens: “kom op nou!”.
Daar moeten we dit experimentenjaar ook voor gebruiken:
om de ervaringen te delen en knelpunten aan de kaak te
stellen.
Waar de komende tijd ook meer aandacht voor moet
komen, is voor het eerlijke verhaal over de woningmarkt
in Oost-Groningen. Dit is een prima gebied om te wonen,
maar mensen die hier nu iets kopen, moeten er wel op
voorbereid zijn dat ze over tien jaar waarschijnlijk veel
minder voor hun woning zullen krijgen. Daar moeten
we mensen meer en beter over voorlichten, ze meer in
beschermen. Ik ken huishoudens waarbij de getaxeerde
waarde van de woning in vijf jaar tijd is gezakt van 195.000
naar 75.000 euro. Dat is niet meer iets waar je mensen
individueel op kunt aanspreken, zo van: “u hebt gewoon
de verkeerde keuze gemaakt”. De samenleving als geheel
heeft hier een verantwoordelijkheid.’

‘Letterlijk in gesprek aan de keukentafel:
bijzondere eigenaren, bijzondere mensen,
bijzondere situaties.’
Experiment Vlagtwedde, Stadskanaal �
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inventarisatie en
selectie van
slechte woningen

onderhoudsbemiddeling

- slechte, verloederde
woningen
- negatieve uitstraling
op de omgeving

Aanleiding en opgave
Leegstaande panden kunnen een negatieve invloed
uitoefenen op de omgeving. Eigenaren met vastgoed
in die omgeving (corporaties, particuliere eigenaren,
ondernemers) kunnen daar last van hebben. Zij zien de
waardeontwikkeling van hun eigen bezit in gevaar komen.
De oplossing kan zijn om de storende panden op te
knappen of uit de markt te nemen. Met die ambitie is in
2012 de stichting Waardebehoud Onroerend Goed van
start gegaan, in de gemeenten Vlagtwedde en Stadskanaal.
Partners zijn de genoemde gemeenten, woningcorporaties
Lefier en Acantus, Rabobank, VNO-NCW Noord en de
provincie Groningen.

Meer informatie
Theo Adema en Freek Apperloo,
KAW architecten en adviseurs
www.kaw.nl

in gesprek met eigenaar persoonlijke benadering

bewustwording en
verkenning
van mogelijkheden

foto: KAW
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Aanpak en instrumenten

Resultaten en leerpunten

De stichting is opgericht om drie jaar lang te experimenteren.
Aan het einde wordt een toolbox opgeleverd waar andere
partijen in andere gebieden hun voordeel mee kunnen doen.
Er zijn vooraf vier verbeterstrategieën geformuleerd:
- verkoop, onderhoud en sloopbemiddeling;
- opknappen, samen met de eigenaar en een klusteam;
- opkopen en slopen (na sloop is het de bedoeling dat de
bouwbestemming van de grond af gaat);
- woningruil.

De samenwerking tussen bedrijfsleven, woningcorporaties,
gemeenten, banken en provincie is uniek in Nederland.
De organisatie in de vorm van een stichting waar
genoemde partijen in zijn vertegenwoordigd, is een
belangrijke succesfactor om tot snelle en daadkrachtige
projectuitvoering te komen.
In het project is contact met 52 eigenaren, waarvan 87
procent wil meedoen en het probleem erkent dat het eigen
pand een negatieve invloed heeft op de omgeving. Van de
52 eigenaren hebben er 9 aangegeven geen interesse te
hebben. Bij de overige eigenaren wordt onderhoud- en
verkoopbemiddeling het meest toegepast (22 keer), waarbij
7 keer gebruik is gemaakt van de inzet van een klusteam.
In totaal zijn er 9 panden die gesloopt gaan worden, is er 1
woningruil gerealiseerd en zijn er 2 eigenaren die zelf hun

Door de samenwerkende partijen is een fonds gevormd. Alle
samenwerkende partijen hebben 150.000 euro in dit fonds
gestort, tot een totaal van 750.000 euro. De provincie heeft
dit bedrag verdubbeld.

