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1 Inleiding 

Dit is de omschrijving van de wensportefeuille van woningcorporatie Stichting Oost Flevoland 

Woondiensten (OFW). De wensportefeuille omschrijft hoe ons woningbezit en ander vastgoed er  over 

tien jaar uit zou moeten zien, om ook in de toekomst duurzaam invulling te kunnen geven aan onze 

missie en organisatiefilosofie.  

 

De wensportefeuille is vormgegeven aan de hand van een onderzoek naar de regionale woningmarkt, 

ontwikkelingen van de doelgroep en onze missie, organisatiefilosofie en doelen. De omschreven 

wensportefeuille vormt samen met een analyse van onze bestaande vastgoedportefeuille, onze 

transformatieopgave voor de komende tien jaren. Tien jaar is een lange periode en zover vooruit kijken 

is moeilijk. Wanneer wij in onze gedachten teruggaan naar het jaar 2006 en de toekomstbeleving van 

dat moment, dan realiseren wij ons dat er in een aantal jaren veel kan veranderen. In 2006 was er nog 

geen economische crisis, de bouw floreerde en van de verhuurdersheffing hadden we nog nooit 

gehoord. De omschreven wensportefeuille is daarom geen statisch document maar het zal jaarlijks 

worden geëvalueerd en zonodig bijgesteld.  

 

Dit beleidsdocument is een  samenvoeging en samenvatting van een aantal verschillende 

beleidsdocumenten van OFW aangaande onze woningen en ander vastgoed. Het bovenliggende kader 

is ons beleidsplan ‘Samen werken aan kansrijk en duurzaam wonen 2012-2017’ waarin onze 

ondernemingsstrategie is verwoord.   

1.1 Aanleiding 

De nieuwe Woningwet verplicht corporaties hun bezit onder te verdelen in een tweetal categorieën, te 

weten het DAEB (dienst algemeen economisch belang) bezit en het niet DAEB bezit. Deze twee 

categorieën moeten administratief worden gescheiden of juridisch worden gesplitst. De essentie van 

de scheiding dan wel splitsing is dat beide onderdelen financieel gezond zijn en ook op de lange 

termijn autonoom gezond blijven. OFW kiest voor administratief scheiden en zal dit verwoorden in 

haar scheidingsvoorstel.  

 

Het uitgangspunt voor het scheidingsvoorstel is een realistische portefeuillestrategie en 

wensportefeuille. Oftewel  de transformatieopgave (de opgave om van de bestaande portefeuille naar 

de wensportefeuille te komen) moet financieel haalbaar zijn met een verantwoord risicoprofiel. 

1.2 Doel en doelgroep  

Het doel van dit document is richting geven aan investeringsbeslissingen, onderhoudsplannen, 

verkoopplannen, sloopplannen, huurbeleid en verduurzamingsopgaves. Door de plannen te toetsen 

aan het kader van de wensportefeuille, zal gerichtere vastgoedsturing plaats vinden. Verder is het input 

voor het financieel regelement, meerjaren begrotingen en scheidingsvoorstel (DAEB en niet-DAEB).  

De doelgroep van dit document bestaat uit: sectorinstituten, toezichthouders, gemeente Dronten, de 

Huurdersbelangen vereniging, stakeholders en medewerkers van OFW. Het informeert onze 

toezichthouders en stakeholders over onze visie met betrekking tot onze vastgoedportefeuille. 

http://www.transparantofw.nl/alle-artikelen/S_1020_Verslagen/S_1021_VBeleidsplan/
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1.3 Kaders 

1.3.1 Beleidsplan ‘Samen werken aan kansrijk en duurzaam wonen’ 

Oost Flevoland Woondiensten (OFW) heeft haar ondernemingsstrategie vastgelegd in haar Beleidsplan 

‘Samen werken aan kansrijk en duurzaam wonen’. Dit beleidsplan loopt  van 2012-2017. In het 

beleidsplan is onze missie en onze organisatiefilosofie verwoord.  

 

Missie en organisatiefilosofie OFW  

De missie van OFW is: ‘We bieden een kansrijke woon- en leefomgeving in de gemeente Dronten voor 

mensen die niet in hun eigen woonbehoefte in de vrije marktsector kunnen voorzien.’ 

 

Dit is waar OFW voor staat (organisatiefilosofie) 

OFW zet zich in voor een woon- en leefomgeving in de gemeente Dronten, waarin mensen prettig 

samenleven en waar het rijk- of arm-zijn niet doorslaggevend is voor de kansen die ze krijgen. De 

kernkwaliteiten van OFW zijn: ontwikkelen, bouwen, verhuren, beheren en een solide maatschappelijke 

verankering.  

1.3.2 Strategisch beleidsplan voorraad en nieuwbouw 

De betekenis van de beleidsthema’s voor onze woningen hebben wij uitgewerkt in ons ‘Strategisch 

beleidsplan voorraad en nieuwbouw’. Dit beleidsplan geeft de basis voor onze wensportefeuille en de 

daarbij horende transitieopgave voor de komende jaren. Als model voor het proces van 

vastgoedsturing gebruikt OFW de beleidsachtbaan van Rigo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Beleidsachtbaan – procesmodel Rigo 
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1.3.3 OFW Basiskwaliteit 

In het beleidsplan OFW Basiskwaliteit (2015) geven wij richting aan het onderhouds- en kwaliteitsbeleid 

van OFW. De focus bij deze kwaliteitsdefinitie is de ondergrens op het gebied van veilig en gezond 

wonen. Het is een uitwerking van het Strategisch beleidsplan voorraad en nieuwbouw.  

1.3.4 OFW op weg naar Energieneutraal 

Het beleidsplan ‘OFW op weg naar Energieneutraal 2050’ (2015) geeft een uitwerking van onze ambities 

en doelen op het gebied van energiebesparing en verduurzaming, zoals deze in ons beleidsplan en 

strategisch beleidsplan voorraad en nieuwbouw zijn verwoord. 

1.4 Samenwerking 

OFW houdt jaarlijks een stakeholdersbijeenkomst waarin verschillende actuele thema’s worden 

besproken en waarin de mening van onze stakeholders wordt opgehaald. Deze input wordt door ons 

verwerkt in beleid en begrotingen. Tevens zijn er regulier overleggen met onze stakeholders. De visie 

van onze stakeholders is van invloed op ons beleid.  

Ons beleidsplan ‘Samen werken aan kansrijk en duurzaam wonen’ is in 2012 behandeld tijdens onze 

stakeholdersbijeenkomst. In onze stakeholdersbijeenkomst van 2014 hebben wij de maatschappelijke 

agenda opgehaald voor ons strategisch beleidsplan voorraad en nieuwbouw. De beleidsdocumenten: 

‘OFW op weg naar Energieneutraal’ en ‘OFW Basiskwaliteit’ zijn in 2015 aan de gemeente Dronten en de 

Huurders Belangen Vereniging (HBV) gepresenteerd en vervolgens besproken. Zowel de gemeente 

Dronten als de HBV hebben hier positief op gereageerd. Op hoofdlijnen zijn de investeringen zoals 

verwerkt in dit plan, besproken met de gemeente Dronten en de HBV. Beide partijen hebben hier 

positief op gereageerd.   

 

Parallel met het schrijven van dit stuk is door adviesbureau Companen een woningmarkt-onderzoek 

uitgevoerd in opdracht van de gemeente Dronten en OFW. Het concept van dit onderzoek is gebruikt 

bij het opstellen van dit stuk. De nieuwe Woonvisie van de gemeente Dronten is ondertussen ook in 

concept gereed en deze gaat binnenkort ter besluitvorming naar de gemeenteraad. Wij zijn intensief 

betrokken bij het woningmarktonderzoek. Bij het schrijven van de Woonvisie zijn wij alleen in het begin 

betrokken geweest. Wij waren niet betrokken bij de fase, waarin de verwachtingen ten aanzien van 

OFW werden geformuleerd. Over de uitkomsten van de Woonvisie gaan gemeente Dronten en OFW de 

komende maanden in gesprek. 

 

In het najaar van 2016 organiseert OFW opnieuw een stakeholdersbijeenkomst waarin de mening van 

onze stakeholders wordt gevraagd. Onderdelen uit dit plan, waar we nog niet eerder de mening van 

onze stakeholders over hebben gevraagd, in combinatie met de uitkomsten van het 

woningmarktonderzoek komen dan aan de orde. Verder wordt er uitdrukkelijk om input gevraagd van 

de gemeente en de HBV. Deze input wordt verwerkt in de begroting 2018 en de daaraan gekoppelde 

financiële meerjarenbegroting en niet meer in de begroting 2017. Dit is qua planning niet mogelijk. De 

wensportefeuille zullen we in 2017 actualiseren op basis van opmerkingen van onze stakeholders.  

1.5 Definities 

In het formuleren van de wensportefeuille van OFW worden verschillende termen gebruikt. Hieronder 

worden deze termen genoemd en de betekenis ervan weergegeven.  

 Autonome groei: Groei van de bevolking ten gevolge van het positief saldo tussen het aantal 

geboortes en het aantal sterfgevallen.  

 DAEB: Dienst algemeen economisch belang. 

 Niet DAEB: Geen dienst algemeen economisch belang. 

 Doelgroep van beleid: Mensen met een huishoudensinkomen onder € 35.739 (prijspeil 2016), 

die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.  
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 Energieneutraal: De energievraag voor ruimteverwarming, warm tapwater, huishoudelijke 

elektra en technische installaties, is op jaarbasis geringer of gelijk dan de hoeveelheid zelf 

opgewekte duurzame energie.  

 Geboorteoverschot: Saldo van het aantal geboortes en aantal sterfgevallen per jaar.  

 HBV: Huurders Belangen Vereniging. 

 Huishoudensverdunning: De landelijke trend dat er steeds meer kleine huishoudens zijn, 

oftewel het gemiddelde aantal personen per huishouden daalt. 

 Kernvoorraad: De hoeveelheid sociale huurwoningen die beschikbaar zijn voor de doelgroep 

van beleid.   

 Liberalisatiegrens: Woningen met een huur boven de € 710,68 (prijspeil 2016), ook wel de 

maximale grens voor de huurtoeslag genoemd.  

 NOM: Nul op de Meter woningen. Woningen die volledig energieneutraal zijn volgens een 

genormaliseerd energieverbruik. Term is bedacht door het project ‘De Stroomversnelling’, 

dit is een netwerk die samen aan de slag gaan om Nul op de Meter renovaties en nieuwbouw 

mogelijk te maken. 

 NOM jas: Woningen waarbij de gebouwschil dermate goed is geïsoleerd, dat deze woningen 

door toevoeging van installaties voor duurzame energieopwekking volledig energieneutraal 

(NOM) zijn te maken.  

 Migratiesaldo: Verschil tussen het aantal vestigers en het aantal vertrekkers binnen de 

gemeente (positief getal, is dat er meer mensen binnen komen dan vertrekken). 

 Modernisering: Een integrale aanpak van bestaande woningen waarbij er bij de projectaanpak 

niet alleen wordt gekeken naar de technische staat of de energetische prestaties van de 

woningen maar ook naar de plattegronden, de aantrekkelijkheid van de wijk, de 

verhuurbaarheid van de woningen, de betaalbaarheid, de veiligheid van de woningen en de 

financiële parameters van deze groep woningen. Deze aanpak is ontwikkeld voor de woningen 

uit de jaren zestig en begin zeventig.  

 Schilmodernisering: Een aanpak van bestaande woningen ontwikkeld voor de woningen uit de 

begin jaren zeventig tot en met de jaren tachtig. Het is een energetische, esthetische en 

technische verbetering van met name de buitenschil van de woning (voorheen werd hier door 

OFW de werknaam ‘extra onderhoud’ voor gebruikt).  

 Scheef wonen: Huurders die met een inkomen boven de inkomensgrens (jaarinkomen > € 

35.739 in 2016 en € 34.911 in 2015) in een sociale huurwoning wonen.  

 Strategisch label: Een kenmerk die aan een woning wordt gegeven waarmee de toekomstvisie 

voor de woning wordt aangeduid. 

 Transformatieopgave: De opgave om van de bestaande vastgoedportefeuille naar de 

wensportefeuille te komen. 

 Wensportefeuille: De in de toekomst gewenst omvang, samenstelling en kwaliteit van de 

vastgoed portefeuille om duurzaam invulling te kunnen geven aan de missie en 

organisatiefilosofie van OFW.  

 Woonlasten: De opstelsom van de huur en de woning gebonden energiekosten,  verminderd 

met eventuele huurtoeslag. 

1.6 Leeswijzer 

In dit document worden de wensportefeuille en de transformatieopgave uitgewerkt langs de lijn van 

een viertal thema’s, te weten: Alle doelgroepen onder dak, Goed Wonen, Kansrijke woonomgeving en 

Energiesprong. Dit zijn de vier speerpunten uit ons beleidsplan.  

