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Een stad kent geen grenzen!  

Op dinsdag 30 oktober vond de MKW directeurendag 2012 plaats in het Oude Station 
Houten. Thema van de bijeenkomst, die door ruim 30 deelnemers werd bezocht was:  
“Een stad kent geen grenzen, Regionale woningmarkt in 2040 in relatie tot stad en 
ommeland” 

 

Marinus Kempe, voorzitter MKW platform, heette de deelnemers van harte welkom en 
stelde dat het nieuwe regeerakkoord, 29 oktober jl. er flink de beuk ingooit. 

“Onze corporatie De Kernen, circa 4500 Vhe, is zich kapot geschrokken van de heffingen 
die samen met de Vestia bijdrage neerkomt op zo’n 8 miljoen euro in vijf jaar.  
Dat betekent veel minder investeringscapaciteit. En let op, in Den Haag kijkt men ook 
naar onze salarissen, daar hebben we mee te dealen, aan jullie hierover ook het gesprek 
aan te gaan met jullie commissarissen. We hebben met z’n allen een beloningscode!  

Naast dit alles gebeurt er ook veel moois in de sector waar we trots op kunnen zijn. Die 
trots spreekt ook uit de meest recente Themapublicatie voor 2012 waaraan een groot 
aantal van jullie een mooie bijdrage heeft geleverd, waarvoor dank!  

Dan het thema van vandaag: wat het MKW bestuur betreft zoeken we de samenwerking 
op over de gemeentegrenzen heen en wellicht moeten we daarmee ook over onze eigen 
grenzen heen stappen.“ 

Monique Boeijen, neemt als MKW bestuurslid de rol van gespreksleider op zich en geeft 
verdere inleiding op de gastsprekers.  Belangrijkste leitmotiv voor deze middag is de 
vraag: “Hoe kan de woningcorporatie constructief bijdragen aan de ontwikkeling van de 
regio?” 
 



 
 
Koos Koolstra (de Alliantie) – De haven van Amersfoort ligt in Bunschoten 

Koos Koolstra van de Alliantie Amersfoort trapt als eerste gastspreker af. De afgelopen 
jaren heeft hij ervaring opgedaan in de samenwerking met gemeenten en circa  10 
corporaties in de regio rond Amersfoort, o.a. woningstichting Leusden.  

Regionale samenwerking is wat hem betreft een must voor corporaties. “Of je als 
corporatie nu wel of niet geloofd in de regionale dimensie van de woningmarkt waarin je 
functioneert, je hebt elkaar nodig! Dat betekent wel dat je je eigen belang in dienst moet 
durven stellen van het regionale belang. In het concrete denken betekent dat de camping 
van Amersfoort in Woudenberg ligt en de Jachthaven van Amersfoort in Bunschoten. Zo 
hoeft ook niet iedere gemeente in de ogen van Koolstra sociale woningbouw voor starters 
te realiseren, als dat aanbod elders in de regio er al volop is, in een beter passend 
woonmilieu. 

In heel veel geografische situaties bewegen woonconsumenten zich binnen een straal van 
zo'n 15 km. Werken volgt wonen en daar moet je je bouwproductie en diversiteit dus ook 
op afstemmen. Amersfoort biedt woonruimte voor net afgestudeerden uit Amsterdam en 
Utrecht in een stedelijke omgeving met podiumkunsten en een stadswinkelaanbod.  
Soest en Woudenberg bieden jonge gezinnen ruimere woningen met tuinen in een 
landelijkere omgeving. Mijn advies, stem regionale structuurvisies daarop af!` 

Ruud van de Boom (Brabantse Waard) - Geen vrijblijvendheid op strategische 

agenda woningmarkt van 5 regionale corporaties

 



“De grenzen van de woningmarkt houden niet op bij de geografische grenzen van de 
corporatie! Ongeacht de verschillen in bijvoorbeeld grootte, taakopvatting, cultuur, 
karakter werkgebied, veranderopgave en maatschappelijke problematiek is er volgens 
mij de noodzaak om vastgoedstrategieën met elkaar te delen en op elkaar af te stemmen 
met als doel balans in de regionale woningmarkt na te streven.  

In West Brabant ben ik deelnemer in een samenwerkingsverband met vier andere 
corporaties waarbij we een gedragscode hebben opgesteld waaraan we ons hebben 
gecommitteerd. Woningstichting Woensdrecht (1050); Woningstichting Stadlander 
(14.000); Woningstichting Dinteloord (850); Bernardus (4000) en Brabantse Waard 
(4000).  