woning gaan slopen.
Na drie jaar is er nog budget over waardoor het project
met een jaar wordt verlengd, zodat ook alle contacten met
eigenaren kunnen worden afgerond.
Conclusie van het experiment is dat een deel van de eigenaar/
bewoners er zelf niet uitkomt om het onderhoud goed te
organiseren, met verloedering en negatieve invloed op de
omgeving tot gevolg. Een steuntje in de rug is noodzakelijk.
Eigenaren erkennen over het algemeen het probleem. In veel
gevallen is sprake van een sociale en financiële problematiek.
Uit de kosten- batenanalyse blijkt dat bij verkoop- en
onderhoudsbemiddeling de waardestijging van het pand en
de directe omgeving hoger is dan de investering door de
eigenaar en de Stichting WOG. Bij sloop en woningruil gaat dit
niet op: de kosten die Stichting WOG en eigenaar hier maken
zijn hoger dan de waardestijging van de omgeving.

Interview

Maarten Noordhoff,
Weusthuis Associatie

‘Aanschrijven op basis
van welstand is heel
zuiver’
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Hij wordt binnen het bureau als een ‘man met een missie’
gezien. Maarten Noordhoff is overtuigd van de kansen van het
aanschrijvingsinstrument en draagt dat uit – met verve. Ook de
experimenthouders werden tijdens het experimentenjaar door
hem onderwezen. Mits goed en structureel verankerd in beleid
kan aanschrijving zeker helpen in de aanpak van particulier bezit
in krimpgebieden.
‘De inzet van aanschrijving en handhaving in krimpgebieden is niet
nieuw. Rond 2007 zijn we gevraagd door Doarpswurk een aanpak
te ontwikkelen voor de aanpak van verpauperde panden in Friese
dorpen. De verenigingen Dorpsbelangen liepen tegen de reactie van
gemeenten aan dat zij alleen zouden mogen ingrijpen wanneer panden
zo ongeveer al op instorten stonden. Tegelijkertijd veranderden ook
de WRO en het welstandstoezicht. Het bleek een goed moment om de
toepassingsmogelijkheden van aanschrijving grondig te onderzoeken.
Op zich is het instrument al zo oud als de wereld, maar het werd
inderdaad vooral rond excessen – instortingsgevaar, gezondheid van
bewoners – ingezet. Wij ontdekten dat het ook prima aan het aanzien van
panden te koppelen is, aan welstand dus. In de praktijk wordt het daar
nauwelijks voor gebruikt, maar het kan wel – mits je het goed verankert
in beleid.’

Termijnen stellen
‘Dat gemeenten aanschrijving niet consequent als hoeksteen van beleid
gebruiken, hangt ermee samen dat het niet echt sexy is. Wethouders
knippen liever lintjes door. Toch zien we wel een kentering. In sommige
collegeprogramma’s staat het inmiddels expliciet opgenomen. De
tijd is er rijp voor. In de rijke tijd kochten gemeenten een “rotte kies”
gewoon op, dat is voorbij. De Nationale Ombudsman heeft aangegeven
dat aanschrijven en handhaven tot de kerntaak van de lokale overheid
behoren. Letterlijk zegt hij: “U heeft deze taak en u moet aangeven hoe
u deze invult”. Groot voordeel van het werken met aanschrijvingen is dat
er termijnen gesteld kunnen worden aan burgers: voor deze tijd moet
het hersteld zijn. Wordt dat niet gehaald, dan volgt een sanctie. Op beide
aspecten kan een gemeente zelf keuzes maken en maatwerk plegen.
Tegelijkertijd worden de prestaties heel helder neergezet en gaat de
vrijblijvendheid eraf. De praktijk van enkele Noordfriese gemeenten wijst
uit dat je daar als gemeente heel succesvol in kunt zijn.’

is, kom je pas achter op het moment dat je als gemeente bij ze op de
stoep staat. Dat doe je met de aanschrijving. Met een heel heldere en
duidelijke boodschap: “u beïnvloedt de leefbaarheid van ons allemaal”.’