In de hoofdstukken per thema, wordt aan de hand van de huidige ontwikkelingen en trends een lange 

termijn wensbeeld geschetst. In het laatste hoofdstuk worden alle wensen integraal weergeven in de 

vorm van een wensportefeuille. Tenslotte is de transformatie opgave verwoord om te komen van de 

huidige portefeuille naar de wensportefeuille.  
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2 Alle doelgroepen onder dak 

2.1 Inleiding 

De omvang en samenstelling van de woningvoorraad wordt afgestemd op de huidige en toekomstige 

vraag van verschillende klantgroepen. De bevolkingsontwikkeling in de gemeente Dronten is voor de 

beschikbaarheid in belangrijke mate bepalend voor de toekomstige vraag. Ook de  

inkomensontwikkeling, economische ontwikkelingen in de gemeente en het overheidsbeleid met 

betrekking tot de doelgroep voor woningcorporaties, zijn belangrijke factoren voor de uiteindelijke 

behoefte aan sociale huurwoningen.      

2.2 Beschikbaarheid 

In ons ‘Strategisch beleidsplan voorraad en nieuwbouw’ uit 2014, is een uitgebreide analyse 

opgenomen van de demografische ontwikkelingen en bevolkingsprognoses van de gemeente Dronten. 

Recente woningmarktonderzoeken en prognosemodellen geven een actueel beeld van de 

demografische ontwikkelingen en bevolkingsprognoses. Onze eigen verhuurresultaten geven trends 

waarmee ontwikkelingen op de woningmarkt kunnen worden geduid.  

2.2.1 Bevolkingsprognose 

Begin 2016 hebben gemeente Dronten en OFW gezamenlijk opdracht verstrekt aan adviesbureau 

Companen om de huidige en toekomstige Dronter woningmarkt zo goed mogelijk in beeld te brengen. 

Dit onderzoekt is de basis voor de nieuwe woonvisie van de gemeente Dronten en de OFW 

Wensportefeuille. Dit onderzoek geeft de volgende uitkomsten voor de bevolkingsprognose van  de 

gemeente Dronten.  

 

Voor de periode tot en met 2035 is door Companen een bevolkings- en huishoudens-prognose 

opgesteld. Hierbij zijn drietal scenario’s uitgewerkt: een scenario op basis van Autonome groei, een 

Trendscenario op basis van het vestigingssaldo in de afgelopen 10 jaar en een Trendscenario Plus op 

basis van het vestigingssaldo in de afgelopen 20 jaar. Dit laatste scenario wordt sterk beïnvloed door 

de sterke groei in 1997 en in mindere mate 1998. 

Bevolkingsgroei gemeente Dronten 1972 - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bron: CBS en GBA gemeente Dronten 
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De trendlijn in de bevolkings- en huishoudensprognose is gebaseerd op een langjarig (10 jaar) 

gemiddelde instroom van vestigers (2004-2014).  

Gemeente Dronten. Bevolkingsprognose 2015 - 2035 

 

2015 2020 2025 2030 2035 

2015-

2025 

2015-

2035 

Autonome groei  40.360 40.890 41.370 41.720 41.870 +1.010 +1.510 

Trendscenario 40.360 41.150 41.910 42.570 43.040 +1.550 +2.680 

Trendscenario Plus 40.360 42.170 44.170 46.200 48.140 +3.810 +7.780 

Bron: Woningmarktonderzoek Companen, Prognosemodel Companen 2016  

Om de natuurlijke groei van de bevolking op te vangen, moet het aantal woningen in Dronten de 

komende jaren toenemen. In de periode 2015-2035 is de autonome bevolkingsgroei geraamd op ca. 

1.510 personen. Als het vestigingssaldo zich trendmatig voortzet, groeit de bevolking in dezelfde 

periode met ca. 2.680 personen. Bij het Trendscenario Plus ligt de groei op een aantal van ca. 7.780 

personen voor de periode 2015-2035. Dit laatste scenario is vergelijkbaar met het Primos prognose 

model van ABF Research. Companen geeft aan dat dit laatste scenario minder waarschijnlijk is.   

Ter vergelijking: In de afgelopen 10 jaar is de bevolking met ca. 235 personen per jaar gegroeid en in de 

afgelopen 5 jaar met ca. 115 personen per jaar. De prognose Autonome groei gaat uit van een groei 

van ongeveer 100 personen per jaar in de periode 2015-2025, het Trendscenario van 155 personen per 

jaar en het Trendscenario Plus van 380 personen per jaar. Het Trendscenario Plus veronderstelt 

derhalve een trendbreuk, zoals in de navolgende grafiek goed is te zien.  

Gemeente Dronten. Ontwikkeling bevolking op basis van drie scenario’s 1995 - 2035

Bron: Woningmarktonderzoek Companen 2016, CBS 2016, Prognosemodel Companen 2016 

OFW beschouwt het Trendscenario als het meest waarschijnlijke scenario. In haar portefeuille-strategie 

wordt dit scenario dan ook als uitgangspunt gehanteerd. De overige scenario’s worden door OFW 

beschouwd als een bandbreedte waarbinnen de bevolkingsgroei zich kan gaan begeven. Het 

monitoren van de werkelijke bevolkingsontwikkeling en het zonodig bijsturen blijft essentieel.  

Om de groei van de bevolking op te vangen, moet het aantal woningen in de gemeente Dronten de 

komende jaren toenemen. De groei wordt veroorzaakt door de opstelling van een positief 

migratiesaldo, huishoudensverdunning en een geboorteoverschot. Belangrijke kanttekening hierbij is, 

dat zowel het migratiesaldo als het geboorteoverschot de afgelopen jaren in de gemeente Dronten 

afneemt. Navolgende grafieken illustreren deze ontwikkelingen.  
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Gemeente Dronten. Ontwikkeling aantal geboorten, 1996 - 2015

 

Gemeente Dronten. Ontwikkeling aantal overledenen, 1996 - 2015 

 

 

 

 

 

 

Bron: woningmarktonderzoek Companen 2016, CBS 2016 

In de periode 2015-2035 is de autonome behoefte geraamd op ca. 1.910 woningen. Als het 

vestigingssaldo zich volgens het Trendscenario voortzet, dan groeit de woningbehoefte in deze periode 

met ca. 2.360 woningen. Bij het Trendscenario Plus is deze woningbehoefte 4.280 woningen. 

Gemeente Dronten. Woningbehoefteprognose 2015 - 2035     

 2015 2020 2025 2030 2035 2015-

2025 

2015-

2035 

Autonome groei  16.470 17.310 17.910 18.220 18.380 +1.440 +1.910 

Trendscenario 16.470 17.410 18.110 18.540 18.830 +1.640 +2.360 

Trendscenario Plus 16.470 17.800 18.970 19.910 20.750 +2.500 +4.280 

Bron: woningmarktonderzoek Companen 2016, CBS 2016, Prognosemodel Companen 
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De gemeente Dronten zet in op het Trendscenario Plus. Dit zal niet zondermeer worden gerealiseerd. 

Dronten zal zich door marketing en actieve verkoop gaan richting op realisatie van deze groei. Het 

verschil tussen het Trendscenario en het Trendscenario Plus zal voornamelijk in de koopsector worden 

gerealiseerd. Voor het aantal sociale huurwoningen gebruiken wij het Trendscenario met een 

woningbehoefte van ca. 2.360 woningen over een periode van 20 jaar (2015-2035). Dit is een 

gemiddelde woningvraag van circa 120 woningen per jaar. Deze gemiddelde groei is niet gelijkmatig 

opgebouwd. In de eerste tien jaar is de gemiddelde groei 164 woningen per jaar en in de laatste 10 jaar 

gemiddeld 72 woningen per jaar.  

Gemeente Dronten. Ontwikkeling woningbehoefte op basis van drie scenario’s

Bron: woningmarktonderzoek Companen 2016, CBS 2016, Prognosemodel Companen 2016 

2.2.2 Woningmarkt 

De markt voor sociale huurwoningen in Dronten is relatief ontspannen. De gemiddelde wachttijd die 

nodig is om een woning te huren is korter dan 2 jaar. Voor minder gewilde woningen is de wachttijd 

beduidend korter. De instroom van nieuwe huurders is beperkt door de ingestelde inkomensgrens 

voor de toewijzing van sociale huurwoningen.  

Wachttijden sociale huurwoning per plaats, wijk en woningtype   

Type woning Wijk 
Wachttijd  

Dronten 2013 

Wachttijd  

Dronten 2014 

Wachttijd  

Dronten 2015 

Eengezinswoning Centrum 18-24 maanden 18-24 maanden 18-24 maanden 

Noord 12-24 maanden 12-24 maanden 18-24 maanden 

De Boeg 18-24 maanden 18-24 maanden 18-24 maanden 

De Fazant 12-18 maanden 12-18 maanden 12-18 maanden 

Zuid 12-18 maanden 12-18 maanden 12-18 maanden 

De Gilden > 24 maanden > 24 maanden 12-18 maanden 

Seniorenwoning Centrum > 24 maanden > 24 maanden > 24 maanden 

Noord > 12 maanden > 24 maanden > 24 maanden 

De Boeg 12-18 maanden 12-18 maanden 6-12 maanden 

De Fazant Onbekend Onbekend > 24 maanden 

Zuid 6-12 maanden 6-12 maanden 6-12 maanden 

De Gilden > 24 maanden > 24 maanden > 24 maanden 

Appartement  12-24 maanden 12-24 maanden 12-24 maanden 

Tweekamer woning    12-18 maanden 

Kamer  0-6 maanden 0-6 maanden 0-6 maanden 

Bron: OFW 

10000

12000

14000

16000

18000

20000

22000

1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

Woningvoorraad Autonome groei Trendscenario Trendscenario Plus



Pagina | 11  

 

Voor de appartementen in de wijken De Munten en De Gilden in Dronten is de wachttijd langer dan 24 

maanden. Het gaat hier om nieuwe appartementen in kleinschalige complexen. De wachttijd voor een 

eengezinswoning in De Gilden is korter geworden en is gemiddeld 17 maanden. Ook de wachttijd voor 

een seniorenwoning in wijk De Boeg is korter geworden en is gemiddeld 11 maanden. De wachttijden 

voor een woning in Biddinghuizen en Swifterbant zijn ongeveer 12 tot 18 maanden.  

Companen geeft in het woningmarkt onderzoek uit 2016 de volgende conclusie: ‘De druk op de sociale 

woningmarkt is beperkt. Huishoudens komen, zeker in vergelijking tot andere delen van het land, 

relatief snel in aanmerking voor een sociale huurwoning.’ 

2.2.3 Doelgroep van beleid 

Voor woningcorporaties is de doelgroep de huishoudens met een jaarinkomen tot € 35.739  

(inkomensgrens 2016). Verder bestaat onze doelgroep uit een aantal bijzondere doelgroepen als 

ouderen, jongeren en wonen met zorg. Deze bijzondere doelgroepen worden omschreven in paragraaf 

3.4 van dit plan.  

 

Voor gemeente Dronten en OFW is in 2016 door Companen, op basis van de meest actuele gegevens 

uit het Regionaal Inkomens Onderzoek (RIO) 2012 van het CBS, in beeld gebracht hoe groot het 

aandeel huishoudens is met een inkomen tot € 34.911 (inkomensgrens 2015). In onderstaande tabel is 

weergegeven hoe groot de potentiële doelgroep is en welk aandeel van deze doelgroep in een 

huurwoning, particulier huurwoning of koopwoning woont. 

Gemeente Dronten. Huidige bewoning woningvoorraad naar eigendomsvorm 

 
Corporatiebezit 

Particuliere 

huurwoningen Koopwoningen Totaal 

  % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal 

Tot huurtoeslaggrens 1  59% 2.580 34% 630 17% 1.690 30% 4.900 

Huurtoeslaggrens - € 34.911 23% 1.000 13% 240 6% 660 12% 1.900 

Subtotaal tot € 34.911 82% 3.580 47% 870 23% 2.350 41% 6.800 

€ 34.911 - € 38.000  4% 180 5% 100 9% 880 7% 1.160 

€ 38.000 - € 43.000 4% 180 5% 100  9% 880 7% 1.160 

Vanaf € 43.000 10% 440 39% 730 60% 6.180 43% 7.350 

Totaal 100% 4.380 100% 1.860 100% 10.230 100% 16.470 

Bron: Woningmarktonderzoek Companen 2016, CBS/RIO 2012, OFW, bewerking Companen. 

In de gemeente Dronten heeft ongeveer 41% van de huishoudens een jaarinkomen tot de 

inkomensgrens van € 34.911 (inkomensgrens 2015). Een klein deel van de huurwoningen van OFW 

wordt bewoond door huishoudens met een hoger inkomen, zogenoemde scheefwoners. Tot deze 

groep scheefwoners behoren ook de huurders met een inkomen tot € 39.874 (prijspeil 2016). De 

rijksoverheid heeft met het passend toewijzen bepaald dat een corporatie jaarlijks 10% van haar 

woningen aan deze tussengroep (inkomen € 34.911 - € 39.874) mag toewijzen. Van alle bewoners in 

een woning van OFW, heeft 82% een inkomen tot € 34.911 en woont ongeveer 18% ‘scheef’. De 

tendens is dat het aantal scheefwoners in de sociale huursector lijkt af te nemen. Bij OFW is dit ook het 

geval.  