Onderdelen daarvan zijn o.a. Geen vrijblijvendheid op strategische agenda woningmarkt, 
geen verplichtingen op overige velden en gezamenlijk optrekken richting lokale politiek. 
Wel hebben we vanaf de start de onderlinge verschillen in leeftijd, carrière binnen de 
sector en grootte van de corporatie erkend en besproken. 

Mijn motto daarbij, denk in belang van de volkshuisvesting, en niet puur in het belang 
van je bedrijf. In samenwerking moet één ding binden en dat is de strategie voor de 
regio op gebied van de fysieke peiler. Kijk je naar jouw regio als oplossing voor je eigen 
organisaties, of kijk je naar jouw regio als volkshuisvestelijk aandachtsgebied? Het 
verschil hierbij zit in de persoon / bestuurder.’’ 

 

 
Ria Driessen, beleidsadviseur Bestuur Regio Utrecht (BRU)   

“Gemeenten zijn onlosmakelijk verbonden: één regio, één arbeidsmarkt. En waarbij 
integraal naar wonen, werken, infrastructuur en waar mogelijk naar groen wordt 
gekeken. Het BRU bestaat sinds 1995 als samenwerkingsverband voor en door de negen 
gemeenten van de regio Utrecht. De stadsregio met ruim 650.000 inwoners en 40 
actieve corporaties faciliteert de gemeenten en werkt samen met de provincie aan een 
integrale visie met bijbehorende afspraken op terrein van arbeidsmarkt, woningmarkt, 
kantoren, bedrijventerreinen en groen. 

Bestuurlijk is er geen discussie over samenwerking en afgelopen jaren zijn er veel 
uitvoeringsafspraken gemaakt over aantal en plaats van te bouwen woningen, kantoren 
en bijpassende infrastructuur. Voor vraagstukken over wonen overlegt BRU met 
Regionale Woningcorporaties Utrecht.  

De Utrechtse regio blijft aantrekkelijk vanwege o.a. economisch klimaat. Inmiddels zijn 
we er wel achter dat het een illusie is dat als we maar genoeg bouwen we het tekort wel 
kunnen wegwerken.  Er zullen altijd kwalitatieve vragen blijven. Uiteraard blijven we 
streven naar eerlijke verdeling van schaarse woonruimte. “ 



 

Na deze drie inleidingen was er een korte pauze waarna discussie volgde aan hand van 

een aantal stellingen. 

Stelling: Als elke gemeente van alles een beetje  wil, krijg je een regio van 

niets! 

De teneur van de aanwezigen was dat men hier wel gevoelig voor was. Herkenbaar is dat   

noodzaak tot regionale samenwerking groter wordt in tijden van crises. Maar dat het 

openbaar bestuur in Nederland zo opgebouwd is dat je als gemeenten tot separaat 

werken wordt gedwongen in plaats van wordt uitgedaagd tot regionale samenwerking. 

Samenwerken in de regio is een zaak van vinden van wederzijdse versterking. 

Gesuggereerde actie voor leden MKW Platform; ga naar die versterking op zoek, bundel 

je zelfs als regionale corporaties en andere partijen zullen zich daar graag bij aansluiten.  

Stelling: Corporaties moeten het voorbeeld geven in regionale samenwerking en 

een lange termijnvisie op de woningmarkt. Zonder woningcorporaties blijft het 

hangen in korte termijn politiek en lokale politieke opvattingen. 

Hierbij werd door enkele aanwezigen gepleit – in navolging van de presentatie van Koos 

Koolstra – voor zgh Branding van de regio, benut en versterk de specifieke kwaliteiten 

van woonkernen of gebieden.  

Voor college van B & W geldt dat ze na vier jaar afgerekend worden op resultaten. 

Resultaten op dit vlak kunnen vaak pas zichtbaar worden op lagere termijn door 

consequent beleid. Belangen van individuele gemeenten (zoals bouwgrond) belemmeren 

soms eerder samenwerking.  

Stelling: In een regiovisie werken woningcorporaties van verschillende 

pluimage naar vermogen samen aan realisering van die visie. Vastgoedacties 

van individuele woningcorporaties die strijdig zijn met de regionale visie dienen 

van WSW borging te worden uitgesloten. Niet jijzelf maar je collega’s bepalen 

of er wordt samengewerkt.  

Voor deze stelling was weinig animo, want ondoorzichtig wie daarbij bepaalt wat een 

kwalitatief goede samenwerking inhoudt. Ook werd opgemerkt dat ruimtelijke ordening 

een verantwoordelijkheid van de gemeente is, waarbij corporaties slechts faciliteren. 

Meningen bleken erg te verschillen: Van, “Als je niet op volkshuisvestelijke doelen wilt 

afstemmen dan moet je maar op de blaren zitten” tot “gaan anderen bepalen of wij als 

corporatie volkshuisvestelijk de goede keuzes maken”   

 


