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1 INLEIDING 

 

Dit is het Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw van Oost Flevoland Woondiensten (OFW). 

Het bevat ons beleid over hoe we omgaan met onze woningvoorraad en eventuele toekomstige 

nieuwbouw voor de komende vier jaren. Daarmee is het onderdeel van onze set strategische 

beleidsplannen met als bovenliggend kader het beleidsplan ‘Samen werken aan kansrijk en duurzaam 

wonen 2012-2017’. Het vorige strategisch beleidsplan is geëvalueerd en de resultaten daarvan zijn 

opgenomen in het jaarverslag van 2012. We rapporteren in de beleidscyclus aan de hand van doelen 

uit het beleidsplan en nieuwe aanvullende doelen uit dit strategisch beleidsplan.  

 

Totstandkoming en betrokkenheid stakeholders 

Vanzelfsprekend hebben we bij het opstellen van dit Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw 

rekening gehouden met de wensen van onze stakeholders. Deze kennen wij door de diverse 

stakeholdersdebatten die we hebben gehouden, maar ook door overleggen. De gemeente Dronten en 

de Huurders Belangen Vereniging (HBV) nemen daarbij een bijzondere positie in. De positie van de 

gemeente Dronten is mede ingegeven vanuit het BBSH (Besluit beheer sociale huursector) (en op 

termijn op basis van de herziene Woningwet), de gemeentelijke woonvisie en het vernieuwde 

convenant. De positie van de HBV is verankerd in de wet Overleg Huurder Verhuurder en de 

samenwerkingsovereenkomst die wij met hen hebben. Met beide partijen hebben wij periodiek 

overleg. In deze overleggen vindt regelmatig gedachtenuitwisseling plaats over beleid. Zowel de 

gemeente als de HBV als de bewoners (tijdens bewonersavonden) hebben we inzicht gegeven in 

onze investeringsmogelijkheden en in de markt. Met de gemeente is dit in een expertmeeting 

uitgebreid aan de orde geweest. Het dilemma is de keuze nieuwbouw versus kwaliteit bestaande 

voorraad, waarbij de gemeente pleit voor nieuwbouw en de HBV en bewoners pleiten voor investeren 

in de kwaliteit van de bestaande voorraad. Met het opstellen van het Strategisch Beleidsplan Voorraad 

en Nieuwbouw hebben we rekening gehouden met de ons bekende visies van de gemeente en HBV.  

 

We stellen het op prijs dat we zoveel goede contacten en fijne samenwerkingspartners hebben in de 

samenleving en dat er goed met ons wordt meegedacht. Door de samenwerkingsverbanden en 

overeenkomsten en bestaande overlegstructuren met stakeholders kennen we de lokale 

maatschappelijke agenda. De maatschappelijke agenda is input voor dit strategisch beleidsplan. Ook 

de opbrengsten van de algemene stakeholdersbijeenkomsten in 2007, 2008 en 2009 en de 

verdiepende bijeenkomsten van 2010 (met het thema ‘Duurzaamheid’), 2011 (‘Leefbaarheid’) en 2012 

(ontwikkelvisie beleidsplan) zijn meegenomen in de beleidsvorming voor de komende jaren. Mede op 

aanbevelen van de visitatiecommissie hebben we tijdens het stakeholdersoverleg van 2014 inzicht 

gegeven in onze investeringscapaciteit en financieel afwegingskader en wat de belanghebbenden op 

basis daarvan van OFW mogen verwachten. We hebben uitgelegd dat we keuzes moeten maken 

tussen beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en woningverbetering en aflossing van leningen. 

Daarna zijn we gesprekken aangegaan over de thema’s: 

 

 Nieuwbouw, kwaliteit bestaande woningen of duurzaamheid? 

 Efficiënte processen en ketenkwaliteit: hoe behalen we met minder middelen meer resultaat? 

 Wonen en zorg: de verzorgingsstaat verandert ingrijpend. De overheid vindt dat mensen meer 

zelf voor hun gezondheid en huisvesting moeten zorgen. Wanneer mensen bepaalde dingen 

niet meer kunnen, moeten ze zelf hulp organiseren van bijvoorbeeld familie, vrienden of 

buren. Maar hoe vinden mensen elkaar? 

 Wijk- en buurtbeheer en leefbaarheid: hoe werken actieve burgers en betrokken organisaties 

samen? 

 

Er zijn vooral veel beelden gedeeld en we hebben ons ingeleefd in elkaars gedachtewereld. Dit heeft 

ons geholpen aandachtspunten te analyseren en wederzijds begrip te bevorderen. De uitkomst van 

deze bespreking was input voor dit strategisch beleidsplan.  

http://www.transparantofw.nl/alle-artikelen/S_1020_Verslagen/S_1021_VBeleidsplan/
http://www.transparantofw.nl/alle-artikelen/S_1020_Verslagen/S_1021_VBeleidsplan/
http://www.transparantofw.nl/alle-artikelen/S_1023_VJaarverslag/S_1014_P2012/
http://www.ofw.nl/uploads/_media/_1239_samenwerkingsovereenkomst_hbv.pdf
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Verder hebben we actief de discussie gevoerd over de extramuralisering en bezuinigingen in de zorg. 

Hiervoor hebben we samen met stichting Vitree en de gemeente Dronten in juli 2014 een bijeenkomst 

georganiseerd over de kwetsbare zorggroepen in de gemeente Dronten. Deze discussie is echter nog 

niet afgerond. 

 

Het strategisch beleidsplan is op 11 september 2014 voorlopig vastgesteld door de directeur 

bestuurder. Daarna is het stuk rondgestuurd naar verschillende stakeholders. Met een aantal 

stakeholders is het ook besproken, zoals de HBV, de gemeenteraad, SBA (Stichting Senioren 

Belangenbehartiging en Advisering), Coloriet en de verschillende wijkteams. De HBV, SBA en Coloriet 

gaven aan de uitkomsten van de marktanalyse te herkennen en ze konden zich vinden in de keuzes 

van OFW. De gemeente Dronten concludeerde dat er sprake is van een verschil van inzicht met name 

ten aanzien van de groeiambitie, het streven naar meer differentiatie in zowel nieuwe als bestaande 

wijken en het inspelen op de toekomstige vraag van senioren. Dit betreft met name keuzes voor de 

langere termijn, waarbij veel onzekerheid speelt over de ontwikkelingen op de woningmarkt. Over dit 

onderwerp is een expertmeeting gehouden. Voor de korte termijn zijn de investeringskeuzes in de 

prestatieafspraken2014/2016 met de gemeente bekrachtigd. Bij het opstellen van het definitieve plan 

zijn er naar aanleiding van de opmerkingen geen inhoudelijke aanpassingen meer gedaan.  

 

Doel en afbakening 

Het doel van strategisch voorraadbeleid is om het bezit van OFW aan te laten sluiten op de wensen 

en behoeften van de huidige en toekomstige klanten. De concretisering van onze plannen vindt 

jaarlijks plaats in de begroting. Oost Flevoland Woondiensten heeft per 31 december 2013 4.430 

(grotendeels sociale) huurwoningen in haar bezit, verspreid over de dorpen Dronten, Biddinghuizen en 

Swifterbant. Verder is OFW eigenaar van vastgoed met andere functies, zoals: studentenkamers, 

gezondheidscentra, wonen met zorg, scholen, multifunctionele gebouwen, commercieel vastgoed, 

garages en haar eigen kantoor. Binnen OFW worden dergelijke panden “ander vastgoed” genoemd. 

Dit Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw richt zich op de huurwoningen in het bezit van 

OFW.  

 

We kijken vier jaar vooruit, maar geven ook een doorkijkje richting toekomst om al inzicht te hebben in 

de opgave na vier jaar en ook zicht te hebben op de realisatie van de langjarige doelen, zoals 

opgenomen onder paragraaf 5.4 ‘Energiesprong’.  

 

Leeswijzer  

In ons Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw geven we weer binnen welk beleidskader ons 

voorraadbeleid ontwikkeld is en welk financieel kader hier aan ten grondslag ligt. Ook wordt er 

gekeken hoe onze samenwerkingsverbanden invloed hebben gehad op ons voorraadbeleid. 