De omvang van de doelgroep omvat 6.800 huishoudens in 2015. Van de doelgroep woont 53% procent 

in een huurwoning, 13% in een particuliere huurwoning en 34% procent in een koopwoning. Voor 

Nederland ligt het aandeel van de doelgroep dat in een huurwoning woont iets hoger, namelijk op 

64%. Dit betekent dat in de gemeente Dronten wat meer mensen met een laag inkomen in een 

                                                                 
1
 lage huurtoeslag grens, voor 1-persoonshuishoudens en voor 2-persoonshuishoudens tussen 23 en de AOW-

gerechtigde leeftijd. 
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koopwoning wonen. Voor OFW betekent dit, dat 50-60% van de eventuele groei van het aantal 

huishoudens met een jaarinkomen onder de € 34.911, door OFW dient te worden gerealiseerd.   

De omvang van de doelgroep van beleid is sterk afhankelijk van economische ontwikkelingen. 

Companen geeft in hun woningmarktonderzoek dan ook een drietal scenario’s. Een bij economische 

groei van 0% per jaar, een bij economische groei van 0% voor de eerste vijf jaar en 1,2% voor de jaren 

erna en een scenario voor een economische groei boven de 1,2% per jaar.  

Gemeente Dronten. Verwachte ontwikkeling inkomensgroepen per economisch scenario, 2015 - 2025 

 
2015 2025 

 0% scenario 0% en 1,2% scenario +1,2% scenario 

Tot € 34.911 6.800 7.430 6.910 6.580 

€ 34.911 - € 38.000  1.160 1.250 1.315 1.355 

€ 38.000 - € 43.000 1.160 1.250 1.315 1.355 

Vanaf € 43.000 7.350 7.970 8.360 8.610 

Totaal  16.470 17.9002 17.900 17.900 

Bron: woningmarktonderzoek Companen 2016, Prognosemodel Companen 2016 Trendscenario, CBS/RIO 2012, bewerking 

Companen 

Op dit moment is het middelste scenario het meest waarschijnlijke omdat het CPB in 2016 een 

economische groei van 0,5% verwacht (mediaan huishouden). Dit is zelfs al iets beter dan hetgeen het 

middelste scenario geeft.   

2.2.4 Benodigde kernvoorraad 

De omvang van de kernvoorraad van OFW wordt bepaald door een aantal factoren. Dit zijn de 

volgende:  

1. Bevolkingsontwikkeling gemeente Dronten (groei of krimp) 

2. Economische ontwikkeling en daardoor inkomensontwikkeling  

3. Hoeveelheid ‘scheefwoners’ binnen het bezit van OFW. 

In de voorgaande paragrafen is ingegaan op de bevolkingsontwikkeling en de inkomensontwikkeling 

binnen de gemeente Dronten.  

 

In het woningmarkt onderzoek is door Companen, in beeld gebracht hoe groot de kernvoorraad van 

OFW zou moeten zijn, om de huishoudens met een jaarinkomen tot € 34.911 (doelgroep sociale 

huurwoningen) in voldoende mate te kunnen bedienen de komende jaren. 

Gemeente Dronten. Gewenste omvang van de sociale voorraad in 2025 

Aantal woningen 

van woning-

corporaties in 2015 

Omvang  < € 34.911 

in corporatiewoning 

in 2015 

Omvang > € 34.911 

in corporatiewoning 

(% scheefheid) in 

2025 

Ontwikkeling 2015 - 

2025 doelgroep in 

sociale huur in 

aantal huishoudens 

Gewenste omvang 

kernvoorraad 2025 

4.380 3.590  (huidig) 800 (18%) -120 tot +320 4.270 tot 4.710 

4.380 3.590 600 (14%) -120 tot +320 4.070 tot 4.510 

4.380 3.590  400 (10%) -120 tot +320 3.870 tot 4.310 

Bron: Prognosemodel Companen 2016 Trendscenario, CBS/RIO 2012, bewerking Companen. 

De bandbreedte bij de verschillende scenario’s is sterk afhankelijk van het aantal scheefwoners bij 

OFW. Het aantal scheefwoners bij OFW is na de eerste inkomensafhankelijke huurverhoging sterk 

gedaald maar deze trend zet niet door. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat veel van de 

huidige scheefwoners al jaren lang huren bij OFW en gezien hun leeftijd niet snel de stap naar een 

koopwoning meer (kunnen) maken.  

                                                                 
2
 Er is door Companen een doorrekening gemaakt van het aantal huishoudens en dit aantal verschilt van de 

gewenste woningbehoefte. Bij de woningbehoefte wordt namelijk rekening gehouden met de frictieleegstand. Een 

deel van de woningen moeten beschikbaar zijn om doorstroming mogelijk te maken.  
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2.2.5 Verkoopbeleid 

OFW heeft een aantal woningen aangewezen voor verkoop. Deze woningen met het strategisch label 

‘verkoop’ worden na huuropzegging van de huidige huurders te koop aangeboden. Ook zittende 

huurders kunnen dergelijke woningen kopen. In de praktijk gebeurd dit echter zeer beperkt. De 

woningen die te koop worden aangeboden zijn woningen die voor OFW minder toekomstwaarde 

hebben omdat de doelgroep qua samenstelling wijzigt. Hiervoor zijn drie hoofdredenen te weten:  

1. OFW heeft al veel woningbezit in een wijk vanuit de ambitie ‘gemengde wijken’ zouden er 

woningen verkocht kunnen worden;   

2. Qua typologie zijn er van deze soort woningen minder nodig in de toekomst door een 

wijzigende samenstelling van de doelgroep;  

3. Het tegengaan van versnipperd bezit. 

Woningen van OFW met het strategisch label ‘Verkoop’ 

Postcodegebied Aantal woningen aangewezen voor verkoop 

Dronten 326 

Swifterbant 128 

Biddinghuizen 186 

Totaal 640 

Een langjarig gemiddelde van het aantal verkochte woningen per jaar is 30 woningen. Bij het 

berekenen van de benodigde kernvoorraad is dit dan ook het uitgangspunt. In 2015 heeft OFW 39 

woningen verkocht.   

2.3 Conclusies 

Om de benodigde kernvoorraad nu en over 10 jaar te bepalen zullen wij de gegevens genoemd bij 

bevolkingsprognose, woningmarkt, doelgroep van beleid en verkoopbeleid combineren. 

Het woningmarktonderzoek van Companen uit 2016 geeft een grote bandbreedte voor de hoeveelheid 

benodigde sociale huurwoningen. Dit is sterk afhankelijk van de afname van de hoeveelheid 

scheefwoners. OFW heeft ook in 2016 een inkomensafhankelijke huurverhoging doorgevoerd en de 

hypotheekrente is op dit moment historisch laag. Het is dan ook te verwachten dat het aantal 

scheefwoners op termijn afneemt. Omdat de afgelopen jaren de hoeveelheid scheefwoners maar 

beperkt afnam, acht OFW een afname van 18% naar 14% scheefwoners in 2025 het meest 

waarschijnlijk. De benodigde kernvoorraad in 2025 zou daardoor tussen de 4.060 en 4.500 woningen 

liggen volgens het onderzoek (zie tabel, pagina 12). Een aantal van 4.250 woningen is ongeveer het 

midden van de gestelde bandbreedte en de richting waarop OFW koerst voor haar omvang van de 

kernvoorraad in 2025. De feitelijke ontwikkeling wordt jaarlijks getoetst.   

De toename van de woningbehoefte wordt in de periode 2015-2035 geraamd op circa 2.360 woningen. 

Dit is een woningvraag van 118 woningen per jaar. Als we uitgaan van de huidige verhouding sociale 

huurwoningen ten opzichte van de totale voorraad (in 2015, 23,7%), dan zal ongeveer een kwart van 

deze toename in de sociale huur moeten worden gerealiseerd. Dat zijn dus zo’n 30 woningen per jaar.  

Na de afbouw van de kernvoorraad naar het aantal van 4.250, zal er volgens de huidige inzichten een 

situatie ontstaan waarin het woningbezit van OFW stabiliseert; OFW verkoopt jaarlijks 30 woningen en 

voegt gelijktijdig jaarlijks 30 woningen toe. Hierdoor neemt de totale Dronter woningvoorraad toe met 

30 woningen per jaar, waarmee aan de geprognotiseerde groei (volgens het Trendscenario) wordt 

voldaan. Hierdoor kan OFW haar bezit verjongen en inspelen op een eventuele kwalitatieve vraag.      
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3 Goed wonen 

3.1 Inleiding 

Wat is de goede balans tussen woningen met een kwaliteit dat deze veilig, gezond en comfortabel zijn 

te bewonen, zonder dat dit dermate grote financiële investeringen vraagt, dat de betaalbaarheid in het 

geding komt. Waar vinden wij dat onze huurders recht op hebben op het moment dat ze een woning 

van OFW huren? Wat vinden wij veilig genoeg? In het beleidsplan OFW Basiskwaliteit uit 2015 worden 

deze vragen beantwoord en is ons kwaliteitsbeleid verwoord.  

 

Goed wonen is ook passende woonruimte voor iedere doelgroep nu en in de toekomst. Dit heeft ook 

te maken met de toekomstwaarde van het woningbezit. Wanneer OFW de juiste product-

marktcombinaties kan aanbieden en de hoeveelheid is afgestemd op de vraag, dan is de toekomstige 

exploitatie geborgd.   

3.2 Woningkwaliteit 

3.2.1 Sturen op kwaliteit 

OFW heeft door het ontstaan van de IJsselmeerpolders een bijzonder woningbezit. In de jaren zestig en 

zeventig van de vorige eeuw, zijn er in de polders grote hoeveelheden woningen gebouwd. De oudste 

woningen bevinden zich in de centrumwijken van de dorpen waarna er wijk voor wijk woningen zijn 

toegevoegd. Op deze manier zijn de dorpen Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen in hun huidige 

vorm ontstaan. Beoordeling van de kwaliteit van de woningen is door deze ontstaansgeschiedenis 

goed te koppelen aan de bouwjaren van de woningen. Woningen van een bepaald bouwjaar liggen in 

wijken met specifieke stedenbouwkundige uitgangspunten en hebben plattegronden passend bij dat 

tijdsbeeld. Veelal zijn er ook bouwmaterialen toegepast die in die tijd gemeengoed waren.  

3.2.2 Woningen gebouwd tot begin jaren ‘70 

De eerste groep woningen van een bouwjaar tot de midden jaren ’70 zijn eengezinswoningen in of 

nabij de centra van de drie kernen. Ze zijn gebouwd onder regie van de Rijksdienst IJsselmeerpolders 

die degelijke producten afleverde. De casco’s van deze woningen zijn ook nu nog goed. Het merendeel 

van deze woningen is al gemoderniseerd. Energetisch waren de woningen niet goed en ze hadden een 

energielabel D, E, F of G, dit is inmiddels aanzienlijk verbeterd naar veelal energielabel A+,A of B. Ze 

hebben een aantrekkelijke ligging nabij de centra van de drie dorpen (Dronten, Swifterbant en 

Biddinghuizen). De wijken waarin deze woningen staan, zijn ruim opgezet en er is veel groen.   

 

In ons ‘Strategisch beleidsplan voorraad en nieuwbouw’ uit 2014 is omschreven dat voor deze groep 

woningen de aanpak van het moderniseren wordt gecontinueerd. Dit omdat het kwalitatief ruime 

woningen betreft met een goede ligging in de centra van Dronten, Biddinghuizen of Swifterbant. Er 

wordt een integrale aanpak gehanteerd waardoor deze op alle aandachtgebieden weer klaar wordt 

gemaakt voor de toekomst. Deze woningen krijgen in de financiële parameters dan een 

levensduurverlenging van 40 jaar. Totaal zijn er nog 143 woningen van OFW gelabeld met het 

strategisch label ‘modernisering’ (Greente-Zuid en Spelwijk Swifterbant). Woningen aan de 

Groenlandstraat en omgeving in Dronten zijn al eens beperkt gemoderniseerd. Er is bij deze woningen 

aanvullend onderhoud nodig. Deze werkzaamheden worden na de uitvoering van de 

moderniseringsprojecten Greente-Zuid en Spelwijk in Swifterbant alsnog gedaan. Woningen die nog 

niet volledig zijn gemoderniseerd omdat de toenmalige bewoners niet (volledig) mee wilden werken, 

worden bij verhuizing alsnog aangepakt en voorzien van dak- en vloerisolatie. 
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3.2.3 Woningen bouwjaar 1973-1980 

De tweede groep woningen is gebouwd in de periode van 1973 tot en met 1980. Wat deze woningen 

typeert is dat ze verder van de centra afliggen dan de woningen van voor 1973. De stedenbouwkundige 

opzet van de wijken waarin deze woningen liggen varieert. Uit het laatste Lemon-onderzoek in Dronten 

blijkt dat mensen prettig wonen in deze wijken.  

 

Veelal zijn het relatief grote eengezinswoningen of seniorenwoningen die in deze wijken zijn gebouwd. 

De vraag naar deze grotere eengezinswoningen neemt wel af doordat er steeds minder (grote) 

gezinnen zijn en de woningen relatief duur zijn. De huren liggen veelal wel onder de huurtoeslaggrens 

voor meerpersoonshuishoudens. Er zijn in de toekomst meer 1-2 persoons huishoudens. Vandaar dat 

OFW in deze wijken ook veel woningen voor de verkoop heeft aangewezen. OFW zou dit aantal 

woningen in haar bezit willen verminderen. 

