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“Ons bod aan De Achterhoek”
Regio De Achterhoek biedt een gevarieerd woonmilieu. Het aantal inwoners van De Achterhoek neemt volgens de
prognoses op termijn af. Reden voor de gemeenten om via een gerichte woningbouwplanning en –programmering
vraag en aanbod van woningen in evenwicht te houden. In haar woonvisie nodigt de regio haar partners uit om mee te
denken aan nieuwe oplossingen voor de uitdagingen waarvoor de regio staat. De leden van Bouwend Nederland
Achterhoek / De Liemers nemen deze uitnodiging graag aan. Wij leveren immers als ondernemers in de regio graag
onze bijdrage aan leefbare dorpen en steden in De Achterhoek. Daarbij zijn wij vanuit onze ervaring in staat om deze
visie te vertalen naar de dagelijkse praktijk.
We doen ons ‘bod’ aan de regio vanuit het besef dat de
demografische verandering een belangrijke realiteit is
voor De Achterhoek. Uw woonvisie biedt hiervoor een
duidelijke ontwikkelingsrichting, waaraan wij onze
bijdrage willen leveren. Hoe? Dat leest u hierna.
Tegelijkertijd constateren wij dat ‘wonen’ alleen niet de
oplossing gaat bieden. Werkgelegenheid, maar bovenal
bereikbaarheid en infrastructuur zijn belangrijke
voorwaarde voor de gewenste ontwikkeling van de regio.
Vogelbuurt te Ulft. Na sloop zijn
Wij brengen, voordat we onze bijdrage aan het wonen
energieneutrale huur- en
benoemen, graag het belang van een goede ontsluiting
koopwoningen teruggebouwd.
via de digitale en autosnelweg en sneltrein onder de
aandacht. Wij gaan er vanuit dat de gezamenlijke
gemeenten verdere stappen zetten in het ‘verbreden’ van de regionale woonvisie.

Woningen waar vraag naar is
Ruimte voor goede plannen
Wij onderkennen als Bouwend Nederland de verandering
die op De Achterhoek afkomt. Woningbouw die aansluit
bij de vraag is bittere noodzaak. Daarin volgen we de
woonvisie. We willen dit oppakken met het
ondernemerschap dat voor De Achterhoek kenmerkend
is. Waarom dan nu goede plannen ‘on hold’ zetten als er
wel vraag is? Wij snappen dat evenwicht tussen vraag en
aanbod nodig is, mede om de economische waarde die
het vastgoed vertegenwoordigt te behouden. Maar wordt
dit beleid opgepakt met voldoende nuance? Het is
namelijk minstens zo waarschijnlijk dat een vestiger die
een ‘goed plan’ niet in De Achterhoek vindt, zijn heil
elders zoekt. Krimp wordt een selffulfilling prophecy als
deze kwalitatieve vraag buiten beeld blijft. Ook zijn er
nieuwe ontwikkelingen die vragen om bijstelling van de
ambities. Een actueel voorbeeld is de komst van

statushouders. Dit leidt tot een extra woningvraag die we
moeten en willen bedienen. Te eenzijdig kijken naar
vaste aantallen remt de gewenste kwalitatieve
ontwikkeling. Hoe dan wel?
Bevriezen, uitruilen contingenten en niet schrappen
Vanuit Bouwend Nederland hebben we baat bij een
woningbouwplannen die optimaal aansluiten bij de
vraag. En die vraag verandert. Dat vraagt flexibiliteit in
(plan)aanbod. Dit betekent dat wij ondernemersrisico
nemen bij planontwikkeling, en dus ook verlies
accepteren bij plannen die niet (meer) aansluiten bij de
vraag. Dit vraagt ruimte voor ondernemerschap en geen
beperkende opstelling van de overheid. Wij nemen
weloverwogen risico’s, vanuit onze kennis van de markt.
Daarbij merken we dat inspelen op de markt vraagt om
continue aanpassing aan de wensen van nieuwe klanten.
Dit kan alleen als we ook een variëteit aan plannen