 

Daarnaast doen wij verder onderzoek naar de huidige vraag, de vraagontwikkeling en de ontwikkeling 

van de doelgroep van beleid. We kijken ook  naar trends en landelijke prognoses. Op deze wijze 

proberen we een beeld te krijgen van de woningmarkt in de toekomst. Niet alleen qua aantallen 

woningen, maar zeker ook of wij het juiste product hebben voor de toekomstige vraag van onze 

(toekomstige) huurders. Verder analyseren we de woningvoorraad en de beleidsomgeving.  

 

Vanuit deze analyse worden per beleidsthema de voorraadbeleidskeuzes verwoord. De 

beleidsthema’s waaraan wij ons verbinden zijn:  

 

 Alle doelgroepen onder dak 

 Goed wonen 

 Kansrijke woonomgeving 

 Energiesprong 
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 Duurzame organisatie 

 

Hierbij blijven de doelen uit het beleidsplan leidend en zijn op een aantal onderwerpen nieuwe doelen 

geformuleerd. Dit is dan een nadere uitwerking van het beleidsplan. In de jaarlijkse begrotingen 

worden de doelstellingen verder geconcretiseerd en financieel onderbouwd. Sommige doelstellingen 

hebben een continu karakter, bij andere is sprake van een meer projectmatige aanpak. In de 

begroting worden met name de nieuwe ontwikkelingen genoemd. In ons jaarverslag verantwoorden 

we op transparante wijze zowel onze projectmatige activiteiten als onze activiteiten die een continu 

karakter hebben. Het jaarverslag 2012 is gebruikt als nulmeting voor het nieuwe beleidsplan en 

daarmee ook voor dit Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw.  
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2 ALGEMEEN BELEIDSKADER 

 

In het beleidsplan ‘Samen werken aan kansrijk en duurzaam wonen 2012-2017’ zijn de missie en 

organisatiefilosofie van OFW weergegeven en uitgewerkt in beleidsdoestellingen. Dit vormt het kader 

waarbinnen het voorraadbeleid ontwikkeld is.  

 

Missie 

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. 

 

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. Onze 

kernkwaliteiten zijn ontwikkelen, bouwen, verhuren, beheren en een solide maatschappelijke 

verankering. Onze eerste aandacht gaat naar die mensen die op de Dronter woningmarkt niet in hun 

eigen woonbehoefte in de vrije marktsector kunnen voorzien. 

 

Speerpunten 

We hebben vijf speerpunten geformuleerd en zijn aanspreekbaar op: 

 

Alle doelgroepen onder dak 

 voldoende woningaanbod goedkoper marktsegment 

 verhuur aan primaire doelgroep 

 verhuur aan lagere middeninkomens 

 aansluiting op woonbehoefte 

 wonen en zorg 

 bereikbaarheid huurtoeslag 

 inschrijfbeleid 

 sluitend vangnet bieden door organiseren van hulp 

 huurincasso 

 

Goed wonen 

 bouwkundige kwaliteit en een gezond binnenklimaat 

 veiligheid 

 toekomstbestendige woningen 

 bewonersparticipatie en keuzemogelijkheden 

 kwaliteit van dienstverlening 

 

Kansrijke woonomgeving 

 woonkansen voor verschillende doelgroepen in de wijk 

 directe woonomgeving schoon, heel en veilig & interveniëren bij huurdersoverlast 

 ruimte geven aan bewoners- en wijkinitiatieven 

 investeren (ontwikkelen, beheren, exploiteren) (maatschappelijk) vastgoed 

 

Energiesprong 

 energiezuinige woningen 

 duurzaam materiaalgebruik 

 stimuleren van energiebewust woongedrag 
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Duurzame organisatie 

 duurzaam personeelsbeleid en professionele medewerkers 

 efficiënte bedrijfsprocessen en continue ontwikkeling en innovatie 

 maatschappelijk verantwoord ondernemen 

 good governance 

 solide (lokale) verankering 

 transparant/ publiek verantwoorden 

 gezond financieel rendement 

 toereikend vermogen 

 ontwikkeling van kasstromen 

 risicoprofiel 

 

 

2.1 Financieel kader 

Na het vaststellen van het beleidsplan in 2012 is de omgevingscontext fors gewijzigd. Het beleidsplan 

is namelijk vastgesteld voordat de heffingen bekend werden. Vanaf 2013 moet OFW, net als de 

andere corporaties, door middel van de Verhuurdersheffingen fors bijdragen aan het terugdringen van 

het overheidstekort. Evenals de saneringsheffing die het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) aan 

alle corporaties heeft opgelegd (en het B1-oordeel dat we in 2012 van het CFV kregen), heeft dit een 

behoorlijke impact op onze mogelijkheden om te kunnen investeren in goed en duurzaam wonen in de 

gemeente Dronten. Onze investeringsmogelijkheden zijn beperkter en we hebben dus scherpe keuzes 

moeten maken in onze projectenplanning.  

 

OFW heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd, enerzijds in nieuwbouw en anderzijds in 

modernisering. Het gevolg van deze gepleegde investeringen (in combinatie met de dalende WOZ-

waarden van de woningen) is dat de schuld per woning relatief hoog is. Daar kijken onze 

toezichthouders kritisch naar. In 2013 is aangegeven dat deze schuld niet verder mag oplopen. Hier 

hebben we in onze meerjarenprognose rekening mee gehouden en bevestigd in een Verbeterplan aan 

de toezichthouder CFV. Naast investeringen in woningen hebben we aanzienlijk geïnvesteerd in 

zorgvastgoed, een educatief centrum en een school. Deze investeringen tellen niet mee bij het 

berekenen van de schuld per woning.  

 

In het Verbeterplan staat dat we vanaf 2013 vooralsnog niet meer geld mogen lenen voor nieuwe 

investeringen. OFW kan vanaf nu dus alleen geld uitgeven dat voortkomt uit de (positieve) kasstroom. 

Dat is het verschil tussen inkomsten (die voor 90% bestaat uit de huuropbrengst en daarnaast de 

verkoop van woningen) en de uitgaven (rente en aflossing, personeel en onderhoud, belastingen (met 

name OZB en waterschap) en heffingen Rijk en saneringssteun). Grofweg zijn de keuzes waar we die 

beschikbare financieringsmiddelen aan kunnen besteden: 

 

 Betaalbaarheid (beperkte huurverhoging en energiebesparing) 

 Beschikbaarheid (meer nieuwbouw) 

 Kwaliteit van de bestaande woningvoorraad, leefbaarheid en verduurzaming 

 Aflossen van onze leningen 

 

2.2 Samenwerkingsverbanden 

De doelstelling van OFW met betrekking tot onze stakeholders is dat we goed samenwerken aan 

gezamenlijk gedragen oplossingen. Dit doen we door structureel overleg te hebben met onze 

belanghouders, waaronder de gemeente Dronten en Huurders Belangen Vereniging (HBV). 

Daarnaast werkt OFW met vele partners samen. In het schema samenwerkings- en overlegvormen is 

te zien welke samenwerkingsvormen er zijn, welke belanghouders en partners hierin participeren en 

de wijze waarop de samenwerking/het overleg plaatsvindt.  

 

http://www.ofw.nl/over-ofw/samenwerking/41/141
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We werken met veel verschillende partners in de ketens wonen-zorg-welzijn samen. Het uitgangspunt 

hierbij is steeds het creëren van een kansrijke woonomgeving. OFW heeft altijd als uitgangspunt 

gehad dat we blijven bij onze kernkwaliteiten (bouwen, beheren, verhuren, ontwikkelen en 

maatschappelijke verankering) en geen taken willen overnemen van anderen. Uitgangspunt is dat 

partners elkaar aanvullen vanuit ieders deskundigheid en ieder proportioneel een bijdrage levert. Dit 

sluit aan bij de uitgangspunten van de novelle bij de herziening van de Woningwet.  