 

Woningen van de bouwjaren 1973 -1980 zullen vanaf 2019 toe zijn aan groot-onderhoud. De kozijnen 

en de dakpannen zijn dan aan vervanging toe. Het groot-onderhoud is ook voor deze woningen het 

natuurlijke moment om een schilrenovatie op NOM (Nul op de Meter) niveau uit te voeren. Dit 

vanwege onze energetische ambitie (zie ook hoofdstuk Energiesprong en beleidsplan OFW op weg 

naar Energieneutraal). Deze aanpak wordt door ons ‘schilmodernisering’ benoemd. Voorheen 

gebruikten wij hiervoor de werknaam ‘extra onderhoud’.  De eerste  schilmoderniseringsprojecten 

zullen volgens ons voorraadbeleid vanaf 2019 in uitvoering worden genomen. Totaal zijn er 459 

woningen voorzien van het strategisch label ‘schilmodernisering’ (voorheen ‘extra onderhoud’). 

3.2.4 Woningen bouwjaar 1980-1996 

De derde groep woningen is gebouwd tussen 1980 en 1996. Een deel van deze woningen staan nog in 

de zogenaamde bloemkoolwijken die gemeengoed waren tot het midden van de jaren tachtig waarna 

men de wijken weer meer in rechte lijnen ontwierp. 

 

De technische kwaliteit van deze woningen is goed en de daken gaan nog minstens twintig jaar mee. 

De energetische kwaliteit van deze woningen is beter dan de woningen net voor 1980 (label B, C of D). 

Het aanbrengen van spouwmuurisolatie, vloer en kapisolatie is in deze jaren gemeengoed geworden. 

Ook is op de begane grond overal al dubbel glas geplaatst en is later met planmatig onderhoud bij veel 

woningen dubbel glas op de verdieping geplaatst. De verhuurbaarheid van deze woningen is goed. 

OFW heeft voor deze woningen geen andere ambitie dan het handhaven van de huidige situatie en het 

aanbieden van PV panelen.  

3.2.5 Woningen bouwjaar 1996-2014 

De woningen die vanaf 1996 zijn gerealiseerd zijn nog niet op de helft van hun verwachte levensduur 

en kunnen vanuit technisch perspectief nog vele jaren probleemloos worden verhuurd. De woningen 

die vanaf 1996 zijn gebouwd, zijn nog relatief nieuw en gewoon onderhoud volstaat voor het op een 

goed niveau houden van de technische kwaliteit van deze groep woningen. Het grootste deel van de 

woningen heeft een A, A+ of A++ energielabel. OFW heeft voor deze woningen geen andere ambitie 

dan het handhaven van de huidige situatie en het aanbieden van PV panelen. 

3.3 Veiligheid 

In het beleidsplan OFW Basiskwaliteit, zijn de volgende veiligheidsthema’s omschreven en daarbij zijn 

de volgende ambities verwoord:  

 Asbest - OFW heeft de wens om over 10 jaar alle asbest uit haar woningen te hebben 

verwijderd. Dit betreft asbest dat normaal gebruik van de woning belemmert. OFW 

combineert het saneren zo veel mogelijk met natuurlijke momenten als onderhoud, 

modernisering of planmatig onderhoud.  
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 Brandveiligheid – OFW heeft geen woningen meer in haar bezit met een groot gevaar voor 

brandoverslag doordat ze niet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. OFW heeft hier dus 

geen aanvullende maatregelen gepland.  

 Inbraakveiligheid – OFW heeft op alle woningen inbraakwerend hang- en sluitwerk toegepast 

volgens de toen geldende eisen (SKG** / SKG2). Door de moderniseringen en de verschillende 

projecten voor het aanbrengen van inbraakwerend hang- en sluitwerk is de 

inbraakwerendheid van de woningen van OFW over het algemeen beter dan die van de 

koopwoningen. Gezien het beperkt aantal inbraken in de woningen van OFW zijn er geen 

aanvullende maatregelen gepland. OFW monitort continu de inbraken met sporen van braak 

in haar woningen. Mochten hierin trends waarneembaar zijn dan acteren wij hierop door 

voorzieningen te treffen.  

 Open verbrandingstoestellen – OFW wil veilige warmte en daarom af van open 

verbrandingstoestellen. OFW heeft zelf geen open verbrandingstoestellen in haar bezit.  OFW 

treedt individueel in gesprek met huurders die zelf een open verbrandingstoestel in hun bezit 

hebben.  

 Gasleidingen – OFW wil veilige gasleidingen en controleert complexen met stalen gasleidingen 

zonder ommanteling, 2 jaarlijks tegelijk met de cv-ketel controle. Waar nodig worden deze 

gasleidingen vervangen.  

 Elektrische installaties – OFW wil af van elektrische installaties zonder aarde en 

aardlekschakelaars. Vanuit het planmatig onderhoud worden de woningen zonder 

aardlekschakelaar in 2017 en 2018 alsnog voorzien van deze beveiliging.    

3.4 Toekomstwaarde 

3.4.1 Product - Marktcombinaties 

Het aanbod en de vraag naar sociale huurwoningen is volgens de ervaringen van ons eigen 

verhuurteam en volgens het onderzoek van Companen in evenwicht. De beschikbaarheid van de juiste 

woningtypes voor iedere doelgroepen moet daarbij echter ook worden gewogen. Companen heeft in 

hun marktonderzoek uit 2016 ook de kwalitatieve woningbehoefte onderzocht. Uit de analyse van 

Companen blijkt dat in de huurwoningen van OFW relatief veel jongeren en ouderen wonen. 

Bevolkingsgroei in deze leeftijdsgroepen zal dan ook voor een belangrijk deel tot uitdrukking komen in 

de markt voor sociale huurwoningen. 

  

Gemeente Dronten. Bewoning woonvoorraad naar leeftijdsklasse en eigendom

 
Bron: Woningmarktonderzoek Companen, WOZ-registratie, GBA gemeente Dronten 2016, OFW 2016. 
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Gemeente Dronten. Bewoning woningvoorraad naar leeftijdsklasse naar eigendom, relatief   

 
Bron: WOZ-registratie, GBA gemeente Dronten 2016, OFW 2016. 

Bij het beoordelen van de beschikbare en gewenste woningtypologieën is de leeftijdsopbouw van de 

bevolking en daarbinnen de doelgroep van OFW van belang. De  navolgende tabel geeft informatie 

over de ontwikkeling van de verschillende leeftijdscategorieën binnen de gemeente Dronten.  

 Gemeente Dronten. Huishoudensontwikkeling per huishoudensprognose 2015 - 2020 - 2030 

 2015 2020 2025 2030 2015-2020 2015-2030 

HH t.m. 35 jaar 3.240 3.440 3.490 3.380 +200 +140 

HH 36 t.m. 55 jaar 6.240 5.980 5.720 5.760 -260 -480 

HH 56 t.m. 75 jaar 5.180 5.940 6.430 6.650 +760 +1.470 

HH 75+ jaar 1.810 2.050 2.460 2.750 +240 +940 

Bron: woningmarktonderzoek Companen 2016 

Wat in deze tabel opvalt is dat de categorie huishoudens met een leeftijd tussen de 56 en 75 jaar en de 

categorie 75+ sterk toenemen, terwijl de categorie met een leeftijd tussen 36 en 55 jaar enigszins 

afneemt. De groei van 55 t/m75 jaar vlakt in de tijd behoorlijk af en daarmee op termijn ook de groei 

van 75+.  

Gemeente Dronten. Huishoudensontwikkeling per huishoudensprognose 2015 - 2020 - 2030 

 

  

 

 

 

 

 

 

Bron: woningmarktonderzoek Companen 2016 

 

63% 
79% 73% 

58% 
73% 

37% 
21% 27% 

42% 
27% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Tm. 35 jaar 36 tm 55 jr 56 tm 75 jr 76+ jaar Totaal

Koop en Huur overig Huur OFW



Pagina | 18  

 

Wanneer nu de koppeling wordt gemaakt naar de verschillende woningtypes dan ziet volgens 

Companen de kwalitatieve vraag er als volgt uit:  

Gemeente Dronten. Gewenste omvang woningvoorraad 2015 - 2020 - 2025 - 2030 

Bron: woningmarktonderzoek Companen 2016 

Gemeente Dronten. Kwalitatieve woningvraag 2015 - 2020 - 2030, Trendscenario 

 2015-2020 2015-2030 

Koop appartement +75 a 100 woningen  +250 a 300 woningen 

Koop rijwoning +300 a 350 woningen +600 a 650 woningen 

Koop 2-1 kap +200 a 250 woningen +450 a 500 woningen 

Koop vrijstaand +200 a 250 woningen +400 a 450 woningen 

Huur eengezins -150 a 200 woningen - 400 a 450 woningen 

Huur appartement +75 a 100 woningen +350 a 400 woningen 

Huur senior3 +75 a 100 woningen +150 a 200 woningen 

Totaal  Ca 940 woningen Ca 2.070 woningen 

Bron: woningmarktonderzoek Companen 2016 

De behoefte aan eengezinswoningen in de huur zal volgens Companen met ca. 425 woningen afnemen 

en de vraag naar appartementen en seniorenhuisvesting zal de komende jaren toenemen met ca. 550 

woningen. De behoefte aan eengezinswoningen in de huur zal echter pas gaan afnemen, wanneer 

senioren daadwerkelijk zullen doorstromen naar seniorenwoningen en appartementen. Het is dus 

goed om deze beweging te monitoren en de uitkomsten mee te nemen in een actualisering van de 

wensportefeuille. Bij het opstellen van ons ‘Strategisch beleidsplan voorraad en nieuwbouw’ in 2014, is 

de afnemende behoefte aan grote eengezinswoningen al waargenomen. Vandaar dat het voor verkoop 

aangewezen bezit, al volledig bestaat  uit (grote) eengezinswoningen. Met een verkoopprognose van 

zo’n 30 woningen per jaar (totaal 450 in 2030) wordt er ingespeeld op de afnemende behoefte voor 

eengezinswoningen.  

 

 

 

                                                                 
3 Huur senior: Een woning specifiek voor de doelgroep senioren. Dit kan zowel een grondgebonden als gestapelde 

woning zijn.  
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Door de komende jaren specifiek te bouwen voor senioren en jongeren zal er worden ingespeeld op 

de wijziging in de samenstelling van de doelgroep voor sociale huurwoningen. Waarbij de toename van 

senioren volgens Companen veruit de belangrijkste ontwikkeling is. Monitoring van wachttijden, 

nieuwe inschrijvers en het verhuisgedrag van senioren, is belangrijk om de kwalitatieve vraag in de 

toekomst goed te voorspellen.  

3.4.2 Senioren 

In onderstaande tabel is het aanbod weergegeven van voor senioren geschikte huisvesting. 

Daarnaast is het aantal woningzoekenden naar een voor senioren geschikte woning in beeld 

gebracht.  

Verhouding vraag en aanbod seniorenhuisvesting bij OFW 

 Aanbod aan seniorenhuisvesting  

per 01-01-2016 

Vraag naar seniorenhuisvesting per  

01-01-2016 (op woningzoekendenlijst 

OFW) 

Levensloopwoningen 142 518 

Seniorenwoningen en 

–appartementen 

627 

MIVA (Mindervalide)-woningen 27 

Seniorenwoning 50+ 

(woongroep 50+ ’De Wiekslag’) 

24 

Totaal 820  

Bron: OFW 

OFW hanteert het ervaringscijfer dat er tweemaal zoveel inschrijvingen moeten zijn dan de 

hoeveelheid woningen, om van een gezonde woningmarkt te spreken. Zoals uit voorgaande tabel blijkt, 

is er sprake van 0,63 inschrijving per seniorenwoning of appartement. De woningmarkt voor 

seniorenwoningen en appartementen in de huur lijkt dus ontspannen. Dit blijkt ook wel uit de 

wachttijden voor seniorenwoningen. De vraag naar seniorenhuisvesting op de wachtlijst van OFW blijft 

dalen van 561 in 2015 naar 518 in 2016. Dit lijkt tegen de trend van de vergrijzing in te gaan. 

 

Een verklaring kan zijn dat senioren door de modernisering van hun woning (waaronder een ruimere 

badkamer en tweede toilet) langer in hun eigen woning willen blijven wonen. Uit het woningmarkt 

onderzoek van Companen blijkt ook dat maar liefst 41% van de 76 plussers nog gewoon in een 

grondgebonden eengezinswoning wonen. Dit gegeven ondersteunt de eerder gegeven verklaring van 

het feit dat er bij OFW (nog) geen grote vraag is naar seniorenwoningen of appartementen. Bij het 

woningmarktonderzoek zijn hierover aan het bewonerspanel een aantal relevante stellingen 

voorgelegd. Zie navolgende figuur. 
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Gemeente Dronten. Stellingen met betrekking tot ouder worden en zelfstandig wonen

 

Bron: woningmarktonderzoek Companen 2016 

Hieruit valt te concluderen dat 40% van de respondenten niet naar een senioren/zorgcomplex wil 

verhuizen als ze hulpbehoevend worden. Terwijl 37% van de respondenten dit wel zou willen. 

Overigens zou een ruime meerderheid van 69% het liefst in een grondgebonden woning blijven wonen. 