hebben en als plannen flexibeler zijn. Dan kunnen we
uitdaging naar onze ondernemers om die plannen
maximaal marktconform te maken. Wij dagen gemeenten
schakelen tussen plannen; continu meeveren met de
uit mee te gaan in deze flexibiliteit.
veranderende vraag. Naast dat dit het nodige vraagt van
onze leden, vragen wij ook van gemeenten om deze
onzekerheden te accepteren en ‘blauwdrukplanningen’
Kwalitatieve woningmarktmonitor
Het hoofddoel blijft het realiseren van de meest kansrijke
los te laten. Wij zijn bereid plannen te bevriezen die op
dit moment onvoldoende marktconform zijn, ook als daar
plannen. Maar welk plan voldoet? Dat bedenken we niet
van achter het bureau. Periodiek woningmarktonderzoek
al stevige investeringen in zijn gedaan. Ook werken we
is nuttig, maar heeft vaak onvoldoende kwalitatieve
mee aan een aanpak waarin we contingenten kunnen
diepgang. Wat de consument écht wil, zit
uitruilen, niet alleen binnen gemeenten
De kwalitatieve marktmonitor
maar ook tussen gemeenten van de
verscholen in details die met onderzoek
biedt marktscores per:
Achterhoek. Daar staat tegenover dat we
niet naar boven komen. Het kennen van
• Prijsklassen
•
Woningtype
deze vraag is wel de kritische succesfactor.
ruimte vragen voor nieuwe kansrijke
• Kwaliteitskenmerken als m2,
Wij willen daarom mee investeren in het
initiatieven. Dus geen moratorium op
m2 woonkamer, buitenruimte,
architectuur,
afwerking,
nieuwbouw.
inventariseren van die gedetailleerde
uitrusting
Het stoplichtmodel dat de gemeenten
vraag; via een marktmonitor Achterhoek.
• Locatiekenmerken als
bereikbaarheid,
omgeving,
uitwerken kan hierbij helpen; minder
voorzieningen, woonmilieu
plannen op rood, meer op oranje met de
Ons bod voor woningen waar vraag naar is:
• Realiseren van ondernemersruimte door plannen te bevriezen (oranje) in plaats van te schrappen (rood), gericht op een
marktconform bouwprogramma. Als tegenprestatie accepteren wij verliezen bij plannen die langdurig ‘oranje’ blijven.
• Uitwisselen / verhandelen van bestaande woningcontingenten voor nieuwe contingenten.
• Bouwend Nederland werkt samen met andere partijen als makelaars mee aan een gedetailleerde marktmonitor voor De
Achterhoek, waarbij de ‘echte’ marktvraag centraal staat. Onze expertise zetten we in voor de regio.

Flexibele portefeuillestrategie flexibel bestemmen
Regionale vastgoedstrategie op basis van
toekomstwaarde
De huisvestingsopgave ligt vrijwel geheel binnen de
bestaande woningvoorraad. Maar is die voorraad voldoende
toekomstbestendig? In de woonvisie is reeds aangegeven
dat de bestaande voorraad toegankelijk en energiezuinig
moet zijn, en dat hergebruik van gebouwen die hun functie
verliezen, prioriteit heeft. Wij vullen deze
ontwikkelingsrichting aan met het begrip
‘toekomstwaarde’. Die zit niet alleen in de kwaliteit, maar
ook in de gebruiksmogelijkheden van de woningen. Een
facet dat vaak onderbelicht blijft. Wij willen onze bijdrage
leveren aan een regionale vastgoedstrategie die uitgaat van
die toekomstwaarde van de woningvoorraad.
Samenwerking woningeigenaren, corporaties,
investeerders
Wij onderschrijven de maatschappelijke noodzaak om naar
de bestaande voorraad te kijken. Dit belang kan niet enkel
vanuit de woningcorporaties gediend worden, temeer daar
dit slechts een deelbelang is rond de vitale ontwikkeling van
De Achterhoek. Ook eigenaren van (leegstaande)
winkelpanden en woningeigenaren hebben hun belang. Wij
roepen de gemeenten op om regie te nemen over een

