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Geachte Gedeputeerden en Statenleden, 
 
In maart worden de Provinciale Statenverkiezingen gehouden. Direct daarna zullen de 
onderhandelingen voor nieuwe Colleges beginnen. Net als bij de gemeenteraadsverkiezingen 
2018 is het thema wonen één van de belangrijkste verkiezingsonderwerpen voor burgers. Kan ik 
betaalbaar wonen waar ik werk en/of waar mijn wortels liggen? Heb ik kansen als starter en hoe 
gaat het als ik ouder wordt? Hoe zit het met de veiligheid en leefbaarheid van mijn buurt? Wat 
betekenen onderwerpen als migratie, milieu en klimaat voor mijn buurt?  
 
Woningcorporaties hebben een centrale rol in het brede thema van het wonen. 
Woningcorporaties werken vanuit de lokale situatie aan de betaalbaarheid voor hun huurders. Ze 
zoeken ruimte om te investeren in voldoende goede en duurzame woningen, in het belang van 
huidige én toekomstige huurders.  
 
De provincies zijn sinds jaar en dag een belangrijke samenwerkingspartner. Er zijn uitdagingen 
waar corporaties en provincies elkaar in de nieuwe Collegeperiode weer kunnen vinden als 
partner en bondgenoot. Deze beleidsthema’s worden in deze brief beschreven: planvorming, 
nieuwbouw, verduurzaming, lokale/regionale verschillen, leefbaarheid en financiën. We vragen u 
onze inzet te betrekken bij de vorming van het nieuwe College van Gedeputeerde Staten en in de 
Provinciale Staten. 
 
Meer plancapaciteit 
De Zeeuwse woningcorporaties hadden ambitieuze en reële ambities voor de komende jaren om 
te komen tot een vervanging en  op plaatsen waar daar behoefte aan bestaat, uitbreiding van de 
sociale huurwoningvoorraad. Vervanging met het oog op veranderende woonwensen en 
duurzaamheidsambities. Uitbreiding met het oog op vragen van ouderen die voorheen in 
verzorgingshuizen woonden, mensen uit de maatschappelijke opvang, mensen in een beschermd 
wonen vorm, statushouders en voor Zeeland een steeds belangrijkere groep arbeidsmigranten. 
De praktijk is steeds weerbarstiger:  we wijzen op hogere bouwkosten, een gebrek aan locaties 
die gemeenten ons kunnen en/of willen aanbieden. 
 
De huidige marktsituatie leidt tevens tot meer uitval dan voorheen waardoor een deel van de 
plannen die wij ons voornemen vertragen of uitvallen. De redenen van deze hoge 
planvertraging/uitval liggen op volgorde van belang vooral in ruimtelijke procedures, vertraagde 
planuitwerking en de ontwikkelingen op de bouwmarkt, waardoor de kosten te hoog worden en er 
projecten uitvallen. We pleiten dan ook voor hogere plancapaciteit, zodat er ondanks structurele 
planuitval voldoende gebouwd zal worden. 
Tegelijkertijd zien we in de kleinere kernen steeds meer het belang van het voorkomen van 



 

leegstand door een te grote bouwproductie. De plancapaciteit zal daarom juist op die plekken 
nauwkeurig moeten worden gedoseerd terwijl op andere plekken meer ruimte moet worden 
gegeven. 
 
Wij zien dat door te strikte toepassing van de Ladder voor duurzame verstedelijking de 
planvorming stokt. Tevens ondervinden wij hinder van de stroperige procesgang m.b.t. Flora en 
Fauna wetgeving (denk aan beschermde soorten huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen) als 
woningen gerealiseerd of verduurzaamd worden. De provincies kunnen hierbij helpen door met 
behoud van de principes uit de ladder flexibel in te spelen op nieuwe kansen. We willen de angst 
voor overprogrammeren ”wegnemen”, waar de provincie voor waarschuwt. Deze angst is in de 
dorpen mogelijk terecht, maar in de steden vooralsnog niet. Het is wellicht nodig om nog meer 
vanuit een gezamenlijk belang op te trekken en meer flexibel in te spelen op de 
marktontwikkelingen en behoeften. 
 
Wij willen samen met provincies ook bijdragen aan flexibele woonvormen, die het mogelijk maken 
om maatwerk te leveren voor verschillende groepen woningzoekenden:, statushouders, mensen 
uit maatschappelijke opvang, arbeidsmigranten, belangstellenden voor tiny houses etc. 
 
Verduurzaming 
Uit het Klimaatakkoord volgt dat het verduurzamen van de woningvoorraad het best kan 
plaatsvinden door middel van een regionale/lokale gebiedsgerichte aanpak. De gemeenten 
hebben de regie. De corporaties kunnen gezien hun aandeel in de woningvoorraad daarbij een 
rol als startmotor spelen. De inzet/hulp van de provincies ligt volgens ons vooral in het 
bevorderen van die lokale afstemming en het verbinden van de lokale plannen naar het regionale 
en provinciale niveau. De Regionale EnergietransitieStrategie (RES) speelt daarbij een 
belangrijke rol, mits gemeenten direct volgen met de ontwikkeling van een lokale warmtevisie. 
Gezien de enorme investeringen voor de corporaties is een warmtevisie voorwaardelijk om te 
kunnen starten met de verduurzaming. 
Het is daarnaast duidelijk: de enorme verduurzamingsopgave kan alleen betaalbaar plaatsvinden 
als de (Zeeuwse) markt nog een forse innovatieslag maakt, waarbij er nieuwe oplossingen tegen 
lagere kosten beschikbaar komen. Samenwerking tussen aanbieders en tussen vraag en aanbod 
is daarbij nodig, waarbij de praktijk laat zien dat de regionale/provinciale schaal daarvoor het 
juiste schaalniveau kan zijn. De provincie kan deze innovatie bevorderen door het financieren van 
onderzoek, ‘meer-partijen samenwerking’ bevorderen en gerichte stimuleringssubsidies van 
pilots, bijvoorbeeld voor vraagbundeling en aanpak van gemengde bebouwing van sociale huur 
en particulier bezit beschikbaar stellen. 
 