 

De HBV, als vertegenwoordiging van de huurders van OFW, is een belangrijke partner in het overleg 

over activiteiten en beleid van OFW. De HBV maakt zich hard voor de betaalbaarheid en de kwaliteit 

en verduurzaming van de bestaande woningvoorraad van OFW.  

 

Daarnaast werken we graag samen met de gemeente Dronten, we zijn immers elkaars natuurlijke 

partner op het vlak van het wonen en de woonomgeving. Die samenwerking betreft de uitvoering van 

projecten, maar heeft ook betrekking op de onderlinge afstemming van het beleid. De gemeente kent 

een ambitie om te groeien qua inwoners (mede in het kader van het waarborgen van het 

voorzieningenniveau) en daarmee samenhangend een wens van groei van het aantal 

nieuwbouwwoningen. Onze invalshoek is echter een andere. Wij willen een voldoende aantal 

woningen in relatie tot de vraag van onze doelgroep, in de vakpers wordt dit vaak beschikbaarheid 

genoemd. Wij zijn van mening dat (naast onze beperkte financiële mogelijkheden) de woningmarkt 

voor sociale huurwoningen ‘in evenwicht’ is en dat toevoeging van nieuwbouwwoningen op dit 

moment niet urgent is (zie ook paragraaf 3.3 ‘Analyse marktvraag en bewonerswensen’. Dit wordt ook 

gestaafd door het onderzoek dat Companen in opdracht van de gemeente en OFW heeft gedaan naar 

de vraag naar sociale huurwoningen.  

 

In de praktijk bleek bovenstaande een lastig punt bij het vaststellen van het convenant en 

prestatieafspraken. De samenwerking met de gemeente Dronten is inmiddels in een convenant 

bekrachtigd in de vorm van basisafspraken met betrekking tot de rol en positie van partijen, 

woonruimteverdeling, huisvesting van de doelgroepen, wijkontwikkeling, modernisering, wijk- en 

buurtbeheer, leefbaarheid en duurzaam bouwen en verbeteren. De gemeentelijke Woonvisie waarin 

het geldende gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid staat verwoord wordt daarbij in acht genomen (zie 

ook paragraaf 3.5 ‘Beleidsomgeving’). Voor de jaren 2014-2016 zijn concrete prestatieafspraken 

gemaakt. Hierdoor is feitelijk vastgelegd welke investeringen in deze periode prioriteit hebben. Dit 

betreft de modernisering van de Chaletwoningen en de Greente Zuid. 

  

 

2.3 Historie 

Dit is inmiddels de vijfde versie van het Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw van OFW. 

De eerst versie dateert van 1998 en de laatste versie is van 2008. Het verschil van dit plan ten 

opzichte van de vorige is dat de plannen minder grootschalig zijn. Door externe ontwikkelingen 

(heffingen, voorwaarden toezichthouders) en de veranderende markt is de opgave verandert en heeft 

OFW haar beleidskeuzes moeten aanpassen en het tempo van investeren naar beneden bij moeten 

stellen. In het verleden vormde de beschikbaarheid aan bouwgrond voor sociale huurwoningen en het 

verkrijgen van maatschappelijk draagvlak voor de plannen een beperking om nieuw te bouwen. 

Tegenwoordig vormen de markt en de investeringsruimte een beperking om nieuw te bouwen en 

moeten er heel scherp investeringskeuzes worden gemaakt. 

 

De moderniseringsopgave van de eerste 1850 huurwoningen (begin jaren ’60- begin jaren ’70) van de 

gemeente Dronten is bijna afgerond en in deze versie van het strategisch beleidsplan wordt verder 

vooruit gekeken naar wat er in de toekomst op ons afkomt wat betreft (groot) onderhoudsopgave. We 

hebben gezocht naar een aanpak die recht doet aan zowel de kwaliteitsdoelstelling, de 

duurzaamheidsdoelstelling en de betaalbaarheid.  
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3 ANALYSE 
 

3.1 Demografische ontwikkelingen en prognoses 

 

3.1.1 Omvang van de bevolking historie en prognose 

De afgelopen tien jaar is de gemeente Dronten gemiddeld met 260 personen per jaar gegroeid. De 

groei vond vooral in Dronten plaats en maar minimaal in Swifterbant en Biddinghuizen. De omvang 

van de gemeente Dronten is per 1 januari 2014 voor het eerst gedaald. De gemeente Dronten schrijft 

dit toe aan administratieve correcties. Op 1 januari 2014 heeft de gemeente Dronten 40.398 inwoners. 

 

 
Bron: gemeente Dronten 

 

De groei van de gemeente in absolute zin laat een grillig beeld zien. Wanneer de bevolkingsgroei en 

de woningbouwproductie over een langere periode wordt bekeken, is de relatie tussen de 

woningbouwproductie en de groei van de bevolking duidelijk zichtbaar. De vraag is of deze relatie blijft 

bestaan. Vooral omdat blijkt dat de bevolkingsgroei in Nederland zich sinds 2009 vooral concentreert 

in de grote steden (bron: CBS).  
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Bron: gemeente Dronten 

 

De gemeente Dronten heeft voor het jaar 2020 door Pronexus een bevolkingsprognose laten maken. 

Deze prognose is gebaseerd op het bijgestelde woningbouwprogramma van oktober 2013 en houdt 

rekening met natuurlijke groei, en gezinsverdunning. Deze prognose komt voor 2020 uit op een aantal 

inwoners van ongeveer 43.000. Dit betekent een gemiddelde bevolkingsgroei van ongeveer 430 

inwoners per jaar. Dit komt vrij goed overeen met de recente Pearl-prognose, zij het dat voor de 

Pearlprognose het jaar 2020 nog niet bekend is en er daardoor nog geen inzicht bestaat in de mate 

waarin de groei over de planperiode is verdeeld.  

 

In de Pearl-prognose wordt aangegeven dat naar verwachting in de toekomst de Nederlandse 

bevolking blijft groeien, maar dat het tempo langzaam afneemt. Aan de randen van Nederland vindt 

bevolkingskrimp plaats. De krimp concentreert zich in Oost-Groningen, Delfzijl en omgeving, grote 

delen van Drenthe, de Achterhoek, Zeeuws-Vlaanderen en de provincie Limburg. De bevolkingsgroei 

concentreert zich in de Randstad en daarbinnen in de grote gemeenten en de randgemeenten 

eromheen. 

 

Prognose aantal 

inwoners gemeente 

Dronten 

2020 2025 2030 

Primos 2011 45.993 49.093 51.853 

Primos 2012 45.128 48.294 51.539 

Primos 2013 Nnb Nnb Nnb 

Pearl 2011 44.700 47.500 49.300 

Pearl 2013 Nnb 44.800 Nnb 

Pronexus 43.000 - - 

Bron: gemeente Dronten 

 

De gemeente geeft aan dat er verschillende factoren zijn die maken dat de prognoses uiterst onzeker 

zijn. Hoe zijn de toekomstige economische ontwikkelingen, wat is de invloed van het kabinetsbeleid en 

hoe ontwikkelt de woningmarkt zich onder deze omstandigheden. De prijzen van koopwoningen zijn 

overal gezakt waardoor de concurrentiepositie van Dronten minder is geworden.  
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De groeiprognose is de afgelopen jaren in Dronten niet ‘gehaald’. Uit de cijfers van de afgelopen tien 

jaar, dus in een hoogconjunctuur, blijkt dat de gemiddelde groei zo’n 260 inwoners bedroeg. Er 

worden geen bijzondere maatregelen genomen ten opzichte van het verleden om tot een sterkere 

groei te komen, terwijl er geen hoogconjunctuur is. OFW schat daarom dat de bevolkingsgroei de 

komende jaren lager in dan de 430 inwoners per jaar.  

 

3.1.2 Bevolkingsdynamiek 

Dronten is van oudsher een gemeente met een relatief hoog geboorteoverschot. Het 

geboorteoverschot laat, vooral de laatste twee jaar, een dalende lijn zien en wordt met name 

veroorzaakt door het dalende aantal geboortes. De sterke daling in 2012 en 2013 is een landelijke 

trend die te maken heeft met de economische situatie, waardoor mensen het krijgen van kinderen 

uitstellen. Het sterftecijfer is stabiel, maar loopt door de vergrijzing wel langzaam op.  