Rotte kiezen in beeld
‘De beleidsmatige verankering vindt in de welstandsnota plaats. Daarin
wordt met een excessenregeling – ook als een gemeente verder geen
welstandstoezicht uitvoert – aangegeven wanneer de gemeente moet
ingrijpen. Het aanzien van een pand moet in orde zijn, omdat het grenst
aan de openbare ruimte. Dat is het “haakje” voor het beleid. Een andere
dimensie is het maatschappelijk draagvlak. Hierin kan de vereniging
Dorpsbelangen een rol spelen. Laat Dorpsbelangen in kaart brengen
wat de “rotte kiezen” zijn. Daarmee krijgt het proces van onderop vorm,
het is een soort burgerparticipatie. Het voorkomt dat burgers tegen
de wethouder kunnen zeggen: “u heeft de pik op mij”. Het gevolg van
de groslijst zal zijn dat veel eigenaren alvast gaan investeren. Niemand
staat graag op een openbaar lijstje. Voor de gevallen die overblijven zal
de gemeenteraad vervolgens moeten aangeven of zij daarin geld wil
investeren en zo ja: hoeveel. In principe kost aanschrijven de gemeente
niet veel: een jurist en wat handhavingsmenskracht. Het aardige van
het instrument aanschrijving is overigens dat het onafhankelijk is van
de factor “financiering”. Het schrijft alleen voor wat verbeterd moet
worden; hoe de eigenaar dat organiseert is aan hem. Dat vind ik zelf
tricky aan het fenomeen subsidies: je weet nooit in welke zakken dat geld
belandt. Bij aanschrijving bestaat dat gevaar niet.’
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Keten maken
‘Gemeenten in krimpgebieden zouden ervoor kunnen kiezen om
gezamenlijk een uitvoeringsorganisatie op dit terrein te ontwikkelen.
Daarmee haal je aanschrijving nog wat meer uit de sfeer van het
“persoonlijke”. Daarnaast is het zaak goed samen te werken met
woningcorporaties en organisaties voor schuldhulpverlening. Breng de
hele keten in beeld. Voor de corporaties zit er ook een welbegrepen
eigenbelang in: de rotte kiezen stralen niet meer uit naar de waarde van
hun eigen bezit. Overigens kan de uitkomst van een aanschrijvingstraject
ook zijn dat een particulier besluit om een pand dan maar te slopen.
Dat kan goedkoper zijn dan opknappen. Maar gras is altijd nog beter dan
een verpauperd pand.’

Onder water
‘In de praktijk hoor je veel de tegenwerping dat aanschrijven “nietsociaal” zou zijn. Veel eigenaren zijn echter helemaal niet zielig. Veel
projectontwikkelaars hebben financieel bijvoorbeeld helemaal geen
last van leegstand. Ze gaan pas bloeden als ze moeten investeren in
onderhoud. De echte moeilijke gevallen zijn er in twee categorieën.
Oudere mensen die al heel lang in een pand wonen, met een laag inkomen.
Die mensen zou je een uitweg naar een corporatiewoning moeten bieden.
En de échte problematische gevallen: zij die “onder water” staan met hun
hypotheek. Voor een deel van deze mensen is een schuldsaneringstraject
beter dan ze te laten voortmodderen. Dat duurt een paar jaar, maar dan
kunnen ze daarna wel verder. Wat er werkelijk bij eigenaren aan de hand
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Interview

Jan Willem van de Groep,
transitie-expert

‘Sluitende
businesscase is
essentieel’
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Als programmaregisseur van de Energiesprong werkt Jan
Willem van de Groep aan een duurzamer Nederland. Kern van
één van zijn concepten is dat bewoners zelf via een lagere
energierekening geld vrijspelen voor investeringen in ‘groener’
wonen. Is dat ook iets voor een krimpgebied?
‘Ik ben benaderd voor het begeleiden van de experimenten vanuit de
combinatie verduurzaming-krimp. De businesscase die ik voor één van de
programma’s van Energiesprong, de Stroomversnelling, heb ontwikkeld
heeft mogelijk ook daarvoor relevantie. Bij de Stroomversnelling draait
het om het besef dat een energierekening een bepaalde “waarde”
vertegenwoordigt. Die waarde moet je dan in één klap contant
maken, waardoor je de ruimte creëert voor investeringen in een
verduurzamingsconcept. Het fenomeen krimp was mijzelf ook niet
onbekend; ik heb hiervoor bij enkele Achterhoekse woningcorporaties
gewerkt en daar speelde het ook. Bij de SEV deden we ook al veel aan
krimp en het werken met experimenten was daar uiteraard dagelijkse
kost. Ik juich die manier van “pionieren” dus zeker toe en heb om die
reden in dit project ook flink zitten duwen op de vraag: wat is precies
het experiment, wat wil je bereiken en het allerbelangrijkste: wat is
het opschalingsperspectief? Voor het spiegelen op dat laatste aspect
voelde ik wel een soort van noodzaak.’

