
 

 

 

 

Voorstel aan :  Gemeenteraad van 27 juni 2016 

Door tussenkomst van :  Raadscommissie van 13 juni 2016 

Nummer :  28 

Onderwerp :  Woonvisie 2016-2021 

Bijlage(n) :  1.  Woonvisie met bij lagen 

2.  Reactie Woonborg 

3.  Reactie AH WOON 

4.  Reactie Milieu Advies Raad 

5.  ReactieAdviesraad Sociaal Domein  

6.  Regio-indeling werkgebieden woningcorporaties 

(Companen) 

7.  Concept raadsbesluit  

Steller advies :  W.J. Schwertmann 

   

   

   

Samenvatting :  In verband met nieuwe wetgevingvoor de corporatiesector is 

een nieuwe Woonvisie voor de gemeente Haren vastgesteld 

ter vervanging van het Woonplan 2013-2023. De raad heeft 

de Woonvisie 2016-2021 vastgesteld  

   

Voorgestelde beslissing :  1. Woonplan Haren 2013-2023 in te trekken; 

2. Woonvisie Haren 2016-2021 vast te stellen. 

 



 2  

Inleiding 

Na een intensief tra jec t van over leg met corporat ies , huurdersverenigingen, de gemeen-

ten Aa en Hunze,  Noordenveld en Tynaar lo is  de n ieuwe Woonvis ie Haren afgerond.  De 

opstel l ing van een woonv is ie was noodzakel i jk  in verband met  n ieuwe wetgev ing voor de 

soc ia le huursector .  Omdat de ro lverdel ing tussen corporat ies , huurders  en gemeenten 

wezenl i jk  anders  wordt en real ist ische prestat ie -afspraken per gemeente a l leen maar 

kunnen worden gemaakt in onder l inge afs temming tussen de v ier gemeenten, hebben wi j  

een intens ieve over legper iode achter  de rug.  Dit  gezamenl i jk  tra jec t was voor  a l le part i j -

en voor  een belangr i jk  deel  een leerproces waar in we ons gezamenl i jk  de nieuwe wetge-

ving en de procesmat ige en beleids inhoudel i jke consequent ies daarvan eigen hebben 

gemaakt.  Dat we dat met v ier  gemeenten hebben gedaan is  een bewuste keuze omdat  

we denken dat  een dergel i jk  tra jec t meerwaarde heef t .  De meeste gemeenten d ie een 

corporat ie delen k iezen er voor zelfs tandig het  tra jec t met  hun corporat ie aan te gaan.  

 

We verwachten wel  dat d it  gezamenl i jk  tra ject eenmal ig was  omdat we met d it  proces 

voldoende ervar ing en kennis  hebben opgebouwd om volgend jaar  te kunnen vols taan 

met een eenvoudiger  proces om tot  n ieuwe prestat ieafspraken te komen.  De woonv is ies  

z i jn  er dan bovendien a l a ls bas is .  

 

Achterl iggend proces 

In  de achter l iggende per iode hebben we in nauwe samenwerk ing met  de corporat ies , 

huurders en de genoemde gemeenten een aantal  belangr i jke s tappen gemaakt:  

 

1.    We hebben ons verdiept in de n ieuwe wetgev ing voor de soc ia le hu ursector  en spe-

cif iek voor de verhouding tussen verhuurders van soc iale woningen,  huurders  en 

gemeenten;  

2.    De genoemde par t i jen z i jn op bas is  van een gezamenl i jke p lanning en gezamenl i jke 

procesafspraken een t ra jec t ingegaan van het  ver talen van de n ieuwe spelregels 

naar  een v is ie en een woonagenda;  

3.    Daarvoor  is  verschi l lende malen ambtel i jk  ov er leg gevoerd en een aanta l  malen 

heeft  op bestuur l i jk  n iveau over leg p laatsgevonden over  de voor tgang van het  pro-

ces; 

4.    De woonv is ies z i jn met  de gemeenten onder l ing afgestemd en voor commentaar 

voorgelegd aan de huurdersverenig ing WOON, MAR , Adv iesgroep Sociaal domein  en 

de prov inc ie ; 