 

 
Bron: gemeente Dronten 

 

De groei van de bevolking in de gemeente Dronten werd in het verleden met name veroorzaakt door 

een positief vestigingsoverschot. Er is vanaf 2012 sprake van een negatief vestigingsoverschot 

(vertrekoverschot) en deze is nog nooit zo laag geweest als in 2013. Volgens de gemeente is het 

aantal vertrekkers redelijk stabiel gebleven (los van de administratieve correcties), maar blijft het 

aantal vestigers achter. De grillige lijn geeft wel aan dat groei moeilijk te voorspellen is.  
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Bron: gemeente Dronten 

 

3.1.3 Leeftijdsopbouw van de bevolking; historie en prognose 

De ontwikkeling van de leeftijdsopbouw van de gemeente Dronten in zijn geheel laat het volgende 

beeld zien.  

 

 
Bron: CBS 
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De gemeenten in Flevoland kennen door relatief grote aantallen jongere inwoners een wat andere 

leeftijdsopbouw dan gemiddeld in Nederland. Ten opzichte van Nederland zijn er in Flevoland relatief 

weinig ouderen, Flevoland heeft daarmee een lage grijze druk (het aandeel van de leeftijdscategorie 

65 jaar en ouder, ten opzichte van de leeftijdscategorie 20-64 jarigen). Door de relatief jonge 

bevolking heeft Flevoland een hogere groene druk dan Nederland (het aandeel van de 

leeftijdscategorie 0-19 jaar ten opzichte van de leeftijdscategorie 20-64 jaar). 

 

 
 Bron: www.toekomstverkenningflevoland.nl  

 

http://www.toekomstverkenningflevoland.nl/
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In de ontwikkeling van de leeftijdsopbouw zien we dat de grijze druk toeneemt en dat de groene druk 

afneemt. Ten opzichte van Flevoland heeft Dronten een hogere grijze druk en een lagere groene druk.  

 

Groene druk 

 
Bron: gemeente Dronten 

 

Grijze druk 

 
Bron: gemeente Dronten 

 

Op termijn krijgt de gemeente Dronten te maken met een aanzienlijke vergrijzing van de bevolking. De 

toename van het aandeel 55-plussers is groot en zal in 2040 iets minder dan 50 procent van alle 
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huishoudens in Dronten uitmaken (bron: Dronten en haar kernen met het piramidemodel in beeld, 

Schellekens advies, 2014). Als de groei(prognose) buiten beschouwing wordt gelaten, laat 

onderstaande tabel zien hoeveel personen er in 2040 ouder zullen zijn dan 75 jaar. Dit is berekend 

aan de hand van de bevolking in 2011 per leeftijdsklasse door middel van een (leeftijds)cohortanalyse. 

Personen met een mobiliteitsbeperking die naar geschikte woningen zullen vragen, maar daarbij ook 

meer zorg zullen gebruiken, bevinden zich met name in deze groep van 75 jaar en ouder. 

 

Bevolking 2011 Biddinghuizen Dronten Swifterbant Totaal 

55-60 jaar 395 1.595 380 2.370 

60-65 jaar 345 1.545 410 2.300 

65-70 jaar 310 1.135 285 1.730 

70-75 jaar 250 840 230 1.320 

totaal 1.300 5.115 1.305 7.720 

 

75 jaar en ouder 

 

370 

 

1.660 

 

310 

 

2.340 

 

Prognose 2040     

75 jaar en ouder 940 4.640 1.130 6.710 

Bron: Dronten en haar kernen met het piramidemodel in beeld, Schellekens advies, 2014 

 

Je zou verwachten dat door deze vergrijzing de druk op seniorenwoningen toeneemt. Dit zien we 

echter (nog) niet. De vraag is of het voorspelde woongedrag van senioren (van koop naar huur en van 

een eengezinswoning naar een seniorenwoning of appartement) in de praktijk nog wel uitkomt. Er 

wordt in dit opzicht wel gesproken over het generatie-effect. De vraag is wat voor effect dit heeft op de 

vraag naar seniorenwoningen. Op dit moment is de vergrijzing niet merkbaar in een groeiende druk op 

seniorenwoningen.  

 

3.1.4 Huishoudensamenstelling 

De gemiddelde woningbezetting neemt af in de gemeente Dronten en komt daarmee steeds dichter bij 

de gemiddelde woningbezetting van Nederland. In 2012 is de gemiddelde woningbezetting in de 

gemeente Dronten 2,35. Deze daling is een gevolg van de veranderingen in de 

bevolkingssamenstelling. Er komen steeds meer een- en tweepersoonshuishoudens, bijvoorbeeld 

eenoudergezinnen en alleenstaanden (echtscheidingen) en door de verweduwing (sterfte van 

partners) wonen steeds meer ouderen alleen. 

 

 
Bron: gemeente Dronten 
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3.1.5 Conclusies demografische ontwikkeling en prognoses 

 De groei van de bevolking vindt met name plaats in de kern Dronten. 

 De bevolkingsgroei stabiliseert en er vindt per 1 januari 2014 voor het eerst een daling van het 

inwonersaantal plaats. 

 De groeiprognose is uiterst onzeker en optimistisch. 

 Vanaf 2012 is er sprake van een vertrekoverschot. 

 De grijze druk neemt toe in Dronten en de groene druk neemt af. 

 Vergrijzing leidt (nog) niet tot groeiende druk op seniorenwoningen. 

 De gemiddelde woningbezetting neemt af. 

 

3.2 Ontwikkeling doelgroep  

Voor de gemeente Dronten is in maart 2014 door Companen, op basis van de meest actuele 

gegevens uit het Regionaal Inkomens Onderzoek (RIO) 2011 van het CBS, in beeld gebracht hoe 

groot het aandeel huishoudens is met een inkomen tot 34.678 euro (doelgroep sociale huurwoningen). 

In onderstaande tabel is weergegeven hoe groot de potentiële doelgroep is en welk aandeel van deze 

doelgroep in een huurwoning woont. 

 

 Totaal doelgroep 
Waarvan in een 

huurwoning 

% doelgroep 

in de huur 

Groep tot  € 34.678 6.500 3.900 60% 

Groep € 34.678 tot € 39.200 1.100 300 27% 

Groep € 39.200 tot € 44.300 1.100 300 27% 

Groep >€ 44.300 7.000 700 10% 

Totaal Dronten 15.700 5.200 33% 

Nederland: groep tot  € 34.678   64% 

Bron: CBS, Regionaal inkomensonderzoek 2011, bewerking Companen 

1) De inkomensgrenzen zijn jaarlijks geïndexeerd met de cao-looonstijging 

 

De omvang van de EU-doelgroep omvat 6.500 huishoudens in 2011. Hoe de omvang van de 

doelgroep zich tussen 2012 en heden heeft ontwikkeld, is niet bekend. Economisch is sinds 2011 

sprake geweest van een zeer beperkte groei. Op grond hiervan is aangenomen dat de omvang van de 

doelgroep na 2011 stabiel is gebleven. 

 

Van de EU-doelgroep woont 60 procent in een huurwoning en 40 procent in een koopwoning. Voor 

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

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

koopwoning wonen. 

 

In de volgende tabel worden de kenmerken van de EU-doelgroep gepresenteerd. Daaruit blijkt dat de 

EU-doelgroep die in een huurwoning woont, zeer overwegend bestaat uit een- en 

tweepersoonshuishoudens (78%). Voorts zijn het voor het grootste deel huishoudens tot 65 jaar 

(64%). 
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Gemeente Dronten. Kenmerken van de € 34.678-doelgroep. 

 Totaal doelgroep 
Waarvan in een 

huurwoning 

% doelgroep 

in de huur 

Groep € 34.678 6.500 3.900 60% 

    

tot 65 jaar 4.100 (63%) 2.500 (64%)  

65 jaar en ouder 2.400 (37%) 1.400 (36%)  

    

1-2 persoonshuishoudens 4.700 (72%) 3.000 (78%)  

Gezin met kinderen 1.800 (28%) 900 (22%)  

Bron: CBS, Regionaal inkomensonderzoek 2011, bewerking Companen. 