Tijdelijk geld
‘Kijkend naar de experimenten zijn ze misschien niet allemaal
dat predikaat waardig, in de zin dat ze opschaalbaar zijn naar de
krimpproblematiek als geheel. Sommige liepen ook al en zijn ingevaren
in dit programma. Maar dat betekent nog niet dat je ze op voorhand
moet uitsluiten. Ook “projecten” kunnen van waarde zijn en lokaal hun
impact hebben – daar ben ik zeker niet op tegen. Ik ben vooral onder
de indruk van de sociale dimensie van de experimenten. Een stichting
die bijvoorbeeld “rotte kiezen” in het dorp aanpakt en inzet voor sociale
doelen, heel interessant. Helemaal als dat gebeurt op een manier die
niet veel geld vraagt en daarmee elders ook na te volgen is. Ik geloof
namelijk niet in een aanpak waarbij de overheid tijdelijk grote zakken geld
doneert, waarna het een schone dood sterft. Die zakken met incidenteel
geld heeft lang niet iedereen en ze ontnemen vaak ook het zicht op een
lange termijn perspectief. Een sluitende businesscase is essentieel, ook
als voorwaarde voor een geslaagd experiment. Als een overheid besluit
structureel mee te investeren is dat natuurlijk prima, maar dan moet dat
commitment wel voor lange tijd worden aangegaan.’

Radicaal principe
‘In de eigen kracht van mensen kunnen we nog veel ontdekken.
Die is op kleine schaal al te mobiliseren. En als de actorencontext niet
te ingewikkeld is, kun je zo’n “recept” zeker herhalen – ik geloof daar
wel in. Niet om alle wereldproblemen mee aan te pakken, maar wel om
lokaal een verschil te maken. Of het denken van de Stroomversnelling
ook in een krimpgebied mogelijk is? Goede vraag. De principes van de
Stroomversnelling zijn vrij radicaal en zijn op dit moment alleen nog met
grotere partijen in de bouw- en vastgoedwereld te realiseren.
Dat maakt het lastig om die aanpak nu al in te voeren bij experimenten
als deze, waar primair – en begrijpelijk – gekozen wordt voor het werken
met lokale partijen. We gebruiken de energierekening om woningen vrij

ingrijpend te renoveren voor een prijs die 50 procent lager is dan een
traditionele benadering. Dat kunnen nog maar weinig partijen.
Je moet anders inkopen, anders financieren, anders de klanten
benaderen en industrieel produceren. Laat onverlet dat wanneer er
Noordoost-Groningen een stroomversnellingsoplossing ontwikkeld zou
worden, we bepaalde buurten en wijken wel degelijk zouden kunnen
vitaliseren. De woonlasten van mensen blijven stabiel, maar woonkwaliteit
en comfort gaan wel vooruit – en daarmee de leefbaarheid. Vooral
voor het bezit dat je duurzaam voor de toekomst wilt behouden kan
dat interessant zijn. De lokale bouw kan daar overigens een prima rol in
blijven spelen.’

n
De experts ne de
de oogst vanten
experime

Betrek bouwsector erbij
‘Een belangrijk aspect daarbij is wel dat er anders met de hele
bouwkolom wordt omgegaan. Bouwbedrijven worden nu teveel
als de leverancier van bouwcapaciteit gezien en niet als bedenker
van slimme concepten. Ik zie dat ook aan de discussie over de
aardbevingen: de uitvoering wordt als een “gegeven” gezien. Terwijl
de vraag is of de bouwsector niet veel slimmere, geïndustrialiseerde
concepten kan bedenken. Het gaat om het creëren van de condities
waaronder vernieuwing tot stand kan komen. Bij de experimenten in dit
experimentenjaar heb ik dat ook aangedragen: ga in een vroeg stadium
met mogelijke realisatoren praten. Probeer het niet allemaal zelf te
nadenken. Dat vraagt nog wel het nodige “omdenken”: corporaties en
gemeenten zijn toch gewend gewoon zelf op te schrijven hoe het moet.
Daag bedrijven maar uit om met concrete producten te komen.
Terugkijkend op het experimentenjaar heb ik mooie dingen gezien en
bevlogen verhalen gehoord; er is veel van elkaar geleerd. Er zijn plenty
initiatieven in Groningen, die kennis moeten we bundelen. Mensen weten
vaak niet wat er allemaal al gebeurt, laat staan wat er aan knowhow in
andere krimpgebieden in Nederland is ontwikkeld. Onderdeel van het
Gronings Gereedschap moet daarom ook zijn dat hier zicht op ontstaat.’
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Roos Galjaard & Enno Zuidema
programmaleiding
Experimentenjaar 2014
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Vi er vragen
ach t eraf
Het experimentenjaar zit erop, het Gronings
Gereedschap ligt voor. Hoogste tijd om het resultaat
wereldkundig te maken en lessen te trekken uit de
manier van werken. Als afsluiting van deze publicatie
daarom in gesprek met Enno Zuidema en Roos
Galjaard die het experimentenjaar van zeer nabij
volgden. Hoe kijken zij terug en vooruit, wat nemen zij
mee in hun eigen ‘gereedschapskistje’?