In het voorjaar van 2016 is tijdens de bewonersavond van OFW nadrukkelijk stil gestaan bij de 

woonbehoefte van ouderen. De meeste aanwezige oudere huurders wonen nog in een 

eengezinswoning. Sommige 20 of zelfs 40 jaar. ‘Ik woon in een prettige buurt en mijn woning is 

helemaal aangepast. Ik wil er graag blijven wonen’, aldus een aantal huurders. Zij gaven niet aan dat de 

woningen op voorhand aangepast moesten worden. Sommige senioren maakten zich wel zorgen over 

wie de kosten voor de aanpassingen zoals beugels zou moeten betalen. Vroeger werd dit uit de WMO 

vergoed. Uitkomst van de avond was ook dat ouderen zich helemaal niet snel oud voelen. Vroeger was 

60 jaar oud en dat is nu minstens 80 jaar was een conclusie. Mensen willen zelfredzaam blijven. Deze 

mentaliteit heerst zeker in de polder.  

3.4.3 Uitstroom ´baby-boom´ 

Dronten is lang een relatief jonge gemeente geweest. Vanaf de oplevering van de eerste woningen 

hebben vooral jonge gezinnen zich in de gemeente gevestigd. De generatie geboren tussen 1945 en 

1955 (baby-boom) is sterk vertegenwoordigd.  

 

Volgens het CBS (Statline 2014) is de gemiddelde levensverwachting van een Nederlander 81,64 jaar, 

gerekend vanaf geboorte (gemiddelde mannen en vrouwen). Wanneer men echter rekent vanaf een 

leeftijd van 66 jaar, dan is de gemiddelde levensverwachting 85,50 jaar (gemiddelde mannen en 

vrouwen). Oftewel wanneer men een leeftijd van 66 jaar bereikt, dan is de gemiddelde 

levensverwachting bijna 5 jaar meer. Dat dit laatste getal hoger ligt, heeft te maken met het feit dat 

kinderen en jongeren die overlijden het gemiddelde fors naar beneden halen.  

 

De ‘baby-boom’ generatie is nu tussen de 60 en 70 jaar oud. Wanneer wij de gemiddelde 

levensverwachting in ogenschouw nemen (85 jaar), dan zal deze generatie over ca. 15 jaar door 

overlijden beginnen uit te stromen van de woningmarkt. De gemeente kan hierdoor in de periode 

2030-2040 een vergroot woningaanbod verwachten in de bestaande voorraad. In deze periode is de 
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woningvraag van jonge huishoudens naar verwachting lager dan nu. De (toekomstige) marktopname 

van woningen uit de bestaande voorraad zal moeten worden meegewogen bij de programmering van 

nieuwe woningen in de komende 25 jaar. Zie ook navolgende tabel met de leeftijdsopbouw van de 

inwoners van de gemeente Dronten. 

Gemeente Dronten. Bevolkingsprognose naar leeftijd Trendscenario, 2015 - 2035 

 
Bron: Woningmarktonderzoek Companen 2016, Prognosemodel Companen 2016. 

3.4.4 Jongeren en studenten 

In het onderzoek van Companen staat de bovenstaande grafiek met de ontwikkeling van de 

bevolkingsopbouw naar leeftijdscategorie. Uit deze grafiek blijkt dat de groep jongeren (leeftijd 15-24) 

de komende jaren redelijk stabiel blijft. Het percentage ten opzichte van de totale bevolking neemt 

enigszins af, maar neemt als absoluut getal toe (in 2030, leeftijd t/m 35 jaar met 140 huishoudens, zie 

tabel pagina 15).   

 

Zorgpartijen in onze gemeente geven ons het signaal, dat er behoefte is aan kleine en goedkope 

huurappartementen voor jongeren die vanwege een te lage zorgindicatie (ZZP 1 t/m 4) niet langer 

intramuraal kunnen wonen. Wij hebben overigens de ervaring dat qua aantallen deze behoefte 

beperkt is (maximaal 5 per jaar). Deze vraag zou OFW in de bestaande woningvoorraad kunnen 

oplossen. 

 

In 2016 heeft ABF Research als onderdeel van het woningmarkt onderzoek, onderzoek gedaan naar de 

vraag en aanbod van studentenkamers in de gemeente Dronten (op basis van schooljaar 2014/2015). 

Dit onderzoek wordt nog herzien aan de hand van het huidige aantal studenten van de Aeres 

Hogeschool. Het aantal studenten op de Aeres Hogeschool groeit sterk. De regels rond beurzen voor 

studenten zijn gewijzigd. Niet duidelijk is welk effect dit heeft op de keuze van studenten om op 

kamers te gaan. De markt lijkt in evenwicht. De Aeres groep probeert een belegger te interesseren om 

200 kamers te realiseren op het terrein van de Aeres Hogeschool. Bewoners ervaren overlast van 

studentenhuizen die door particuliere beleggers worden geëxploiteerd. Indien het aanbod van kamers 

enerzijds fors wordt vergroot en het aantal particuliere huizen niet wordt teruggebracht ontstaat het 

risico van overaanbod. 
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3.4.5 Midden en Oost Europeanen 

Er werken en wonen bovengemiddeld veel Midden en Oost Europeanen (MOE-landers) in de gemeente 

Dronten. Deze zogenaamde MOE-landers komen in de gemeente Dronten vooral af op de banen in de 

agrarische sector. Omdat het vaak seizoensgebonden arbeid betreft, is de huisvesting vaak ook van 

tijdelijke aard. Diverse vakantieparken, particuliere verhuurders en boeren huisvesten deze 

seizoenarbeiders. In de oude studentenwoningen op de campus van de Aeres Hogeschool zijn 

bijvoorbeeld MOE-landers gehuisvest. Er treden diverse uitzendbureaus op als intermediair voor deze 

groep arbeidsmigranten.   

 

Arbeidsmigranten die een inkomen hebben onder de inkomensgrens (< € 35.739, inkomensgrens 

2016), kunnen zich net als ieder ander inschrijven voor een huurwoning van OFW. Wij zien geen reden 

om ons op de tijdelijke (seizoensgebonden) huisvesting van arbeidsmigranten te richten. Dit is geen 

kerntaak van een woningcorporatie en de particuliere markt vervult deze behoefte
4
. Meestal zijn het 

ook de uitzendbureaus die deze huisvesting verzorgen. Dit omdat het vaak een component is van de 

arbeidsovereenkomst van de arbeidsmigrant. 

3.4.6 Betaalbaarheid 

In ons beleidsplan 2012-2017 hebben wij de volgende doelstelling geformuleerd met betrekking tot de 

betaalbaarheid: ‘De streefhuur van minimaal 97% van de huurwoningen valt onder de maximale 

huurgrens voor de huurtoeslag’. De maximale huurgrens voor de huurtoeslag wordt ook wel de 

liberalisatiegrens genoemd (in 2016 € 710,68). De streefhuur is de huurprijs die we voor een woning 

vragen na verhuizing. 

Onderstaande tabel laat het percentage woningen zien dat OFW heeft, ingedeeld naar de 

huurprijscategorieën van de huurtoeslag. De tabel zegt dus iets over de betaalbaarheid van onze 

woningen. Ons bezit ziet er, op basis van streefhuur, als volgt uit: 

Indeling woningen OFW aan de hand van de streefhuur 

Streefhuur 2012 2013 2014 2015 2016 

< kwaliteitskortingsgrens 9,7% 6,4% 6,3% 4,1% 4,4% 

< laagste aftoppingsgrens huurtoeslag 63,0% 62,7% 61,3% 62,7% 66,6% 

< hoogste aftoppingsgrens huurtoeslag 20,3% 22,7% 23,7% 24,3% 24,4% 

< liberalisatiegrens 7,0% 7,6% 7,9% 8,5% 4,1% 

> liberalisatiegrens 0,1% 0,6% 0,7% 0,5% 0,5% 

 

Op 1 januari 2016 heeft 99,5% van de huurwoningen van OFW een streefhuur onder de 

liberalisatiegrens (dit is ook de maximale huurgrens voor de huurtoeslag). Er zijn in totaal 21 woningen 

met een huur boven de liberalisatiegrens (15 woningen complex Bries, 3 woningen Noordenveld, 3 

overige woningen). Het overgrote deel van de sociale huurwoningen van OFW hebben een streefhuur 

onder de laagste aftoppingsgrens van de huurtoeslag (€ 586,68 in 2016). 

Door de huur van het overgrote deel van de woningen onder de aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag 

te houden, draagt OFW bij aan het betaalbaar houden van de sociale huurwoningen. OFW stuurt in 

haar huurbeleid al jaren op de grenzen van de huurtoeslag. In hun mondelinge toelichting op de het 

woningmarkt onderzoek, gaven de onderzoekers van Companen aan dat menig corporatie jaloers zou 

zijn op een dergelijke betaalbare woningvoorraad.  

 

                                                                 
4
 De gemeente Dronten doet onderzoek naar de huisvesting van arbeidsmigranten. De uitkomsten van dit 

onderzoek zijn ons nu (nog) niet bekend. 
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Illustratie van opbouw huurtoeslagsystematiek 

 

 € 710,68 

 € 628,76 

 € 586,68 

 € 409,92 

 

€ 231,78 (<AOW leeftijd) / € 230,05 (> AOW 

leeftijd 1 pers) / € 228,24 (> AOW leeftijd, 2 

personen of meer). 

Schema huurtoeslag stelsel. Rolstoel en wandstoksymbolen staan voor senioren. 1, 2 en 3+ staan voor de omvang van het 

huishouden. De percentages is het deel van de huur dat vergoed wordt middels huurtoeslag.  

Bron: Woonbond, bewerking OFW 

De navolgende grafieken zijn overgenomen uit het woningmarkt onderzoek van Companen uit 2016. 

Het geeft een beeld van de verdeling van de huurcategorieën per dorp en de verdeling van de 

huurcategorieën per leeftijdsklasse. De grafieken illustreren dat OFW voldoende aanbod heeft in de 

laagste huurcategorieën.  

Gemeente Dronten. Samenstelling voorraad OFW naar prijsklasse naar kern, relatief 

 
Bron: Woningmarktonderzoek Companen, OFW 2016. 

Gemeente Dronten. Bewoning huurvoorraad OFW, prijsklasse naar leeftijdsklasse

 
Bron: Woningmarktonderzoek Companen, OFW 2016, WOZ-registratie en GBA gemeente Dronten 2016.  
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3.4.7 Passend toewijzen 

In de nieuwe Woningwet is het begrip ‘passend toewijzen’ geïntroduceerd. Dit is een norm die ervoor 

zorgt dat de mensen met de laagste inkomens de woningen krijgen toegewezen met een voor hen 

betaalbare huur. Het gaat om huishoudens met een inkomen tot aan de maximuminkomensgrenzen 

voor de huurtoeslag (in 2016: € 22.100 voor eenpersoons huishoudens, € 30.000 voor meerpersoons-

huishoudens beneden de AOW-leeftijd; en € 30.050 voor meerpersoonshuishoudens boven de AOW-

leeftijd). De norm zorgt ervoor dat huishoudens die hieraan voldoen worden gehuisvest in de voor hen 

betaalbare woningvoorraad (huurprijs tot en met de voor een huishouden toepasselijke 

aftoppingsgrens).  

 

Woningcorporaties verhuren per 1 januari 2016 aan ten minste 95% van de huishoudens met recht op 

huurtoeslag, woningen met een huurprijs tot en met de voor hen relevante aftoppingsgrens. Deze 

verplichting geldt voor nieuw te verhuren woningen per jaar. De resterende marge van 5% is bedoeld 

om woningcorporaties een beperkte ruimte te bieden om in uitzonderingssituaties toch een (iets) 

duurdere woning te kunnen toewijzen, bijvoorbeeld wanneer niet op korte termijn een kwalitatief 

passende woning met een meer betaalbare huurprijs beschikbaar is. 

 

OFW heeft in haar huurbeleid altijd rekening gehouden met de aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag. 

Hierdoor heeft OFW  het passend toewijzen zonder al te grote problemen kunnen invoeren. Het 

passend toewijzen heeft als gevolg dat huurders met een inkomen onder de huurtoeslaggrens, zich 

alleen voor woningen kunnen inschrijven met een huur onder de voor hen relevante aftoppingsgrens 

(op een enkele uitzondering na, 5%).   

Gemeente Dronten. Passend toewijzing in vergelijking met referentie corporaties en Nederland 2014 

OFW OFW Referentie Landelijk 

Passend  83% 76% 77% 

Te duur 16% 22% 22% 

Te goedkoop 1% 2% 2% 

Totaal  100% 100% 100% 

Bron: Woningmarktonderzoek Companen 2016, CIP 2015, verslagjaar 2014. 

3.4.8 Huurbeleid 

Op 3 juni 2015 bereikten Aedes en de Woonbond een sociaal huurakkoord voor de periode 2016-2018. 

Het uitgangspunt was dat ze de betaalbaarheid wilden waarborgen. Volgens dat akkoord mag iedere 

corporatie jaarlijks zijn totale huursom (inclusief harmonisatie) maximaal verhogen met inflatie plus 

1%. De huursom is het totaal van alle huuropbrengsten van een corporatie. 