5.   Ten behoeve van de opstel l ing van het document  z i jn  gesprekken gevoerd met :  

  Algemene Huurdersverenig ing WOON 

  PCOB 

  Senioren Verenig ing Haren  

  Een aanta l zorgpar t i jen  

  Dorpsbelangen Gl immen, Noordlaren en Onnen  

  Ons Belang Oosterhaar  

  Jongerenraad 

  Mil ieu Adv ies Raad (MAR)  

  Adviesraad Soc iaal  Domein (ASD)  

 

6.   De v ier woonv is ies  worden met  begele iding  van Companen vertaald naar  een woon-

agenda die de basis  vormt voor een bod van Woonborg  per gemeente voor 1 ju l i  a.s .  

7.   In VGG verband v indt  bes lu i tvorming plaats  over  de regio - indel ing van corporat ies,  

waarvoor  gemeenten voor  1 jul i  een voorste l b i j  de mi nister  moeten indienen.  
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We komen hieronder nog afzonder l i jk  terug op de woonagenda en de regio - indel ing.  

 

Inhoud woonvisie  

Doel van de v is ie is  een aantrekkel i jke woongemeente te creeren met een woningaanbod 

in een vei l ige woonomgeving voor a l le  geleding en van de bevolk ing. De gemeente Haren 

is  bereikbaar  voor  iedereen!  Centra le thema’s in de woonv is ie voor de komende jaren 

zi jn : woonkwal i te iten,  leefbaarheid en duurzaamheid. Onze focus zal de komende 5 jaren 

daarom met name l iggen op:  

 

  Behoud, d iversi tei t  en kwal i te it  van het woningaanbod in de 4 dorpen;  

  Wonen-zorg-seniorenhuisvest ing en huisvest ing voor  jongeren;  

  Verduurzaming en kwal i te itsverbeter ing van de bestaande voorraad;  

  Transformat ie van leegstaand vastgoed;  

  Faci l i teren van (k le inschal i ge)  woonvormen voor  bi jzondere doelgroepen.  

 

Voor  zover  het gaat om corporat iewoningen is de v is ie breed (en soms al  tamel i jk  con-

creet)  van opzet omdat de v is ie de bas is moet  z i jn  voor het  wette l i jk  “bod” van corpora-

t ies .  

 

We s te l len voor  het oude Woonpla n Haren 2013-2023 in te trekken en de Woonvis ie 

2016-2021 vast  te s tel len. Verschi l lende act iv i te iten u it  het oude Woonplan z i jn inmid-

dels  opgepakt  of afgerond en voor zover dat  n iet het  geval  is  z i jn ze weer  in  de woonv i-

s ie meegenomen.  

 

Part icipat ie Woonvisie en inspraak  

Het concept  is  besproken met de dr ie gemeenten d ie b innen het  werkgebied van Woon-

borg val len (AA en Hunze, Noordenveld,  Tynaar lo)  en het  is  voor commentaar aan de 

v ier corporat ies  (Woonborg, Woonzorg Neder land,  Huismeesters  en Wooncon cept)  voor-

gelegd.  

 

Met de prov inc ie is  kortges loten dat er geen verdere gemeentel i jke of  prov inc ia le af-

stemming hoeft  plaats  te v inden zolang de v is ie n iet afwi jkt  van de woningbouwafspraken 

b innen de Regio Groningen-Assen.   

 

Van de Mi l ieu Adv ies Raad (MAR), Adv iesraad Soc iaal Domein (ASD) ,  AH WOON en 

Woonborg z i jn  schr i f te l i jke react ies  ontvangen die ook deels z i jn verwerk t.  De react ies  

z i jn  bi j  d i t  advies gevoegd , h ieonder  geven we aan hoe d ie react ies  z i jn verwerk t .  

 

Met de vasts tel l ing van de woonvis ie vervalt   het Woonplan 2013 -2023. Er  is  gekozen 

voor  een kor tere maar  afz ienbare p lanper iode (2016 -2021).  Het Ui tvoer ingsprogramma, 

b i j lage 3, zal zonodig jaar l i jks worden geactual iseerd.  