Galjaard: ‘Daarnaast zijn de inzichten over de omvang van
het probleem en de manier waarop je het zou kunnen
aanpakken – en op welk moment – heel waardevol. Dat heeft
het experimentenjaar ook ondubbelzinnig duidelijk maakt: het
probleem is groeiende. Het aantal leegstaande woningen en
“rotte kiezen” neemt de komende jaren snel toe. De opgave
wordt enorm groot en de achterstanden die daardoor
ontstaan, zoals in termen van onderhoud, eveneens. Niets
doen is geen optie.’

Jullie hebben het experimentenjaar opgestart, de
bijeenkomsten georganiseerd en ervoor gezorgd dat het
Gronings Gereedschap nu gebundeld is. Hoe beoordelen jullie
het resultaat?
Zuidema: ‘Ik denk dat het experimentenjaar ons op meerdere
terreinen zaken heeft opgeleverd. Het Gronings Gereedschap
springt natuurlijk naar de voorgrond. Het is breed inzetbaar.
Bovendien is het passend en financieel gedifferentieerd per
opgave. Geen standaardrecept dat je overal even uitrolt,
maar per situatie heel secuur kijken en dan nagaan: wat past
hier het beste bij? Waarbij het gereedschap overigens nog
steeds in ontwikkeling is; er kunnen altijd nieuwe instrumenten
bijkomen en dat zal de komende tijd zeker gebeuren. Het is
een levend document, dat hopelijk door veel mensen bekeken
en gebruikt gaat worden.
De toegankelijkheid van het Gronings Gereedschap komt ook
zeker door de mooie grafische en aansprekende vertaling
die DAAD Architecten daarvan heeft gemaakt. Al tijdens de
experimentendagen merkten we dat het heel goed werkt
wanneer je een experiment in een schema neer zet; mensen
overzien dan veel sneller het geheel. De vormgevers van
Sgaar hebben daar weer een aansprekende vormgeving
overheen gelegd. Met dit mooie eindproduct doen we recht
aan de inzet van al die mensen die in het experimentenjaar
hebben meegedaan. Leren doe je samen! We hebben geleerd
van het hele krimpgebied; van de bewoners, de experts, de
experimenthouders, de bestuurders die de “guts” hebben
gehad om ons te laten experimenteren en iedereen die dat in
dit jaar deelde en daarmee bijdroeg aan het succes. Ook dat
is een prachtige opbrengst.’

Met dat laatste raken we aan een punt dat regelmatig
terugkomt: de spanning tussen particulier bezit en publieke
verantwoordelijkheid. Met andere woorden: komt er een
moment dat de overheid moet ingrijpen?
Galjaard: ‘We zien in het gebied dat de gevolgen van leegstand
niet alleen maar de eigenaren raken. De verstoring van de
woningmarkt heeft belangrijke maatschappelijke effecten.
En dat in een gebied waar de bewoners het toch al niet
gemakkelijk hebben. Sociaal-economische achterstanden
zijn hier groter dan in de rest van Nederland, daar komen de
aardbevingen als extra negatieve factor dan nog eens bij.
Als dan ook nog de woningmarkt wegzakt, kun je dat mensen
niet individueel aanrekenen. Daar moet op een gegeven
moment hulp bij komen.’
Zuidema: ‘Niettemin is de particulier wel het aangrijpingspunt
waar veel van de experimenten bij aanhaken. De particulier
is zelf ook verantwoordelijk om met zijn situatie aan de slag
te gaan. En er is veel energie en creativiteit bij mensen
zelf. Er zullen ook mensen zijn die niet mee willen doen;
voor hen wordt onder meer gedacht aan aanschrijving op
basis van welstand. Ook dat is onderdeel van het Gronings
Gereedschap: de “wortel”, maar ook de “stok”. Ze horen ook
duidelijk bij elkaar. Stimuleren en faciliteren helpt vaak, maar in
veel situaties helpt de aanwezigheid van de stok evenzeer; de
mogelijkheid om onderhoud af te dwingen.
Dit is zeer toegankelijk en wettelijk juist gereedschap, het
helpt om grenzen en normen aan te geven. Zeker als je zoals
in De Marne gebeurt de bewoners betrekt in het benoemen
en aanwijzen van de aan te pakken situaties.’
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Projecten in uitvoering
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Krot Oldambt, vlak voor de sloop