 

Die verhoging moet tot stand komen volgens de uitgangspunten van de huursombenadering. Dit is een 

methode waarmee via gedifferentieerde huurstijgingen de huren van te goedkope woningen geleidelijk 

meer in lijn worden gebracht met hun reële huurwaarde. Veel bewoners die al langer in hun woning 

zitten, wonen als gevolg van een lange reeks minimale huurverhogingen nu vaak te goedkoop als je de 

huurpunten als maatstaf neemt. 

 

OFW heeft ervoor gekozen om per 1 juli 2016 haar huren met inflatie plus 0,5% te verhogen voor 

laagste inkomensgroep. Hiermee voldoen wij aan het sociaal huurakkoord. Voor de komende jaren 

heeft OFW de ambitie om zich qua huurverhoging te conformeren aan het sociaal huurakkoord. De 

huursombenadering wordt in 2017 ingevoerd. Dit betekent dat de gemiddelde huursomstijging 

(inclusief harmonisatie) maximaal inflatie plus 1% mag bedragen.  
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Het verloop van de huurverhoging (inclusief harmonisatie) over de periode 2017 t/m 2026 is als volgt 

door ons ingerekend. Deze uitgangspunten zijn overgenomen uit het ‘Beoordelingskader scheiding 

DAEB/niet-DAEB’ van de Autoriteit woningcorporaties. 

Jaar % huurverhoging 

2017 1,6% 

2018 1,6% 

2019 2,0% 

2020 t/m 2026 2,0% 

We hebben onderzocht waar de prijs-kwaliteitverhouding van complexen mogelijk spanning qua 

betaalbaarheid oplevert. Dit hebben we in beeld. Daar waar nodig kunnen we voor specifieke 

doelgroepen (zoals senioren, mensen met een indicatie voor zware zorg) gebruikmaken van de vrije 

toewijzingsruimte die de regelgeving rondom ‘passend toewijzen’ (beperkt) biedt en een beperkte of 

geen huurverhoging doorvoeren.  

3.4.9 Lage middeninkomens 

In veel gemeentes in de Randstad hebben mensen met een laag middeninkomen (€ 34.000 –  € 43.000) 

moeite om passende en betaalbare huisvesting te vinden. Dit heeft te maken met de vraagprijzen van 

de koopwoningen mede in relatie met hypotheekvoorwaarden en minder vast banen. Er zijn steden en 

dorpen waar het voor de middeninkomens niet mogelijk is een woning te kopen. Deze groep behoort 

qua inkomen niet meer tot de sociale doelgroep waardoor ze volledig op de vrije sector huurwoningen 

zijn aangewezen.  

 

In de gemeente Dronten is deze problematiek niet aan de orde. Mensen kunnen in Dronten met een 

relatief laag middeninkomen toch een woning kopen. Mocht dat niet lukken of gewenst zijn dan 

kunnen ze, als hun inkomen niet boven de € 39.368 ligt, zich inschrijven voor een huurwoning bij OFW.   

 

De woningzoekenden van OFW zijn als volgt over de verschillende inkomenscategorieën verdeeld:   

Woningzoekenden OFW, per inkomenscategorie 

 01-01-2012 01-01-2013 01-01-2014 01-01-2015 01-01-2016 

€ 0 - € 10.000 336 280 366 373 379 

€ 10.000 - € 17.500 483 490 494 460 470 

€ 17.500 - € 25.000 559 575 524 500 518 

€ 25.000 - € 34.911 529 449 453 451 441 

€ 34.911 - € 39.368 96 85 106 86 54 

> € 39.368 5 77 95 85 57 25 

Totaal aantal 

woningzoekenden 

 

2.080 

 

1.974 

 

2.028 

 

1.927 

 

1.887 

OFW, jaarverslag 2015 

De groep lage middeninkomens maakt nog steeds maar een klein deel uit van het totaal aantal 

woningzoekenden (4,5 procent). In 2015 heeft OFW 14 woningzoekenden (3,6 procent) uit deze 

inkomenscategorie geholpen. Zij hebben niet langer hoeven wachten op een woning dan de 

woningzoekenden met een inkomen tot 34.911 euro. We hebben namelijk geen verhuurstop (in 

verband met overschrijding 10 procent) gehad voor deze groep. Daarmee kunnen we concluderen dat 

deze groep voldoende kans van slagen heeft om in haar woonruimte te voorzien. 

 

                                                                 
5
 Komen niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning.   
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3.5 Conclusies 

Uit de onderzoeken naar de kwalitatieve vraag in relatie tot het aanbod blijkt dat er op termijn meer 

seniorenwoningen en appartementen zouden moeten komen voor ouderen. Een belangrijk gegeven bij 

deze conclusie, is dat waarschijnlijk vanaf 2030 deze vraag weer wat af gaat nemen ten gevolge van het 

overlijden van de baby-boom generatie. Daarnaast is een belangrijke randvoorwaarde dat de ouderen 

daadwerkelijk uit hun eengezinswoning gaan verhuizen naar een seniorenwoning of appartement. Uit 

de huidige verhuurcijfers blijkt dat dit nu nog maar beperkt gebeurd. Dit blijkt onder andere uit het feit 

dat 41% van de 76-plussers in een grond gebonden eengezinswoning woont. Dit kan te maken hebben 

dat de gemoderniseerde woningen zijn voorzien van een toilet op de verdieping en door het feit dat er 

in de gemeente Dronten relatief grote rijenwoningen zijn gerealiseerd. Het denken in de samenleving 

over wanneer iemand oud is veranderd. Mensen blijven langer werken, in een korte tijd is dit 

verschoven van 60 naar 67 jaar. Seniorenregelingen voor werknemers van 55 jaar en ouder verdwijnen 

in snel tempo.  

 

Vanuit de kwantitatieve vraag is er voor 2019 geen noodzaak tot realisatie van extra sociale 

huurwoningen. Vanuit het perspectief van een toenemende vergrijzing kunnen er vanaf die periode 

seniorenappartementen of seniorenwoningen worden gebouwd. Volgens de onderzoekers van 

Companen zijn senioren kritische consumenten en ruilen ze hun eengezinswoning alleen in voor een 

kwalitatief goede seniorenwoning of appartement nabij voorzieningen en dorpscentra. Ook zouden 

deze woningen rollator/rolstoelgeschikt moeten zijn.  

 

Het absolute aantal jongeren neemt toe in de gemeente Dronten. In 2030 neemt het aantal 

huishoudens met een leeftijd tot en met 35 jaar, met 140 huishoudens toe. Omdat jongeren over het 

algemeen een lager inkomen hebben zal deze vraag voor een groot deel terecht komen in de sociale 

huur en koop. Aandachtspunt hierbij is wel dat jongeren steeds later op zichzelf gaan wonen. De fase 

dat jongeren starten in kleine appartementen, wordt in Dronten regelmatig overgeslagen ten gunste 

van een kleine grondgebonden starterswoning.  

 

Zorgpartijen in onze gemeente geven ons het signaal, dat er behoefte is aan kleine en goedkope 

huurappartementen voor alleenstaanden (veelal jongeren) die vanwege een te lage zorgindicatie (ZZP 

1 t/m 4) niet langer intramuraal kunnen wonen. Het gaat hier echter over geringe aantallen woningen.  

Uit het onderzoek naar studenten van ABF Research, blijkt de markt voor studentenkamer redelijk in 

evenwicht. Dit onderzoek is echter gebaseerd op cijfers uit 2014/2015 en het aantal studenten van de 

Aeres Hogeschool groeit fors. Indien het aanbod van kamers echter fors wordt vergroot en het aantal 

particuliere huizen niet wordt teruggebracht ontstaat het risico van overaanbod. 

 

De vorige drie paragraven samenvattend: 

 Er is een beperkte toename van het aantal jongeren in de gemeente Dronten; 

 Er is volgens de zorginstellingen behoefte aan kleine appartementen om alleenstaanden 

(veelal jongeren) met een lage zorgindicatie zelfstandig te kunnen laten wonen; 

 Vraag en aanbod naar studentenkamers is, op basis van het onderzoek van ABF Research in 

evenwicht (2014/2015), tenzij het aanbod wordt beperkt door handhaving en strengere 

regelgeving rond particuliere verhuur. 

OFW ziet in bovenstaande trends en behoeftes een (beperkte) vraag naar kleine appartementen en 

kleine woningen voor studenten, alleenstaanden (veelal jongeren) en alleenstaanden (veelal jongeren) 

die uitstromen uit een instelling voor jeugdzorg of GGZ. OFW denkt daarbij aan kleine tweekamer 

appartementen (ca. 60m2) of kleine woningen (ca. 100m2). OFW zal nader onderzoeken hoe de 

kwalitatieve behoefte zich verhoudt tot de prijs die men er voor wil betalen.  
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4 Kansrijke woonomgeving 

4.1 Inleiding 

Een kansrijke woonomgeving gaat over je prettig en veilig voelen in je wijk. Het gaat over voldoende 

voorzieningen in de buurt. Het gaat ook over gezond wonen met voldoende groen en mogelijkheden 

tot ontspanning en beweging in de buurt. Dit zijn de onderwerpen waarop Dronten van origine goed 

scoort. Dronten staat immers voor ruimte en groen.  

4.2 Leefbaarheid 

De leefbaarheid in de verschillende wijken is een belangrijke graadmeter of mensen prettig wonen in 

hun wijk. Iedere twee jaar laten de Gemeente Dronten en OFW een Leefbaarheids-onderzoek (Lemon) 

uitvoeren. Deze monitor meet de beleving van de leefbaarheid op het gebied van de fysieke en sociale 

woonomgeving, ongenoegens en veiligheid. Hiermee kunnen eventuele problemen vroeg worden 

gesignaleerd.  

De uitkomsten van de meting worden bijvoorbeeld ook gebruikt om het effect van de 

moderniseringsprojecten te meten en voor het opzetten van de leefbaarheidsprojecten. De bewoners 

van de gemeente Dronten geven in 2014 als totaalcijfer gemiddeld een 7,6 voor de buurt waarin ze 

wonen. Dit cijfer is vergelijkbaar met het cijfer dat werd gegeven in 2011 (7,5) en met het landelijk 

gemiddelde van 2013 (7,5).  

Kaart gemeente Dronten met leefbaarheidscijfer volgens Lemon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Lemon onderzoek, RIGO 2014 

http://www.lemoninternet.nl/
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Uit het Lemon onderzoek blijkt geen dringende noodzaak tot interventies in de leefomgeving van de 

verschillende wijken. Het is vooral zaak om de ontwikkelingen te monitoren en bij een neergaande 

trend te proberen deze met wijkgerichte leefbaarheidsacties te keren. Deze acties worden dan samen 

met het team wijk- en buurtbeheer van de gemeente Dronten opgezet en uitgevoerd. De wijken 

Koolzaadhof Biddinghuizen, De Boeg Dronten en oud Dronten geven een score onder de zeven. Dit zijn 

de wijken die vanuit leefbaarheid monitoring en aandacht vragen.  

 

Door jaarlijks een aantal woningen te verkopen en te bouwen in nieuwe wijken, kan OFW  inspelen op 

de gemeentelijke en OFW ambitie om gemengde (koop en huur) wijken te realiseren. Dit door haar 

bezit in wijken met veel huurwoningen te verkopen en door in nieuwe wijken te ontwikkelen zodat hier 

ook nieuwe gemengde wijken ontstaan. Vanuit deze ambitie is het ook gewenst om in 

nieuwbouwwijken sociale huurwoningen te realiseren.    

4.3 Voorzieningen  

OFW heeft naast woningen ook een aantal andere gebouwen in haar bezit. Deze zijn door OFW 

gerealiseerd om het voorzieningenniveau in stand te houden. Dit betreft zogenaamd ‘zorg onroerend 

goed’ (ZOG) en zogenaamd ‘maatschappelijk onroerend goed’ (MOG). ‘Zorg onroerend goed’ is 

woonruimte verhuurt aan zorginstellingen die meestal intramurale huisvesting bieden, bijvoorbeeld 

Coloriet. Het ‘maatschappelijk onroerend goed’ zijn gebouwen als scholen, gezondheidscentra, 

studentenhuizen en dergelijke. Door OFW worden al deze gebouwen het ‘ander vastgoed’ genoemd.  

OFW heeft het volgende ‘ander vastgoed’ in haar bezit: 

Ander Vastgoed van OFW in 2015 

Object Aantal in 2015 

Verzorgingshuiseenheden 76 

Studenteneenheden 280 

Garages 112 

Gezondheidscentra 2 

Wooneenheden verhuurd aan een stichting voor (begeleid) zelfstandig wonen 100 

Bedrijfsruimte (één ruimte wordt verhuurd ten behoeve van crisisopvang) 8 

Ontmoetingscentrum 4 

Verloskundigenpraktijk 1 

Maatschappelijke ruimtes bij de WoonArk 5 

School 1 

MFG 1 

Totaal 590 

4.3.1 Vrije sector huurwoningen 

OFW heeft 21 stuks huurappartementen en woningen met een huur boven de liberalisatiegrens  (€ 

710,68 per maand, in 2016). Van deze 21 woningen zijn er 18 woningen gelabeld voor verkoop. Bij 

huuropzegging worden deze dus te koop aangeboden. Er zijn 3 appartementen aan de Noordenveld in 

Dronten die we wel in ons bezit willen houden. De reden hiervoor is dat deze appartementen in een 

appartementencomplex zijn gesitueerd. Dit appartementencomplex is gebouwd voor de woongroep 

de Wiekslag die grotendeels bestaat uit sociale huurappartementen.  