 

Reactie  

Omdat de v is ie breed van opzet  is  hebben MAR en AH WOON aangegeven dat de v is ie 

wat duidel i jker  en wel l icht  wat  punt iger gepresenteerd zou mogen worden. We hebben 

daar  deels gevolg aan gegeven door  aanpassing hoofdstuk 4 (Doel  woonv is ie)  en 9 (So-

ciale woningbouw). Daar in hebben we ook nog eens benadrukt  dat het  volkshuisves-

t ingsbeleid z ich de komende 5 jaren met name zal  r ichten op transformat ie,  woonkwal i-

te i ten,  leefbaarheid en duurzaamheid.   
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AH WOON: Een aanta l  redact ionele opmerk ingen van AH WOON z i jn overgenomen en de 

suggest ie van AH WOON om met corporat ies en huurdersorganisat ies  mee te denken 

over  maatregelen om energie lasten terug te dr ingen is opgenomen als bele idsvoorne-

men. De suggest ie van AH WOON om de wacht t i jd  voor urgente woningzoekenden te 

maximeren op een hal f  jaar is  ook overgenomen.  

 

MAR: Op bas is van het pre -adv ies van de MAR is een paragraaf over aardbev ingsr is ico ’s 

ingevoegd en er is  een korte schets  van de gemeente Haren toegevoegd.  De MAR heeft  

ook een aantal  suggest ies  gedaan die n iet z i jn verwerk t omdat  we vinden dat ze n iet  in  

een woonv is ie thuishoren (bv.  de ro l  van en dorpscoordinator of  de verdere ui tdieping 

van de paragraaf  over  aardbevingsr is ico ’s  en vei l igheid van woningen) .  

 

ASD: een aanta l adv iezen en suggest ies  van de ASD z i jn verwerk t:  hoofdstuk 4 bevat  

een aanta l u itgangspunten voor  de woonv is ie,  b i j lage 1 bevat  de Kaders te l l ing. Met  een 

aanta l  door ASD op pag.  1 van hun advies genoemde onderwerpen is een re lat ie  gelegd 

in de woonv is ie (o.a. armoedebele id en de ro l van wijk teams) , een aanta l  onderwerpen 

zal in andere bele idsvoors tel len vorm moeten kr i jgen (bv. woonomgeving of  winkelvoor-

z ieningen,  dorpsv is ies  zul len worden opgepakt in het kader  van de Omgevingsvis ie) .  

Over het  a lgemeen z i jn de suggest ies van de ASD ook re levant  b i j  de u itvoer ing en na-

dere u i twerk ing van de woonv is ie m.n.  voor  wat betref t   “ Energie & zorg” .  

 

WOONBORG: Op bas is van het  commentaar  van Woonborg is  een aanta l  verbeter ingen 

aangebracht  of tekst verduidel i jk t .  Van het commentaar van Woonborg resteer t a l leen de 

vraag of wi j  corporat ies wi l len  verpl ichten vanaf 2018 a l leen nog maar  levens loopbe-

stendige woningen te bouwen.  Wonborg is daar  geen voorstander van omdat  het  geen 

real iseerbare opt ie is ;  Woonborg is van mening dat ouderen vooral gest imuleerd moeten 

worden t i jd ig te verhuizen. Wi j  begr i jpen de opmerk ing van Woonborg. De noodzaak om 

levens loopbestendige woningen te bouwen of bestaande woningen aan  te passen zal 

sterk  afhankeli jk  z i jn  van het aanbod en de beschikbaarheid van levens loopbestendig ie 

woningen elders in de gemeente. Companen ge eft  aan dat ze er  wel z i jn maar  dat ze nog 

n iet a l lemaal  worden bewoond door de doelgroep, i .c .  senioren.  We zul len daar met de 

corporat ies aparte afspraken over moeten maken hoe wi j  v ia doors troming en geschik t 

maken van de bestaande vorraad voor senioren  voldoende goede huisvest ing kr i jgen en 

behouden. Wi j  hebben bes loten de tekst  in  d ie z in aan te passen dat  er  wel een inspan-

ningsverpl icht ing l ig t  b i j  corporat ies  maar geen absolute e is.  