 

Benodigde kernvoorraad 

 

Gemeente Dronten. Ontwikkeling toekomstige doelgroep corporaties (< € 34.678) 

 Dronten, 2014 Waarvan bij OFW Waarvan bij 

particuliere 

verhuurders 

EU-doelgroep < € 34.678 6.500 (100%)   

EU-doelgroep in koop -2.600 (40%)   

EU-doelgroep in huur  3.900 (60%) 3.450 450 

Hogere inkomens in huur + 1.300 + 950 + 350 

Beschikbare huurvoorraad 5.200 4.400 800 

Bron: CBS, Regionaal inkomensonderzoek 2011, bewerking Companen. 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de huursector in Dronten ongeveer 5.200 woningen omvat, waarvan 

ongeveer 4.400 huurwoningen van OFW die tot de kernvoorraad behoren. Een deel van die 

huurwoningen van OFW wordt bewoond door huishoudens met een hoger inkomen, zogenoemde 

scheefwoners. Dit zijn er 950 en dit komt overeen met 22 procent van de huurwoningen van OFW. 

Voorts zijn er in Dronten ongeveer 800 woningen die door particuliere verhuurders worden verhuurd. 

In iets meer dan de helft van deze woningen woont een huishouden met een lager inkomen (EU-

doelgroep). In 350 particuliere huurwoningen wonen huishoudens met een hoger inkomen, maar dat 

hoeven niet per definitie scheefwoners te zijn, omdat het hier ook om dure huurwoningen (boven de 

liberaliseringsgrens) kan gaan. 

 

In onderstaande tabel is een raming opgenomen van de benodigde kernvoorraad voor OFW. Er zijn 

twee scenario’s doorgerekend. Bij een economische groei van 1,2 procent per jaar zal de EU-

doelgroep afnemen van 41 procent naar 39 procent. Dan kan de kernvoorraad van OFW met 

ongeveer 100 woningen afnemen tot 4.300 in 2019. Bij een economische groei van 0 procent neemt 

de EU-doelgroep qua aandeel niet af. In dat geval zal de kernvoorraad van OFW met ongeveer 200 

sociale huurwoningen kunnen toenemen tot 4.600 in 2019. 
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Gemeente Dronten. Ontwikkeling toekomstige doelgroep corporaties (< € 34.678) 

 2014 
2019, 0% 

economische groei 

2019, 1,2% 

economische groei 

EU-doelgroep < € 34.678 6.500 6.900 6.500 

EU-doelgroep in koopwoningen -2.600 -2.700 -2.600 

EU-doelgroep in huurwoningen 3.900 4.200 3.900 

EU-doelgroep in huurwoningen 

OFW 3.450 3.750 3.450 

Goedkope scheefheid in 

huurwoningen OFW +950 (22%) +850 +850 

Benodigde kernvoorraad = 

beschikbare kernvoorraad OFW 4.400 4.600 4.300 

 

Bij de raming van de benodigde kernvoorraad, zijn de volgende uitgangspunten aangehouden: 

 De planning van de woningbouw is in deze tijd onzeker, maar wordt door de gemeente 

geraamd op circa 950 woningen voor de periode 2014-2018 (vijf jaar). Dit betreft de netto 

toevoeging van woningen aan de voorraad. 

 Aangenomen is dat het aandeel van de EU-doelgroep dat een koopwoning bewoond, gelijk 

blijft. 

 Voorts is aangenomen dat de mogelijke bouw van particuliere huurwoningen niet in de sociale 

huur maar in de geliberaliseerde huur wordt gerealiseerd. De eventuele groei van de EU-

doelgroep is daarom toegerekend aan een OFW-opgave.  

 Uit de laatste tabel blijkt dat er 950 huurwoningen van OFW bewoond worden door 

huishoudens met een hoger inkomen. 22 procent van de OFW-huurders woont dus scheef. 

Het scheefwonen is een hardnekkig fenomeen, maar het Rijk heeft corporaties de 

beleidsruimte geboden om een extra huurverhoging door te bereken aan scheefwoners. Dit 

lijkt een probaat middel om het aantal scheefwoners in de komende jaren te verminderen. In 

welk tempo sprake zal zijn van een vermindering is niet bekend. Daarom is voor de komende 

vijf jaar rekening gehouden met een afname van slechts tien procent. 

 Omdat Dronten gekwalificeerd wordt als een evenwichtige woningmarkt (geen aanzienlijke 

tekorten; zie ook vervolg) kan de benodigde kernvoorraad in 2014 worden gelijkgesteld aan 

de beschikbare kernvoorraad. 

 

3.2.1 Conclusies ontwikkeling doelgroep en benodigde kernvoorraad 

 Ten opzichte van de grootte van de doelgroep zijn er geen aanzienlijke tekorten of 

overschotten aan sociale huurwoningen.  

 

3.3 Analyse marktvraag en bewonerswensen 

Per 1 januari 2014 staan er in totaal 2.028 woningzoekenden ingeschreven voor een huurwoning bij 

OFW. Vanaf 2009 is het aantal woningzoekenden gestegen. Dit komt door een toenemend aantal 

nieuwe inschrijvingen. Vanaf 2011 neemt het nieuwe aantal inschrijvingen weer af. Het totaal aantal 

woningzoekenden stijgt nog wel door tot 2013. Dit wordt veroorzaakt door minder doorstroming. Vanaf 

2014 neemt het totaal aantal woningzoekenden voor het eerst weer af bij OFW.  
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Bron: OFW 

 

Het aantal nieuwe inschrijvingen is met 740 in 2014 nog nooit zo laag geweest.  

 

 
Bron: OFW 

 

Op grond van het gestegen aantal ingeschreven woningzoekenden tot 2014, zou men de indruk 

kunnen krijgen dat de druk op de sociale woningvoorraad en dus de wachttijd om in aanmerking te 

komen voor een sociale huurwoning is toegenomen. Companen concludeert echter in het ‘onderzoek 

vraag sociale huursector’ dat in opdracht van de gemeente en OFW in 2014 is opgesteld, dat dit niet 

het geval is. Het blijkt namelijk dat veel woningzoekenden zich preventief hebben ingeschreven. De 

volgende tabel illustreert dit. In deze tabel wordt voor de toegewezen huurwoningen weergegeven wat 

de gemiddelde positie op de wachtlijst was van de woningzoekende die de woning uiteindelijk heeft 
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geaccepteerd (OFW werkt met het optiemodel). Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat in 2013 in Swifterbant 

gemiddeld dertien woningzoekenden moesten worden benaderd om een seniorenwoning te verhuren, 

terwijl er maar gemiddeld zestien woningzoekenden staan ingeschreven voor een seniorenoptie in 

Swifterbant. Voor een gemiddelde seniorenwoningen in Dronten (inclusief complex de WoonArk) 

moesten gemiddeld 208 woningzoekenden worden benaderd om deze woning te verhuren. Dit 

gemiddelde wordt vooral omhoog getrokken door de niet-actieve woningzoekenden die voor de 

WoonArk staan ingeschreven.  

 

 

Gemiddeld rangnummer bij 

acceptatie 2013 

Dronten Biddinghuizen Swifterbant 

Eengezinswoning 25 13 13 

Appartement 20 14 4 

Seniorenwoning 208 (incl. WoonArk, dus 

ook met zorgvraag) 

10 13 

Seniorenwoning 32 (excl. WoonArk)     

Overig 18 4 3 

Totaal 62 13 12 

Bron: Companen en OFW 

 

Gemiddeld aantal 

inschrijvingen per optie 

naar type en dorp 2014 

Dronten Biddinghuizen Swifterbant 

Eengezinswoning 90 31 26 

Appartement 72 23 18 

Seniorenwoning 70 17 16 

Overig 15 10 12 

Totaal 81 25 22 

 

Ondanks een stijging van het aantal woningzoekenden, moet OFW steeds meer moeite doen om de 

woningen verhuurd te krijgen. Er is een toename van het aantal niet-actieve woningzoekenden. Vooral 

voor seniorenwoningen staan veel mensen preventief ingeschreven.  