regionale portefeuillestrategie. Wij willen hieraan onze
bijdrage leveren, in samenwerking met de corporaties en
andere woningeigenaren, om zo te komen tot een flexibele
portefeuillestrategie.
Flexibele schil
Dit betekent ook dat de regio bereid is om woningen en
winkelpanden niet op te knappen, als er geen
toekomstwaarde is. Daarmee creëren we flexibiliteit in de
regionale vastgoedportefeuille, een schil van woningen die
makkelijk onttrokken kunnen worden. Het kwaliteitsstreven
in de woningvoorraad staat hoog in het vaandel. Kwaliteit
toevoegen zonder de toekomstwaarde te onderkennen
verplaatst desinvesteringen naar de toekomst. De keuze
voor minder kwaliteitstoevoeging aan de bestaande
voorraad zijn onvoldoende onderdeel van het publieke
debat in de regio. Wij stellen voor om dit debat open te
breken door voor één kern een marktgerichte
vastgoedstrategie te ontwikkelen; in samenwerking tussen
makelaars, corporaties, inwoners, gemeente en leden van
Bouwend Nederland. Dit moet een instrumentenkoffer
opleveren gericht op het flexibiliseren van de
vastgoedportefeuille.

Nieuwe en flexibele producten
Kwalitatief hoogwaardige woonomgeving
Vanuit de regionale woonvisie ligt er de ambitie om
woningen meer levensloopgeschikt en duurzaam te maken.
Leegstaand vastgoed willen de gemeenten hergebruiken.
Dit moet bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardige
woonomgeving. Ideeën in de visie als in samenwerking een
keuzemenu van mogelijke ingrepen voor woningeigenaren,
dienstverlening ‘van bouwen naar beheren’ en een
vraagbaakfunctie bieden hiervoor denkrichtingen.
Innovaties komen uit de markt
Veel van onze leden zijn betrokken bij of hebben kennis
van dergelijke innovaties richting een toekomstbestendige
en levensloopgeschikte woningvoorraad. Initiatieven als de
Buurtmakers, Nul-op-de-meter, Stroomversnelling en Blok-

voor-blokaanpakken hebben mede hun basis bij de
innovatiekracht van onze leden.
Wij rekenen op de kracht van de marktwerking om tot
innovatie te komen. Wij zullen daarbij laten zien dat De
Achterhoekse leden van Bouwend Nederland
bovengemiddeld betrokken zijn bij hun regio. Dit doen wij
in al onze opdrachten. Maar vanwege de opgave in De
Achterhoek zijn wij als Achterhoekse ondernemers bereid
een stap extra te zetten in het samen met regio-partners
zoeken naar innovaties en slimme oplossingen. Als
tegenprestatie vragen wij van onze regionale
opdrachtgevers (gemeenten en corporaties) een meerjarig
commitment, zodat wij ook kunnen oogsten van de
investeringen die wij doen.

Ons bod voor nieuwe flexibele producten:
• In opdrachten leveren wij een extra inspanning gericht op innovaties rond levensloopgeschiktheid en energiebesparende
maatregelen. Wij zijn bereid dit deels voor eigen rekening te doen, mits de regionale opdrachtgevers een meerjarig
commitment geven aan regionale aannemers.

Hofstraat in Aalten, herontwikkeling van een bestaand industrieel complex naar woningbouw

Ons bod voor flexibele portefeuillestrategie flexibel bestemmen:
• Samenwerking van vastgoedeigenaren als corporaties, particuliere verhuurders en bewoners om te komen tot een regionale
portefeuillestrategie, onder regie van de gemeenten.
• Opbouwen van een flexibele schil in de bestaande voorraad van woningen en winkelpanden waarin beperkt geïnvesteerd
is, en dus makkelijk onttrokken kunnen worden.
• Bouwend Nederland werkt mee aan een pilot marktgerichte portefeuillestrategie in één kern, gericht op het ontwikkelen
van een instrumentenkoffer