 

Woonagenda 

Zoals  u weet  vormt de v is ie de basis  voor  het bod van corporat ies . AA en Hunze,  Haren, 

Noordenveld en Tynaar lo werken nu aan een gezamenli jke “woonagenda” door  afstem-

ming van hun woonv is ies om zodoende een s tev ige en real ist ische bas is  voor  prestat ie-

afspraken met  Woonborg te maken. Het  tra ject  om tot  een gezamenli jke woonagenda te 

komen is  las t ig  en de v ier verantwoordel i jke col lege hebben bes loten Companen te vra-

gen de v ier  gemeenten daar in te ondersteunen  en in samenspraak met de v ier bestuur-

ders  tot weloverwogen en gerechtvaardigde afspraken te komen op bas is van daadwer-

kel i jke woningbehoef ten in de v ier  gemeenten .  Het  opste l len van een “woonagenda”  

vraagt spec i f ieke ( f inanc ie le) kennis  d ie b innen de v ier  gemeenten n iet aanwezig is .  

Companen heef t  in dat  tra jec t dus zowel een procesrol a ls een inhoudel i jke rol .  

 

Om tot  een gezamenl i jke woonagenda te komen zi jn onder  begele id ing van Companen de 

vier v is ies vertaald naar concrete resul taten,  vervolgens ‘op geld ’ gezet,  pr ior i te i ten 

vastgeste ld en vervat in een woonagenda. De woonagenda is  een nadere u itwerk ing van 

de woonv is ies.  Bi j  de opstel l ing van d i t  voorste l  was de woonagenda nog n iet  afgerond. 

We zul len u d ie voor de raadsvergader ing afzonder l i jk  doen toekomen.  

 



 5  

Voor  Haren l iggen de pr ior i te i ten b i j  de real isat ie van het pro ject van Spoor tot  Steeg , 

behoud van de kernvoorraad,  betaalbaarheid van soc iale huurwoningen  en duurzaam-

heid.  Bi j  de andere gemeenten z i jn de pr ior i te iten vergel i jkbaar.  

 

 

Regio- indel ing  

In  de Woningwet 2015 worden e isen geste ld aan het  werkgebied van woningcorporat ies . 

Zi j  mogen in de toekomst  nog s lechts in  één regionale woningmarkt vol ledig werkzaam 

zi jn  en investeren,  het  zgn.  kerngebied.  Bez i t  in andere regio ’s mag worden aangehou-

den maar corporat ies  mogen daar  n iet  meer invester en.  Met deze maatregel wordt de 

regionale veranker ing van de corporat ies en de focus op het werkgebied vergroot .  Door  

het werkgebied af te bakenen tot een regio,  komen de woningcorporat ie, de gemeente en 

de huurdersorganisat ie in een meer vergel i jkbare u i tgangspos it ie.  

 

De aanwijzing van regionale woningmarktgebieden voor woningcorporaties heeft tot gevolg 

dat woningcorporaties buiten hun “kernwerkgebied” niet meer mogen investeren in nieuw-

bouw (behoudens herstructurering). Woningen die woningcorporaties i n bezit hebben buiten 

hun kernwerkgebied, mogen zij bli jven beheren (beheergebied). Voor  gemeenten d ie n iet  

to t het kerngebied van een corporat ie behoren,  betekent  d i t  dat z i j  voor  een gewenste 

u itbre id ing van de soc ia le woningvoorraad z ich moeten wenden t ot andere woning-

corporat ies waarvoor de gemeente wel tot het  kerngebied behoor t.  

 

Een regio moet:  

•  bestaan u it  meerdere gemeenten ( ten minste twee);  

•  l iggen in een geograf isch aaneengesloten gebied ;  

•  ten minste 100.000 huishoudens omvatten ;  

•  samenhang kennen vanuit  het oogpunt van de woningmarkt.  