 

We zien dit ook terug in de wachttijden. De wachttijden zijn kort. Een niet-actieve woningzoekende die 

ineens actief op de woningmarkt wordt kan de gemiddelde wachttijd omhoog halen. 

 

Per dorp, wijk en type woning zijn er verschillen in wachttijd. De gemiddelde wachttijd voor een sociale 

huurwoning ligt voor Dronten op ongeveer 1,5 jaar en voor Biddinghuizen en Swifterbant rond een 

jaar. Companen concludeert in zijn onderzoek dat op grond hiervan voor Dronten kan worden 

gesproken van een huurmarkt die in evenwicht is en in Biddinghuizen en Swifterbant is sprake van 

een ontspannen huurmarkt.  

 

  

http://www.ofw.nl/ik-zoek-een-woning/toewijzing_huurwoning
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Type woning Wijk Wachttijd Dronten 2012 Wachttijd Dronten 2013 

Eengezinswoning Centrum 18 – 24 maanden 18-24 maanden 

Noord 18 – 24 maanden 12-24 maanden 

De Boeg 12 – 24 maanden 18-24 maanden 

De Fazant 12 – 18 maanden 12-18 maanden 

Zuid 12 – 18 maanden 12-18 maanden 

De Gilden > 24 maanden > 24 maanden 

Seniorenwoning Centrum > 24 maanden > 24 maanden 

Noord 18 – 24 maanden > 12 maanden 

De Boeg 6 – 12 maanden 12-18 maanden 

De Fazant 6 – 12 maanden * 

Zuid 6 – 12 maanden 6-12 maanden 

De Gilden > 24 maanden > 24 maanden 

Appartement  12 – 24 maanden 12-24 maanden 

Kamer  0 – 6 maanden 0-6 maanden 

* te weinig huuropzeggingen 

 

Type woning Wachttijd Swifterbant 2012 Wachttijd Swifterbant 2013 

Eengezinswoning 6-12 maanden 6-12 maanden 

Seniorenwoning 0-6 maanden 6-12 maanden 

Appartement 12-18 maanden 6-12 maanden 

 

Type woning Wachttijd Biddinghuizen 2012 Wachttijd Biddinghuizen 2013 

Eengezinswoning 6-12 maanden 6-12 maanden 

Seniorenwoning 12-18 maanden 6-12 maanden 

Appartement 6-12 maanden 6-12 maanden 

 

Kijken we naar de samenstelling van de wachtlijst en de ontwikkeling ervan, dan zien we dat de vraag 

naar seniorenwoningen duidelijk afneemt. De vraag naar eengezinswoningen neemt nog steeds licht 

toe.  

 Bron: OFW 
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Als we kijken naar de ontwikkeling van de nieuwe inschrijvingen per jaar, dan zien we daar hetzelfde 

beeld. Vanaf 2010 neemt het aantal nieuwe inschrijvingen voor een seniorenwoning af. Ook het aantal 

nieuwe inschrijvingen voor een appartement neemt vanaf 2011 af. Het aantal nieuwe inschrijvingen 

voor een eengezinswoning is het hoogst, maar neemt vanaf 2010 ook af. Opvallend is dat er 

nauwelijks vraag is naar grote eengezinswoningen. Dit zijn grote eengezinswoningen met minimaal 

vier slaapkamers waarbij als inschrijfvoorwaarde geldt dat het huishouden minimaal uit vier personen 

moet bestaan. We zien dat ook binnen de reguliere eengezinswoningen de vraag naar de relatief 

grotere en duurdere woningen afneemt.   

 

 
Bron: OFW 

 

De verklaring voor de kleine vraag naar grote woonruimte zien we terug in de samenstelling van de 

huishoudens die woningzoekenden bij hun inschrijving hebben opgegeven. De groep 

eenpersoonshuishoudens is het grootst met 58 procent. De groep tweepersoonshuishoudens 

bedraagt 31 procent van het totaal aantal ingeschreven woningzoekenden. Er staan nauwelijks 

gezinnen ingeschreven als woningzoekende, dit is slechts 11 procent van het totaal aantal 

woningzoekenden. De kleine huishoudens schrijven zich dus niet alleen in voor een seniorenwoning 

of appartement maar ook voor eengezinswoningen. 

 

 
Bron: OFW 
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Ook als we de samenstelling en de ontwikkeling van de nieuwe inschrijvingen bekijken zien we dat er 

zich vooral eenpersoonshuishoudens inschrijven.  

 

 
Bron: OFW 

 

Als we kijken naar de herkomst van de woningzoekenden, dan valt op dat het aandeel 

woningzoekenden van buiten de gemeente Dronten steeds groter wordt binnen de nieuwe 

inschrijvingen. Dit percentage steeg van 24 procent in 2005 naar 32 procent in 2013. Dit heeft 

waarschijnlijk te maken met de langere wachttijden in bijvoorbeeld Lelystad en Almere. 

 

 
Bron: OFW 
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3.3.1 Conclusies analyse marktvraag 

 De huurmarkt in Dronten is in evenwicht en de huurmarkt in Biddinghuizen en Swifterbant is 

ontspannen.  

 OFW moet steeds meer moeite doen om de woningen verhuurd te krijgen door een toename 

van het aantal niet-actieve woningzoekenden. 

 De vraag naar sociale huurwoningen bestaat voornamelijk uit een- of 

tweepersoonshuishoudens. 

 De vraag naar grotere eengezinswoningen wordt minder en de vraag naar seniorenwoningen 

daalt. 

 Het aandeel woningzoekenden van buiten de gemeente Dronten stijgt. 

 

3.4 Leefbaarheid 

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

hun wijk. Iedere twee jaar laten OFW en de gemeente Dronten een Leefbaarheidsonderzoek (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). De hoogst scorende buurten zijn de Boerenhemel (8,5), De 

Manege & De Landmaten (8,4) en De Schalm, De Ketting & De Kaapstander (8,2). De Munten (8,0), 

Hertenkamplaan (8,0) en Bremerpark (8,0) scoren ook hoog. De buurten die minder hoog scoorden 

zijn de Oud Dronten (6,8), Koolzaadhof (6,9) en De Boeg (6,9).  
 

http://www.lemoninternet.nl/
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3.5 Beleidsomgeving 

Naast de demografische ontwikkelingen en ontwikkelingen op de woningmarkt heeft de 

beleidsomgeving  (rijksbeleid, gemeentelijk beleid, etc.) ook invloed op het strategisch beleidsplan en 

de uitvoering ervan.   

 

3.5.1 Herziening Woningwet 

Het doel van de herzieningswet (woningwet) is dat maatschappelijk bestemd vermogen beschikbaar 

moet blijven voor het verhuren van woningen voor de laagste inkomenscategorieën. Het definitieve 

wetsvoorstel voor herziening van de Woningwet (inclusief de novelle) is op 20 juni 2014 naar de 

Tweede Kamer verzonden. Op 24 juli is de concept AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) die 

hoort bij de novelle naar de Tweede Kamer gestuurd. De AMvB is een besluit van de regering, waarin 

de details van de in de novelle voorgestelde herziening van de Woningwet zijn vastgelegd. In de 

AMvB worden veel onderwerpen uit de wet uitgewerkt, zoals de administratieve of juridische scheiding 

van woningcorporaties in een DAEB-deel (vooral sociale huurwoningen) en een niet-DAEB-deel (zoals 

het bouwen van middeldure huur- en goedkope koopwoningen in gemengde wijken). Een ander punt 

is governance, bijvoorbeeld een toets van geschiktheid voor bestuurders en commissarissen. Een 

derde punt in de AMvB is de aanscherping van het werkdomein van woningcorporaties. Het is nog niet 

duidelijk wanneer de Tweede Kamer het wetsvoorstel (inclusief novelle en Memorie van Toelichting) 

behandelt. De parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties brengt in het najaar haar 

eindrapport met aanbevelingen uit. Het ligt voor de hand dat deze aanbevelingen bij de behandeling 

van de wet betrokken worden. 