4.3.2 BOG 

OFW heeft 8 bedrijfsruimtes waarvan er 1 wordt verhuurd aan een kerkelijke gemeente voor 

crisisopvang. Deze crisisopvang en ons eigen kantoor aan de Noord 47 in Donten willen wij in 

eigendom houden maar de overige bedrijfsruimtes zouden wij op termijn af willen stoten door deze te 

verkopen.  
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4.3.3 MOG 

Het bezit van het maatschappelijk onroerend goed is geen beleidsuitgangspunt van OFW. De 

voorziening mogelijk maken was het doel. Door de realisatie is dit doel al gehaald. OFW staat daarmee 

ook open voor verkoop van haar MOG. De uitzondering hierop zijn de maatschappelijke ruimtes in het 

complex de WoonArk en de Barrage. Dus daar waar het MOG onderdeel is van een groter complex met 

woningen waarin OFW eigenaar van is, willen wij deze niet verkopen.  

4.3.4 ZOG 

Het zorg onroerend goed bestaat uit panden voor zorginstellingen als Coloriet, Vitree, Interakt Contour, 

Triade, Philadelphia en Kwintes. OFW wil ervoor zorgen dat deze instellingen hun dienstverlening 

kunnen continueren. Bij voortduring van de huurovereenkomsten is er vanuit OFW geen reden om 

deze panden anders te bestemmen. 

4.3.5 Studenteneenheden 

OFW heeft een aantal studentenkamers nabij de Aeres Hogeschool en de Warmonderhof. Beide 

agrarische onderwijsinstellingen zijn gevestigd in Dronten. Het eigendom van de studentenkamers 

past bij de doelstellingen van OFW. Daarom kiest OFW voor continuering van haar 280 

studentenkamers.  

OFW zou de komende jaren voor jongeren en daarmee ook voor studenten een beperkt aantal kleine 

zelfstandige wooneenheden willen toevoegen. Zie ook paragraaf 3.4.4 en 3.5 van dit document.   

4.3.6 Garages 

OFW bezit totaal 112 garages in de dorpen Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant (2016).           OFW 

heeft in 2015 een verkoopbesluit genomen voor een groot aantal van haar garages. De uitzonderingen 

betreffen garages die vast zitten aan woningen of bergingen van onze huurwoningen of garages op 

een strategische plek. Op dit moment (2016) heeft OFW nog 67 garages die het strategisch label 

verkoop hebben. Jaarlijks worden er fors aantal garages verkocht (gemiddeld zo’n 20 stuks) verkocht 

waardoor het totale aantal snel afneemt. Dit beleid zal OFW continueren.  

4.4 Conclusies 

Het bezit van het maatschappelijk onroerend goed is geen beleidsuitgangspunt van OFW. De 

voorziening mogelijk maken was het doel. Door de realisatie is dit doel al gehaald. OFW staat daarmee 

ook open voor verkoop van haar MOG. Het BOG en de vrije sector huurwoningen zijn voor OFW 

eigenlijk een ‘vreemde eend in de bijt’ en daarom willen wij deze woningen en panden indien mogelijk 

verkopen.   

 

In het ZOG werkt OFW samen met zorginstellingen. Voor het voorzieningenniveau en het zorgaanbod 

in de gemeente Dronten, is het gewenst dat deze organisaties hun diensten kunnen blijven uitoefenen. 

Bij voortduring van de huurovereenkomsten is er vanuit OFW geen reden om deze panden anders te 

bestemmen. 

 

OFW kiest voor continuering van de 280 studenteneenheden op de campus van de Aeres Hogeschool 

en op het terrein van de Warmonderhof. OFW zou de komende jaren voor jongeren en daarmee ook 

voor studenten een beperkt aantal zelfstandige woningen willen toevoegen. 

 

OFW heeft in 2015 een verkoopbesluit genomen voor al haar garages, met uitzondering van die 

garages die vast zitten aan woningen of bergingen van onze huurwoningen of garages op strategische 

plekken in de dorpen. 
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5 Energiesprong 

5.1 Inleiding 

Wij zijn ervan overtuigd dat we zowel naar onze huurders, als naar de gehele Dronter samenleving, een 

verantwoordelijkheid dragen om een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van 

toekomstbestendige woningen en wijken. Toekomstbestendigheid heeft niet alleen betrekking op de 

technische staat van de woningen, goede woningplattegronden, het binnenmilieu of de 

aantrekkelijkheid van de woningen en de wijk maar heeft ook te maken met de betaalbaarheid van de 

woningen. Daar hebben de energetische prestaties van de woningen direct invloed op. Energiekosten 

maken immers een substantieel deel uit van de woonlasten. Dus om wonen nu, maar met name in de 

toekomst betaalbaar te houden voor haar primaire doelgroep, vindt OFW dat het energieverbruik van 

haar woningen laag moet zijn. Deze beleidslijn is door ons vanaf 2000 consequent toegepast en heeft 

ons handelen mede bepaald.  

5.2 Energielabels 

In navolgende tabel en grafiek is het woningbezit van OFW (met de verdeling naar energielabels) 

weergegeven van 2012 tot 2015. Deze is gebaseerd op de ‘oude’ labelmethodiek (Epa ISSO) die gold tot 

1 januari 2015. Hierin is te zien dat OFW al jarenlang werkt aan het verduurzamen van haar woningen. 

Energielabels woningen OFW 

Label 
01-01-2012 01-01-2013 01-01-2014 01-01-2015 

A 842 1.255 1.355 1.404 

B 821 880 898 858 

C 1.130 1.238 1.243 1.235 

D 1.153 791 758 734 

E 239 98 97 104 

F 88 47 36 26 

G 21 9 9 6 

Totaal 4.294 4.318 4.396 4.367 

Bron: OFW 

Energielabels woningbezit OFW (peildatum 01-01-2015)

  

Bron: OFW 
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< 1,20

1,21 – 1,40 

1,41 – 1,80 

1,81 – 2,10 

2,11 – 2,40 

2,41 – 2,70 

> 2,71

Per 1 januari 2015 is de energielabelmethodiek veranderd. De nieuwe methodiek (‘Nader Voorschrift’) 

is de nieuwe norm voor energielabeling/energie-index (BRL 9500) en vraagt bij het bepalen ervan een 

veel verdergaande opname van de bestaande situatie dan de oude labelmethodiek (Epa ISSO). De 

Energie Indexen (voorheen Energielabels) zijn dus nauwkeuriger en door de verdergaande opnames 

ook kwalitatief hoogwaardiger dan de oude energielabel methodiek (geldend tot eind 2014).  

OFW zet in 2016 en 2017 haar energielabelmethodiek om naar het ‘Nader Voorschrift’. De beide 

methodieken (en grenzen van de verschillende ‘label’/Energie-Index-categorieën) zijn niet vergelijkbaar. 

Per 1 januari 2016 is het overzicht van het totale woningbezit als volgt (dit zijn overigens automatisch 

door Vabi software gegenereerde Energie-Idex getallen, in 2016-2017 wordt dit aan het ‘Nader Voorschrift’ 

getoetst en indien nodig worden de Energie-Indexen bijgewerkt): 

 

EI  

(Energie-index) 

Aantal woningen  

01-01-2016 

< 1,20 1.928 

1,21 – 1,40 731 

1,41 – 1,80 1.370 

1,81 – 2,10 194 

2,11 – 2,40 60 

2,41 – 2,70 22 

 > 2,71 10 

Totaal 4.315 

Energie index woningen OFW per 1-1-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 OFW op weg naar energieneutraal 

In het plan ‘OFW op weg naar Energieneutraal’ uit 2015 heeft OFW haar route naar energieneutraliteit 

verwoord (zie ook http://www.ofw.nl/over-ofw/nieuws/2/1043). De route naar een energieneutraal 

woningbezit in 2050 gaat volgens onze huidige visie via de volgende vijf stappen:  

 

 Stap 1 

We gaan tot en met 2018 door met onze huidige moderniseringsaanpak. In 2018 is de gemiddelde 

Energie-Index van de door te exploiteren voorraad 1,25 of beter, in combinatie met de afwezigheid 

van energielabels E of slechter, volgens de tot eind 2014 geldende methodiek. Ook het verwijderen 

van open-verbrandingstoestellen hoort bij deze doelstelling (zie ook beleidsplan Basiskwaliteit). Dit 

doel van de maximale Energie-Index sluit aan bij het landelijke Convenant Energiebesparing 

Huursector.  

 

Stap1  Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 

http://www.ofw.nl/over-ofw/nieuws/2/1043
http://www.aedes.nl/content/artikelen/bouwen-en-energie/energie-en-duurzaamheid/energieconvenant--in-2021-naar-energielabel-b.xml
http://www.aedes.nl/content/artikelen/bouwen-en-energie/energie-en-duurzaamheid/energieconvenant--in-2021-naar-energielabel-b.xml
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 Stap 2 

In de jaren 2016-2028 worden er verschillende grondgebonden woningen vraag gestuurd voorzien 

van zonnepanelen. Ook de appartementencomplexen worden aanbod gestuurd voorzien van 

zonnepanelen.  

 

 Stap 3 

In de jaren 2019-2029 worden de woningen uit de jaren 1973-1980 op een natuurlijk moment 

(moment van groot-onderhoud), getransformeerd door middel van ‘Schilmodernisering (voorheen: 

‘Extra-onderhoud’). De ‘Schilmodernisering’ betreft onder andere een schilrenovatie, waarbij de 

gebouwschil energetisch naar het niveau van een Nul op de Meter (NOM) woning wordt gebracht, 

de zogenaamde NOM-jas. ‘Schilmodernisering’ is een integrale aanpak die net als bij de 

moderniseringen, kijkt naar alle relevante aandachts-gebieden voor de woningen. Er worden ook 

een aantal zonnepanelen aangebracht, maar de woningen zijn nog niet energieneutraal omdat de 

technische installaties voor duurzame warmte opwekking nog niet worden toegevoegd. Dit omdat 

de technologische ontwikkeling nu nog niet zo ver is dat er een goed en betaalbaar alternatief is 

voor de gasgestookte cv-ketel. Warmte netten op basis van bijvoorbeeld houtpallets, zijn in onze 

situatie met veel grondgebonden woningen in ruim opgezette wijken geen alternatief. 

Vanzelfsprekend volgen wij de technologische ontwikkelingen en zullen wij te zijner tijd bekijken 

wanneer het een geschikte moment is om hiermee aan de slag te gaan.   

 

 Stap 4  

In de jaren 2030-2040 worden op het natuurlijke moment van groot-onderhoud, de woningen uit 

1980-1991 voorzien van een Nul op de Meter (NOM) gebouwschil en technische installaties voor 

duurzame energieopwekking, die deze woningen gelijk energieneutraal maken. Naar verwachting 

zijn er dan installaties voor duurzame warmteopwekking, die werkelijk een betaalbaar alternatief 

vormen voor de gasgestookte cv-ketel. Dit blijft natuurlijk een suggestie omdat het over verre 

toekomst gaat. Wellicht ontwikkelt de techniek zich sneller dan zou er eerder kunnen worden 

gestart met deze stap.  

 

 Stap 5 

In de jaren 2030-2040 worden de woningen uit de jaren 1973-1980, die in voorgaande jaren zijn 

voorzien van een energetisch goede schil, eveneens voorzien van installaties die duurzame warmte 

opwekken. Naar verwachting zijn er dan installaties voor duurzame warmteopwekking, die 

werkelijk een betaalbaar alternatief vormen voor de gasgestookte cv-ketel. Dit blijft natuurlijk een 

suggestie omdat het over verre toekomst gaat.  

In de jaren 2040 tot en met 2050 zijn naast het aanbrengen van een installaties voor duurzame 

energieopwekking, geen andere energetische maatregelen omschreven. Het is waarschijnlijk dat  de 

woningen van de bouwjaren 1991-2000, op een natuurlijk moment worden voorzien van extra isolatie 

op het niveau van de Nul op de Meter (NOM) woningen. Daar waar dit nog niet het geval was in ieder 

geval. Op dit moment is dit echter erg ver in de toekomst en daarom niet omschreven in het 

stappenplan.   

Stap1  Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 

Stap1  Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 

Stap1  Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 

Stap1  Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 
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6 Wensportefeuille 

6.1 Inleiding 

Sinds enige jaren mag het fenomeen portefeuillesturing zich op een toenemende belangstelling van 

woningcorporaties verheugen. Veel corporaties zijn actief bezig met een meer integrale vorm van 

vastgoedsturing. Het oude strategisch voorraadbeleid had als vertrekpunt de wijken of het complex 

woningen (tactisch niveau), terwijl portefeuillesturing meer ingaat op het totale woningbezit 

(strategisch niveau). Door vastgoedbeleggers wordt het totale bezit ook wel de vastgoedportefeuille 

genoemd. Als illustratie van deze manier van sturen wordt vaak de vastgoed piramide van Ortec 

Finance gebruikt.  