 

Gemeenten moeten u iter l i jk  1 jul i  2016  in onder l ing over leg en in samenspraak met  de 

woningcorporat ies  tot  een voorste l  komen. Gemeenten hebben dus een belangr i jke rol  bi j  

de totstandkoming van deze regio ’s.  Indien tot  1 ju l i  2016 in een gebied geen regio tot  

stand komt,  dan zal  de minister voor Wonen en Ri jksdienst  een regio vasts te l len. Ook 

wanneer  enkele gemeenten z ich n iet  aans lui ten b i j  een regio,  zu l len deze van r i jkswege 

worden toebedeeld.  Wanneer gemeenten tot  overeenstemming z i jn  gekomen, dan kunnen 

zi j  gezamenl i jk  een verzoek indienen om die regio vast te ste l len. Een verzoek d ient te 

z i jn  ondertekend door a l le  gemeenten d ie de regio wi l len vormen.  

 

In  VGG verband hebben  de Groninger  gemeenten een verkenning laten ui tvoeren naar  de 

meest wenseli jke regio- indel ing gelet op de eerder genoemde cr i ter ia voor de indel ing.  

Gezien de volkshuisvesteli jke opgaven, zijn de Groninger gemeenten voorstander van een 

samenhangend woningmarktgebied, waarbij corporaties de mogelijkheid hebben hun volle-

dige instrumentarium te zetten, incl. nieuwbouw.  

Ui t  de verkenning is de var iant waarbi j  de prov inc ies Groningen en Drenthe samen een 

woningmarktregio vormen, de beste opt ie , zowel voor gemeenten, corporat ies a ls huur-

ders .   

 

In  het VGG por tefeui l lehouderover leg RW/MEM op 10 maar t 2016 was men unaniem voor 

de vorming van een woningmarktregio Groningen -Drenthe.  De verkenning van Companen 

is b i j  d i t  voors te l  gevoegd.  

 

De var iant  voldoet aan de u itgangspunten zoals deze door de Groninger gemeenten z i jn  

geformuleerd: het oplossen van de gezamenl i jke volkshuisvestel i jke opgaven, onder l inge 

sol idar i te it ,  het  borgen van lokale b inding,  het behouden van bestaande samenwerkings-

verbanden en het  voorkomen van conf l ic ten in g rensgemeenten.  
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Dat zou z ich b i jvoorbeeld voordoen op het  moment  dat er een indel ing op bas is van de 

prov inc iale indel ing zou onts taan.  Drenthe zal in dat scenar io de kernregio voor  Woon-

borg worden zodat z i j  n iet meer  kan invester en in Haren.  

 

Op adv ies van de VGG hebben wij  op 10 mei  2016 besloten:  

 

1.   In te stemmen met de voorgeste lde woningmarktregio:  prov inc ies Groningen -Drenthe.   

2.   Over  de voorgeste lde woningmarktregio's een z ienswi jze te vragen aan:  

  de in Groningen en Drenthe werkzame corporat ies;  

  het ODW (Over legorgaan van d irec teuren woningcorporat ies Drenthe en Gronin-

gen) ;  

  de huurdersbelangenorganisat ies van de Groningse en Drentse werkzame corpora-

t ies ;  

  gemeenten buiten de beoogde woningmarktregio Groningen -Drenthe waar  ten min-

ste één corporat ie u i t  de  beoogde woningmarktregio werkzaam is;   

  woningcorporat ies  buiten de beoogde woningmarktregio Drenthe -Groningen met  be-

zit  in  één of meer  in  de regio gelegen gemeenten (Woonzorg Neder land,  Mooiland, 

Habion en Vest ia) .  

3.  De gemeente Veendam namens de Groninger gemeenten te mandateren om di t  proces 

verder  te behandelen en af  te ronden.   

 

Met betrekking tot de Wonvisie stellen wij u voor als volgt te besluiten: 

1. Woonplan Haren 2013-2023 in te trekken; 

2. Woonvisie Haren 2016-2021 vast te stellen. 

 

Haren, 20 mei 2016 

 

burgemeester en wethouders, 

 

 

 

mr. M.P. de Wilde,  

secretaris 

 P. van Veen, 

burgemeester 

 

 