 

De kerntaak van corporaties moet volgens Minister Blok het aanbieden van betaalbare huurwoningen 

voor huishoudens met lagere inkomens zijn. Minister Blok schrijft daarover: ‘Het gaat dan om het 

aanbieden van betaalbare woningen, met een kwaliteit die daarbij hoort, om investeringen in 

energiezuinigheid en om noodzakelijke aanpassingen zodat mensen met zorgbehoeften langer thuis 

kunnen blijven wonen.’ (bron: Aedesnet). In aanvulling op de kerntaak wil de minister corporaties 

ruimte bieden voor niet-DAEB investeringen, bijvoorbeeld bij stads- en dorpsvernieuwing. Wel stelt de 

minister waarborgen om daarbij marktverstoring te voorkomen. Bij bouw op onbebouwde grond wil hij 

nog striktere waarborgen inbouwen. Om een goede vergelijking met commerciële investeerders 

mogelijk te maken, wil de minister corporaties verplichten hun vastgoed te waarderen op 

marktwaarde. 

Corporaties kunnen blijven werken aan gezonde, gemengde wijken, zo werd vastgelegd. Daarvoor 

werd afgesproken dat corporaties onder duidelijke voorwaarden kunnen investeren in niet-DAEB 

activiteiten (duurdere huurwoningen, goedkope koopwoningen, gebouwen voor voorzieningen). Die 

voorwaarden zijn dat de gemeente het moet willen, er geen commerciële partijen voor te vinden zijn 

en het moet financieel haalbaar zijn. Corporaties doen die investeringen dan tegen marktconforme 

voorwaarden. Daarnaast is bepaald dat corporaties onder voorwaarden mogen bijdragen aan de 

leefbaarheid. Vanuit een maatschappelijk verantwoord huurbeleid mogen zij ook bijdragen aan 

woonmaatschappelijk werk, maar zijn daar niet primair voor verantwoordelijk. De novelle regelt 

daartoe kaders, onder meer door de bepaling dat corporaties geen verantwoordelijkheden moeten 

dragen voor activiteiten die logischerwijs andere partijen zouden moeten dragen (bijvoorbeeld: 

aanpakken sociale problematiek in de wijk, investeren in openbare ruimte, sponsoring).  

Het nieuwe convenant en prestatieafspraken met de gemeente Dronten zijn, voor zover nu bekend, 

niet in strijd met bovenstaande nieuwe kaders. Vooral op het gebied van leefbaarheid en 

maatschappelijk vastgoed zal de rol van corporaties sterk ingeperkt worden. In de praktijk zal er voor 

OFW wat betreft de uitvoering van activiteiten weinig veranderen en zal het kader vooral voor nieuwe 

activiteiten, samenwerking en afspraken met stakeholders een aandachtspunt zijn.  
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In het definitieve wetsvoorstel stelt de minister een scheiding tussen het DAEB-bezit (Diensten van 

Algemeen Belang) en niet-DAEB bezit voor. Zo splitsen woningcorporaties zich administratief of 

juridisch in een DAEB-tak met sociale huurwoningen, en een niet-DAEB-tak, een dochteronderneming 

met daarin het commerciële bezit van corporaties. Om twee gezonde takken te krijgen, moeten 

corporaties bij de scheiding een (interne) lening en kapitaal vanuit de DAEB-tak aan de niet-DAEB-tak 

verstrekken. Het CFV acht deze scheiding vergelijkbaar met de brutering van 1995, met een ‘enorme’ 

verandering in de financieringsstructuur van de sector. De scheiding vraagt volgens het CFV veel 

kennis en capaciteit, niet alleen tijdens de initiële scheiding, maar ook daarna in termen van besturing 

en risicomanagement. Zowel van de corporaties, de besturen en Raden van Toezicht zelf, als van de 

actoren daaromheen zoals gemeenten, huurdersorganisaties, WSW en de externe toezichthouders. 

Het CFV stelt verder: ‘Ook het transitiepad behoeft verdere uitwerking. Allereerst zullen corporaties 

het bezit moeten gaan waarderen op basis van marktwaarde in verhuurde staat. Vervolgens moet de 

hiermee samen te stellen marktwaarde-balans gescheiden worden. Daarbij moet rekening worden 

gehouden met nog nader te formuleren spelregels. Ook moeten corporaties na overleg met 

stakeholders, een keuze maken ten aanzien van het vrijwillig over te hevelen DAEB-bezit naar de niet-

DAEB-tak. Tenslotte moeten corporaties kiezen voor juridische of administratieve scheiding. Al deze 

stappen vereisen een heldere proceslijn met de nodige tijd per afzonderlijke stap. De extern financieel 

toezichthouder beoordeelt uiteindelijke de scheidingsvoorstellen. Het beoordelingskader moet 

beschikbaar zijn in de fase dat de voorstellen worden opgesteld.’ 

Verder zijn er maatregelen aangekondigd voor aanpassing van het woningwaarderingsstelsel, de 

invoering van een huursombenadering, uitbreiding van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur, de 

tijdelijke verhoging van de inkomensgrens voor toegang tot de sociale huursector en bevriezing van 

de liberalisatiegrens. Ook wordt aangekondigd dat er terug wordt gekomen op een passendheidstoets 

om de sterke stijging van de huurtoeslaguitgaven tegen te gaan en in te spelen op de bezorgdheid 

over de betaalbaarheid voor bewoners. Deze laatste maatregelen kunnen invloed hebben op het 

huurbeleid van OFW. 

 

3.5.2 Woonvisie gemeente 

Eind 2009 heeft de gemeenteraad de Woonvisie Ruimte voor Wonen vastgesteld. In de Woonvisie 

worden op hoofdlijnen de ambities en beleidslijnen voor het wonen uitgezet en daarmee geeft de visie 

richting aan de gewenste ontwikkelingen. Belangrijk onderdeel van de Woonvisie is de ambitie van de 

gemeente Dronten om te groeien naar 46.000 inwoners in 2020. Deze groei is volgens de gemeente 

gewenst om de kernen Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen voldoende vitaal en leefbaar te houden. 

Met alleen de natuurlijke bevolkingsgroei kan dit niet worden gerealiseerd en het aantrekken van meer 

nieuwe inwoners van buiten de gemeente en het meer vasthouden van de huidige inwoners is 

daarmee een belangrijke doelstelling geworden. Naast het stimuleren van nieuwbouwproductie is in 

de Woonvisie te lezen dat er enkele kwetsbare buurten zijn die nadere aandacht vragen en dat er 

sprake zal zijn van herstructureringsplannen in de bestaande woningvoorraad. Er wordt daarnaast 

specifiek aandacht geschonken aan het feit dat de gemeente Dronten te maken heeft met vergrijzing 

en met steeds meer inwoners met functiebeperkingen en een zorgvraag. Dit vraagt ook om 

levensloopbestendig bouwen of verbouwen. 

 

In oktober 2013 heeft de gemeente (na de bijstelling van 2011) wederom een “actualisatie van het 

woningbouwprogramma 2010-2020 en woonvisie ‘ruimte voor wonen’” vastgesteld omdat ze hebben 

geconstateerd dat de problemen op de woningmarkt langer duren dan voorzien en dat de impact 

ervan mede door de economische situatie groter is dan gedacht. Dit maakte het noodzakelijk om voor 

de komende jaren kritisch te kijken in welke mate het tempo waarmee ze de ambitie hadden willen 

realiseren moest worden bijgesteld. Ook komen in deze actualisatie de overige doelstellingen uit de 

Woonvisie aan de orde. Het accent ligt echter op het vraagstuk van de groei- c.q. woningbouwopgave. 

 

De ingeschatte woningbehoefte is gebaseerd op de verwachte bevolkingsgroei van 430 inwoners per 

jaar (gebaseerd op Pronexus bevolkingsprognose) en afgezet tegen de productiecijfers van de 
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afgelopen jaren en het marktbeeld van de afgelopen jaren. Voor de gemeente als totaal, schat de 

gemeente Dronten de woningbehoefte voor de komende zes jaar op gemiddeld circa 200 woningen 

per jaar.  