Een nieuwe koers met de Woningwet 
De Woningwet heeft de taken van corporaties verhelderd en het toezicht aangescherpt. Maar 
lokaal en regionaal manifesteert zich steeds duidelijker dat uitvoering van de maatschappelijke 
opgaven gehinderd wordt. ‘De Woningwet is een landelijk confectiepak dat lokaal knelt’, schrijft 
de commissie Van Bochove in een recent rapport (november 2018), waarin zij de Woningwet 
evalueert. Ze adviseert om de lokale driehoek van corporaties, gemeenten en huurders meer 
mogelijkheden te geven om lokaal maatwerk af te spreken (landelijk wat moet, lokaal wat kan). 
Als de landelijke regels flexibeler zijn, kan de kerntaak van de woningcorporatie lokaal preciezer 
worden vastgesteld. Dan is het niet nodig daarvoor ingewikkelde uitzonderingen in de wet op te 
nemen en kunnen knelpunten in de regionale woningmarkt makkelijker worden opgelost. 
Corporaties zouden bijvoorbeeld met lokale en regionale partners kunnen afspreken dat het in 
hun werkgebied ook tot hun kerntaak behoort om te zorgen voor middeldure huurwoningen (van 
700 tot 1.000 euro). Wij hopen op steun van de provincie Zeeland in het herijken van de wet, naar 
verwachting medio 2019, zodat er meer rekening kan worden gehouden met de Zeeuwse 
situatie. 
 
Financiële armslag corporaties 

https://www.aedes.nl/artikelen/corporatiestelsel/woningwet-in-de-praktijk/evaluatie-woningwet-geef-gemeenten-huurders-en-corporaties-meer-ruimte-voor-lokaal-woonbeleid.html


 

Corporaties zijn verheugd dat provinciebesturen zich ook hard maken voor meer financiële 
armslag voor corporaties in het vervullen van belangrijke maatschappelijke opgaven. Dat bleek 
bijvoorbeeld door provinciale steunbetuigingen in de discussie rond de invoering van de ATAD 
richtlijn, die helaas inmiddels door beide Kamers is goedgekeurd. In plaats van corporaties te 
stimuleren, laat het kabinet de belastingdruk van corporaties oplopen (verhuurderheffing en 
vennootschapsbelasting, waaronder Atad). Onze berekeningen laten zien dat er aan het eind van 
deze kabinetsperiode circa een miljard euro extra belasting dient te worden afgedragen t.o.v. 
2017 (drie i.p.v. twee miljard euro). Hiermee vloeit jaarlijks maatschappelijk gebonden 
(volkshuisvestelijk) vermogen de regio uit richting de Belastingdienst. 
 
Wat ook pijnlijk duidelijk is geworden, is dat de invoering van de verhuurderheffing (een jaarlijkse 
belasting op sociale huurwoningen voor verhuurders met meer dan 50 woningen), die vanaf 2018 
jaarlijks 1,7 miljard euro kost, geleid heeft tot bijna een halvering (!) van de nieuwbouwproductie 
door woningcorporaties. De steun van de provincie Zeeland naar Den Haag blijft daarom hard 
nodig om corporaties meer te kunnen laten investeren.

 
 

Inmiddels wordt op verzoek van de Tweede Kamer (motie Ronnes c.s.) onderzoek gedaan 
naar de lasten en opgaven van corporaties, inclusief de regionale verschillen. Zonder een 
realistisch beeld van de Zeeuwse opgaven en lasten is er geen complete basis voor een gesprek 
over de vraag of wij de ambities van het kabinet qua nieuwbouw en duurzaamheid ook financieel 
kunnen dragen. Corporaties willen in Zeeland de opgaven gezamenlijk aanpakken en als 
collega’s te kort komen, waar mogelijk onderling bijspringen. Als het regionaal niet lukt, moet dat 
eerst goed worden vastgesteld, en pas dan kan naar de aangrenzende gebieden worden 
gekeken. In het bevorderen van deze onderzoeken naar provinciale spankracht en opgave kan 
de provincie Zeeland een belangrijke partij zijn. 
 
Wij zijn graag bereid om tijdens het proces van coalitievorming een nadere toelichting te geven.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
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Nieuwbouw Bron: dVi, CBS en dPi

Nieuwbouw door corporaties structureel teruggevallen sinds invoering 
verhuurderheffing
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https://www.aedes.nl/artikelen/financi-n/financi-n-n/financi-le-positie/tweede-kamer-wil-duidelijkheid-over-financiele-positie-corporaties.html
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