Vastgoed piramide Ortec Finance 

 

 

 

Het begrip wensportefeuille is niets anders dan de gewenste woningvoorraad in aantallen, 

samenstelling en kwaliteit over een aantal jaren. In dit document is de tijdshorizon gesteld op 10 jaar 

zodat het de wensportefeuille beschrijft in 2026. Het verschil tussen de huidige portefeuille en de 

wensportefeuille is de transformatieopgave voor de komende 10 jaren.  

 

De wensportefeuille en de transformatieopgave is geen vastomlijnd doel waar de komende jaren 

structureel naar toe moet worden gewerkt. Net zo min dat het woningmarktonderzoek (2016) de 

absolute waarheid verkondigd. De wensportefeuille is veel meer een denkrichting op lange termijn en 

gestoeld op onderzoeken en gegevens van nu. Daarom is monitoring, evaluatie en bijsturing een 

essentieel onderdeel van het proces van vastgoedsturing. Marktontwikkelingen worden bijvoorbeeld 

aan de hand van onze woningzoekenden en wachttijden blijvend gevolgd. Als het mogelijk is meer 

woningen te verkopen dan dertig, dan zullen wij dit ook doen omdat wij dan sneller kunnen inspringen 

op een veranderende doelgroep. 

 

Ook onze financiële mogelijkheden zijn een essentiële voorwaarde voor het realiseren van onze 

plannen en ambities. Wanneer er extra saneringssteun wordt gevraagd, de rentepercentages van onze 

leningen sterk toenemen of de verhuurdersheffing zou worden verhoogd zullen de ambities hetzelfde  
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blijven maar het tempo en wellicht ook de inhoud van de plannen zal moeten worden aangepast.  

Het is goed de wensportefeuille en de transformatieopgave jaarlijks te evalueren en zonodig bij te 

stellen. De wensportefeuille is geen starre waarheid maar een bewegend doel.  

6.2 Risico’s 

Bij het omschrijven van onze wensportefeuille over 10 jaar beseffen wij maar al te goed dat er allerlei 

risico’s zijn die de omschreven koers kunnen beïnvloeden. In onze ‘Notitie Risicoanalyse’ van 16 

september 2015 worden de verschillende risico’s en beheersmaatregelen benoemd.   

Hieronder worden de belangrijkste risico’s voor OFW omschreven. 

 

Maatschappelijke risico’s 

Onderdeel Omschrijving risico 

Leefbaarheid Verpaupering van wijken en leegstand 

Imago/stakeholders Reputatie-/imagoschade 

Calamiteiten Risico dat calamiteit uitgroeit tot een crisis 

Politiek/wet- en regelgeving Juridische risico’s/aansprakelijkheid 

 Financiële risico’s/continuïteitsrisico  

Betaalbaarheid Huurachterstanden en leegstand 

 Doelgroepen die niet gehuisvest worden 

 Lange wachttijden 

Lokale politiek bestuurlijke omgeving Reputatie-/imagoschade 

 Financiële risico’s  

Vastgoedrisico’s 

Onderdeel Omschrijving risico 

Transitie-verkopen Het niet behalen van de verkoopdoelstelling 

Transitie-investeringen (technisch) Onvoldoende bouwkwaliteit 

 Budgetoverschrijdingen 

 Vertraging in het bouwproject 

 Geen vergunning krijgen (of moeten aanpassen) 

 Niet zakelijk inkopen 

Transitie-investeringen (markt/woontechnisch) Niet voldoen aan vraag uit de markt 

 Faalkosten door wisselende strategie 

Onderhoud-asbest Asbestbesmetting 

 Aansprakelijkheid 

 Hoge saneringskosten 

 Reputatieschade 

Kwaliteit van het bezit Risico van achterstallig onderhoud  

 Uitgevoerd onderhoud voldoet niet aan 

kwaliteitsstandaard OFW 

Verplichtingen afname grond/bouwplicht Risico van hoge financiële verplichtingen en realisatie 

van woningen waarvoor geen vraag is 

Financiële risico’s 

Onderdeel Omschrijving risico 

Fiscaliteit Niet voldoen aan wet- en regelgeving 

 Aansprakelijkheid 

 Navorderingen en naheffingen 

Treasury-beschikbaarheid van financiering Niet of niet tijdige beschikbaarheid van financiële 

middelen  

 Niet kunnen voldoen aan financiële verplichtingen  

 Niet voldoen aan de financiële normen van de 

sectorinstituten  

Treasury-renterisico Hoge rentelasten 
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Treasury-liquiditeit Overschot of tekort een financiële middelen  

Voorspelbaarheid financiële prestaties  Financiële continuïteit op lange termijn  

Marktrisico’s 

Onderdeel Omschrijving risico 

Zorg-, maatschappelijk en bedrijfs onroerend goed 

(ZOG/BOG/MOG) 

Leegstand 

 Waardevermindering OG als gevolg van leegstand 

Verhuurbaarheid woningen Leegstand  

 Niet meer aansluiten op de vraag van de doelgroep 

 Lange wachttijden woningzoekenden 

Economische ontwikkeling/inflatie Kostenstijgingen (bijvoorbeeld bouwkosten) 

Operationele risico’s 

Onderdeel Omschrijving risico 

Interne controle Onbetrouwbare informatievoorziening 

 Niet juist/volledig registreren van primaire 

procesgegevens 

Continuïteit ICT  Continuïteit van processen en informatievoorziening  

 Beveiligingsrisico 

 Uitval systemen 

Bedrijfslasten Onbeheersbare stijging bedrijfslasten 

Organisatierisico’s 

Onderdeel Omschrijving risico 

Integriteit Fraude bij transacties en gebruik systemen 

 Belangenverstrengeling 

 Diefstal/ongewenst gebruik fysiek en intellectueel 

eigendom  

 Niet fatsoenlijk handelen 

Kwaliteit en stabiliteit bestuur en management Continuïteitsrisico  

 Imagoschade 

Kwaliteit en stabiliteit medewerkers/ interne organisatie Niet bijblijven op vakgebied 

 Niet kunnen inspelen op (o.a. technologische) 

veranderingen, maatschappelijke ontwikkelingen en 

mogelijkheden 

 Ontevredenheid personeel 

Governance Onvoldoende kwaliteit, niet tijdige en/of zorgvuldige 

besluitvorming 

 Financiële schade  

 Reputatieschade 

Verplichtingen en aansprakelijkheid Ongewenste/onbedoelde verplichtingen aangaan 

 Aansprakelijkheid op allerlei gebied, zoals vanuit de rol 

als verhuurder, werkgever, afnemer, opdrachtgever, 

bestuurder, raad van commissarissen e.d. 

 Onveilige/ongezonde werkomgeving 
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6.3 Onderbouwing wensportefeuille 

De conclusies uit paragraaf 2.3 verwoorden dat de omvang van de kernvoorraad aan sociale 

huurwoningen van OFW, zal moeten worden afgebouwd naar een aantal van 4.250 woningen. Na de 

afbouw van de kernvoorraad naar het aantal van 4.250, zal er volgens de huidige inzichten een situatie 

ontstaan waarin OFW jaarlijks 30 woningen verkoopt en jaarlijks 30 woningen toevoegt. Uit de 

onderzoeken naar de kwalitatieve vraag in relatie tot het aanbod blijkt dat er op termijn meer 

seniorenwoningen en appartementen zouden moeten komen voor ouderen en kleine woningen en 

appartementen voor alleenstaanden (veelal jongeren), alleenstaanden die uitstromen uit de jeugdzorg 

of GGZ en studenten (zie conclusies paragraaf 3.5).  

Omvang en ontwikkeling kernvoorraad OFW volgens wensportefeuille 2016-2026 

 

Om de afbouw van de kernvoorraad geleidelijk te laten verlopen kiest OFW ervoor om ook in de jaren 

2017 en 2018 nieuwbouw te plegen om alvast in te spelen op de veranderende vraag. Ook in de jaren 

daarna zal OFW voornamelijk bouwen voor senioren en voor jongeren en bijzondere doelgroepen.  

Voor de seniorenappartementen kiest OFW voor een beperkte omvang van een complex. Dit om niet 

te grote schokken op de woningmarkt te veroorzaken. Beperkt in omvang is gewenst maar ook weer 

niet zo klein dat voorzieningen als een lift niet meer te betalen zijn door het geringe aantal woningen 

die het onderhoud en de initiële investering. Goede ligging nabij de dorpscentra en voorzieningen 

maar ook een goede toegankelijkheid van het complex en het appartement, zijn belangrijk bij de 

uitwerking van dergelijke projecten.   

 

Qua uitvoering van de kleine jongeren appartementen richten wij ons op tweekamerappartementen 

rond de 60m2 bruto vloer oppervlakte (exclusief berging en algemene ruimtes) en aan kleine woningen 

rond de 100m2 bruto vloer oppervlakte (exclusief berging).  De appartementen zijn gesitueerd in kleine 

niet te hoge complexen zonder lift. De woningen worden in kleine aantallen (20-30st.) tegelijk gebouwd 

in de nieuwbouwwijken om op deze wijze te werken aan ‘de gemengde wijk’.  
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Deze totale transformatie met verkopen in de grotere eengezinswoningen maar toevoegingen voor de 

doelgroepen senioren en jongeren zijn door ons vertaald in het navolgende programma. 

Omvang en ontwikkeling kernvoorraad OFW 2016-2026 

  

Aantal Saldo Verkoop Nieuwbouw Nieuwbouw Nieuwbouw 

  Datum 

soc. 

huurwon. 

Trans-

formatie 

Eensgezins- 

won. 

App.  

starters 

App. 

Senioren 

Kleine 

woningen 

Kernvoorraad OFW  31-12-2015 4382           

Transformatie 2016 

  

-30 -30 

   Kernvoorraad OFW  31-12-2016 4352           

Transformatie 2017 

  

-21 -30 9 

  Kernvoorraad OFW  31-12-2017 4331           

Transformatie 2018 
 

 

-20 -30 10 

  Kernvoorraad OFW  31-12-2018 4311           

Transformatie 2019 
 

 

-5 -30 

 

25 

 Kernvoorraad OFW  31-12-2019 4306           

Transformatie 2020 
 

 

0 -30 

  

30 

Kernvoorraad OFW  31-12-2020 4306           

Transformatie 2021 

  

5 -30 10 25 

 Kernvoorraad OFW  31-12-2021 4311           

Transformatie 2022 

  

-30 -30 

   Kernvoorraad OFW  31-12-2022 4281           

Transformatie 2023 

  

-30 -30 

   Kernvoorraad OFW  31-12-2023 4251           

Transformatie 2024 

  

0 -30 

 

30 

 Kernvoorraad OFW  31-12-2024 4251           

Transformatie 2025 

  

0 -30 15 

 

15 

Kernvoorraad OFW  31-12-2025 4251           

Transformatie 2026 

  

0 -30 15 

 

15 

Kernvoorraad OFW  31-12-2026 4251           

Totaaltransformatie 

   

-330 59 80 60 

6.4 Transformatieopgave 

Voorgaande tabel geeft de transformatieopgave in aantallen sociale huurwoningen en verdeeld per 

jaar. Hierin zijn ook de nieuwbouwprojecten te zien en de invloed van de woningverkopen op de 

omvang van de kernvoorraad. Door de nieuwbouw kan er worden ingespeeld op verandering in de 

doelgroep en de daarmee gewenste type woningen (productmarkt-combinaties).  

Naast nieuwbouw en verkoop worden nog een aantal transformaties verwezenlijkt. Dit zijn de 

moderniseringen en schilmoderniseringen waarmee het noodzakelijke groot onderhoud wordt 

ingevuld en onze energetische ambitie wordt gerealiseerd. Ook worden er de komende jaren 

verschillende zonnestroominstallaties aangebracht op woningen van OFW. 

Met de definitie van de OFW basiskwaliteit zijn er ook een aantal kwalitatieve ambities vastgesteld. 

Deze hieruit volgende acties zijn met name gericht op veiligheid zullen de komende jaren ook een plek 

moeten krijgen op de investeringsagenda of in de onderhoudsbegroting.  
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6.5 Financiële uitgangspunten transformatieopgave 

Dit plan kijkt erg ver vooruit. Er is natuurlijk nog veel onzeker wanneer er zo ver vooruit wordt gekeken. 

De route naar 2020 is al concreter dan hetgeen vanaf 2020 zou moeten gebeuren. De komende jaren 

hebben wij echter goed in beeld welke projecten er staan gepland. Deze zijn ook verwekt in onze 

begroting.  

 

De meest bepalende factor voor het tempo en de inhoud van de plannen van OFW is, naast de 

ontwikkelingen op de woningmarkt, onze financiële positie. Het rentepercentage van onze leningen, 

heffingen en bijdragen saneringssteun zijn zo maar een aantal factoren die een sterke invloed kunnen 

uitoefenen op onze financiële ruimte maar die niet of nauwelijks door OFW zijn te beïnvloeden. Ook op 

het financiële vlak is dus monitoring, evaluatie en eventueel bijsturing nodig. 

De hiervoor omschreven transformatieopgave is input voor de financiële onderbouwing van het 

scheidingsvoorstel (DAEB, niet-DAEB) van OFW.  