Opzetten en bijdragen aan een ‘vernieuwings’fonds
Investeren in waardebehoud
Verdienmodel
Ook in een krimpende woningmarkt liggen er tal van
marktopgaven. Het verdienmodel verandert van bouwen
naar beheren, zoals u ook in uw woonvisie reeds aangeeft.
Laat onverlet dat investeringen in de regio nodig blijven.
Met name gericht op het bedienen van de kwalitatieve
vraag. Diverse studies laten zien dat in een ontspannende
woningmarkt de nodige desinvesteringen noodzakelijk zijn
om de waarde van vastgoed te behouden. Wij zien ook dat
investeringen in kwaliteit kunnen leiden tot
desinvesteringen op termijn.
Sparen met verdubbelaar voor de toekomst
Bouwend Nederland wil haar verantwoordelijkheid nemen.
Als investeerder en belangrijke werkgever in de regio,
hebben we immers alle belang bij een strategie gericht op
continuïteit in bedrijfsvoering. Het is dan ook in ons belang
om investeringen nu en desinvesteringen in de toekomst
ook financieel aan elkaar te verbinden. Wij willen dan ook
onze bijdrage leveren aan een ‘vernieuwings’fonds bij
nieuwe investeringen. Bij nieuwbouw gaat een
statiegeldbijdrage naar het fonds, wat ingezet kan worden

CPO De Bond Harreveld: sloop in combinatie met nieuwbouw op de locatie
ForFarmers. De meeste deelnemers zijn geboren en getogen in Harreveld of
hebben een sterke sociale binding met het dorp.

bij een desinvestering in de toekomst.
De gemeente stort deze bijdrage, voor rekening van de
koper. De consument moet die kosten wel kunnen dragen.
Dat kan alleen als ontwikkelende partijen in staat worden
gesteld om andere kosten ten gunste van de consument te
verlagen. Van de gemeenten vraagt dit dat zij aanvullende
bouweisen laten varen, en zich beperken tot de wettelijke
eisen.
Het ‘vernieuwings’fonds krijgt extra betekenis als ook de
gemeenten en provincie bereid zijn om een verdubbelaar in
zetten bij dit fonds. Hiermee komen de kosten direct of
indirect bij overige vastgoedeigenaren te liggen; die
overigens financieel profiteren van een terughoudend
nieuwbouwbeleid en van waardebehoudbeleid. Voor
ontwikkelende partijen is de verdubbelaar en de
betrokkenheid van de overheid bij het fonds een
voorwaarde om mee te werken aan dit initiatief.
Bouwend Nederland partner vernieuwingsfonds
Onze leden werken mee aan de ontwikkeling van het
‘vernieuwings’fonds. Dit is een aanbod dat elders in
Nederland (nog) niet gedaan is. Een innovatie op zich.
Vanuit de maatschappelijk verantwoord ondernemen en
onze grote betrokkenheid bij De Achterhoek zijn wij bereid
deze stap te zetten. Wij nodigen de gemeenten en provincie
uit om met ons in gesprek te gaan over het ‘sloop’fonds.
Ons bod voor een ‘vernieuwings’fonds:
•
Inrichten van een ‘vernieuwings’fonds waarin bij
nieuwe investeringen een bijdrage wordt gevraagd voor
toekomstige desinvesteringen.
•
Bouwend Nederland vraagt gemeenten en provincie
om hiertoe aanvullende bouwvereisten te laten vieren en een
‘verdubbelaar’ in te zetten. Wij nodigen de gemeenten en
provincie uit om met ons dit fonds verder uit te werken.

De leden van Bouwend Nederland denken graag mee
Met deze voorstellen doet Bouwend Nederland een offer you can’t
refuse. Niet eerder hebben leden van Bouwend Nederland in het
land hun nek zo ver uitgestoken. Vanuit onze betrokkenheid bij de
regio zijn wij bereid om die stap te zetten. Daarnaast zijn wij altijd
bereid om onze expertise beschikbaar te stellen voor de regio. Wij
doen u de suggestie om hiertoe een denktank woningmarkt in te
richten.
Wij gaan graag in gesprek met u. U kunt daartoe contact opnemen
met Leo te Bogt of Rien Wabeke van Bouwend Nederland.

Colofon:
Bouwend Nederland Achterhoek Liemers brengt dit
bod namens haar leden uit, als bijdrage aan de
realisatie van de regionale woonvisie Achterhoek. Dit
bod is tot stand gekomen met de inbreng van leden en
kennispartners van Bouwen Nederland. Voor meer
informatie:
Telefoon: 0314-631882
Mail: Bouwendnederland.afd.doetinchem@xs4all.nl