Het geld tenslotte is altijd een hot item. Hoe gaan we de
aanpak van de particuliere woningvoorraad betalen?
Galjaard: ‘Ook hiervoor geldt dat er niet één oplossing
is. Aan de ene kant kosten krimp en het onttrekken van
woningen aan de voorraad echt geld, dat ziet iedereen.
Daar staan geen opbrengsten tegenover. We hebben daar
een Gronings Woningfonds voor nodig waar meerdere
partijen aan bijdragen, juist gezien de grote maatschappelijke
impact van het probleem. Maar daarnaast liggen er rond
woningverbetering en verduurzaming wel degelijk kansen voor
andere “verdienmodellen”.’

Bomenbuurt Winschoten, buurtvernieuwing in uitvoering

Noorderkerkpad Warffum, van rotte kies naar huiskamercafé

Initiatiefnemers huiskamercafé Warffum

De experimenten laten zien dat oplossingen eerder mét
dan vóór de bewoners worden ontwikkeld. Zij maken echt
onderdeel uit van het geheel. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
Zuidema: ‘Als het experimentenjaar iets duidelijk heeft
gemaakt, is het wel dat de persoonlijke benadering
doorslaggevend is. We hebben mensen nodig die oog
hebben voor de gehele breedte van de problematiek en het
vraagstuk. Die inzien dat er achter een slecht onderhouden
huis ook een sociaal-economisch probleem schuil kan gaan.’
Galjaard: ‘En de timing is daarbij ook van belang. Zo vroeg
mogelijk met bewoners aan de slag gaan, ook dat werkt.
Waar zit het probleem, wat zijn mogelijke oplossingen, welke
kunnen eerst en welke moeten later, hoe bouwen we aan
de toekomst? Mensen kunnen daar heel goed zelf over
meepraten en met ideeën komen.’

Zuidema: ‘Investeringen die daarmee gepaard gaan verhogen
comfort en kwaliteit en kunnen wel degelijk terugverdiend
worden. De bijdrage van de overheid kan zich hier beperken
tot de financiering van de investering. Zo zullen we ook
op het vlak van het geld heel secuur moeten kijken waar
precies behoefte aan is en hoe dat slim kan worden ingezet,
in de geest van het experimentenjaar en het Gronings
Gereedschap. Ik zie hier ook een belangrijke rol weggelegd
voor de Grote Coalitie van ondernemers en maatschappelijke
organisaties die onder leiding van gedeputeerde Marianne
Besselink is gevormd. Als er doorbraken op financieeleconomisch terrein nodig zijn, komen ze uit die groep, is mijn
hoop.’
Galjaard: ‘Het 10 Punten Plan dat de Grote Coalitie
heeft opgesteld kijkt nadrukkelijk naar de toekomst: het
experimentenjaar houdt niet op, hier en nu. De presentatie
van het Gronings Gereedschap is eerder een nieuw
vertrekpunt. Aan veel van de experimenten zal in 2015 weer
hard gewerkt worden en de partijen uit de Grote Coalitie
spannen zich in om – binnen en buiten hun eigen organisaties
– dit thema verder te brengen. En we gaan eraan werken om
het netwerk rondom de experimenten in stand te houden
en waar mogelijk uit te breiden: deze “community” moet
doorgaan. Daar gebruiken we onder meer de website
www.groningsgereedschap.nl voor. Het wordt dus opnieuw
een spannend jaar!’
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Colofon
Deelnemers experimentenjaar 2014
Ambtelijke begeleidingsgroep
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contact opnemen.
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