 

Uit de cijfers van de afgelopen tien jaren blijkt dat de gemiddelde groei zo’n 260 inwoners betrof. Met 

een woningbezetting van 2,35, schat OFW de woningbehoefte per jaar op zo’n 110 woningen.  

 

Het geactualiseerde woningbouwprogramma van de gemeente Dronten op basis van verwachte 

woningbehoefte ziet er als volgt uit:  

 

Woningbouwprogramma tot 2020 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal 

Gemeente 

totaal 

125 125-150 175-200 200-250 250-300 275-300 1150-1325 

Dronten 115 105-130 135-160 150-200 200-250 225-250 930-1105 

Swifterbant 5 10 20 25 25 25 110 

Biddinghuizen 5 10 20 25 25 25 110 

Bron: actualisatie woningbouwprogramma 2010-2020 en woonvisie ‘ruimte voor wonen’, gemeente 

Dronten 

 

De destijds gekozen sturing op prijssegmenten in de koop is niet meer realistisch gebleken. Er is 

behoefte aan flexibiliteit in de programmering en de aangehouden bandbreedte naar prijssegmenten 

is daarmee losgelaten.  

 

In de Woonvisie (2009) is opgenomen dat de sociale kernvoorraad voldoende moet zijn om de 

zogenoemde doelgroep van beleid te huisvesten. Om dit mogelijk te maken zou 25-30 procent van de 

nieuwbouw in het sociale segment moeten worden gerealiseerd. Daarbij wordt gestreefd naar 

gemengde wijken met differentiatie in bevolkingssamenstelling en woningtypologie. In de actualisatie 

van de Woonvisie (2013) is in eerste instantie de 25-30 procent sociale woningbouw doelstelling 

gehandhaafd. In het collegeprogramma/coalitieprogramma wordt het vastgestelde percentage voor 

sociale woningbouw (minimaal 25%) als een indicatie en niet meer als een harde ondergrens 

gehanteerd, ervan uitgaande dat vraag en aanbod bepalend zijn. 

 

In 2014 is een onderzoek van de Rekenkamer gestart naar het woonbeleid van de gemeente Dronten. 

Doel van het onderzoek is om op basis van het inzicht in de realisatie van het woonbeleid, specifiek 

van het woningbouwprogramma, aanbevelingen te doen voor het toekomstig woonbeleid. De 

resultaten van dit onderzoek worden in het vierde kwartaal van 2014 verwacht en kunnen van invloed 

zijn op het huidige woonbeleid.  

 

De gemeente Dronten richt zich met de Woonvisie vooral op de groei van de gemeente Dronten. De 

doelstelling van OFW met betrekking tot nieuwbouw richt zich op beschikbaarheid voor de doelgroep 

in de gemeente Dronten en niet op groei van het aantal inwoners.  

 

3.5.3 Hervorming AWBZ en scheiden wonen en zorg 

Het kabinet wil de huidige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vanaf 2015 ingrijpend 

hervormen. Doel is om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Zo nodig met ondersteuning 

van de gemeente of zorg via de zorgverzekering. Door beter in te spelen op hun persoonlijke situatie 

en te kijken naar wat ze zelf nog kunnen doen, kunnen mensen over hun eigen leven blijven 

beslissen. Zo kan ook de zorg betaalbaar blijven. De ontwikkeling om langer thuis te blijven wonen is 

al langer gaande. Maar sinds 2013 gaat de ontwikkeling in een versneld tempo.  
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De hervorming van de langdurige zorg betekent onder andere: 

 

 Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. De gemeente gaat zorgen voor de 

ondersteuning van burgers. De nieuwe Wmo 2015 is gericht op deelneming in de 

samenleving. De wet regelt hulp en ondersteuning, die past bij de persoonlijke 

omstandigheden van mensen. 

 Zorgverzekeringswet (Zvw). Wijkverpleegkundigen gaan thuis meer verpleging en verzorging 

leveren. Via de Zorgverzekeringswet (Zvw) is medische en de verpleegkundige zorg geregeld. 

 Nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die behoefte hebben aan 

permanent toezicht. Zij hebben 24 uur zorg per dag nodig in de directe nabijheid. De Wlz gaat 

de huidige AWBZ vervangen. 

 

Onderdeel van de Wet Langdurige Zorg is ook de extramuralisering, oftewel het scheiden van wonen 

en zorg. Per 1 januari 2013 is het scheiden van wonen en zorg doorgevoerd voor mensen met een 

zorgzwaartepakket (ZZP) 1 en 2 en vanaf 2014 ook voor ZZP 3. In dit schema staat het overzicht van 

de extramuralisering.  

 

Zorgzwaartepakket (ZZP) Cliëntgroep Per wanneer 

1 en 2 V&V, VG, GGZ 1-1-2013 

3 V&V 1-1-2014 

3 (50%) VG 1-1-2015 

4 (25%) V&V 1-1-2016 

V&V: Verpleging en Verzorging 

VG: Verstandelijk Gehandicapten 

GGZ: Geestelijke Gezondheidszorg 

 

Het wetsvoorstel voor de Wet Langdurige Zorg (Wlz) is in april 2014 naar de Tweede Kamer gestuurd. 

Met betrekking tot ZZP 3 en 4 is het voorstel dat voor nieuwe cliënten met een zorgzwaarte die 

vergelijkbaar is met ZZP VV4 (1 januari 2016) en VG3 (1 januari 2015) een deel van de cliënten die 

zorg straks thuis gaat ontvangen, in plaats van in een intramurale omgeving. Voor ZZP VV4 werd 

eerder gesproken over 50 procent extramuraliseren, maar dit percentage is nu naar 25 procent 

bijgesteld. De nieuwe Wlz moet per 1 januari 2015 in werking treden, maar is nog in behandeling bij 

de Tweede Kamer.  

 

Hoe de hervorming van de langdurige zorg daadwerkelijk gaat uitpakken, is nog onzeker. De 

gemeente krijgt er veel taken bij. De gemeente Dronten heeft verschillende visies opgesteld over de 

veranderingen in het sociaal domein (transitie jeugdzorg, AWBZ en participatiewet). Voor de 

overheveling van de taken uit de AWBZ naar de Wmo is dit de visie: 'Samen een eigentijdse aanpak 

voor Dronten ontwikkelen'. Het uitgangspunt is dat inwoners per 1 januari 2015 zoveel mogelijk op 

eigen kracht kunnen participeren, indien nodig ondersteund vanuit de Wmo. De bouwstenen voor de 

visie zijn: 

 

 Participatie en zelfredzaamheid zijn het doel. 

 Eigen kracht van inwoners en hun omgeving zijn het vertrekpunt. 

 Mogelijkheden van inwoners staan centraal. 

 Vraag- en resultaatgericht werken in plaats van claim- en aanbodgericht werken. 

 Oog hebben voor de totale context en niet alleen voor de individuen daarbinnen. 

 Ontschotting en vermindering van de administratieve last. 

 

Voor inwoners betekenen bovenstaande ontwikkelingen dat ze zo lang mogelijk thuis blijven wonen en 

dat er bij een ‘zorgvraag’ eerst wordt gekeken naar de eigen kracht en de mogelijkheden van de 

omgeving (familie, vrienden, buren). Ook zal een deel van de mensen die voorheen intramuraal 
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woonde of zou wonen, nu zelfstandig wonen. De kans is groot dat deze groep in een sociale 

huurwoningen terecht komt. Hoe groot deze nieuwe vraag is en of dit een specifiek aanbod vergt, is 

nog niet duidelijk. Het is ook de vraag wat het effect hiervan is op de wijken, de omwonenden en de 

leefbaarheid.  

 

De overheveling van de taken richting gemeente gaat met een bezuinigingsslag gepaard.  De vraag 

rijst in hoeverre kwetsbare inwoners nog begeleiding, ondersteuning of zorg kunnen ontvangen. En 

hoe werkt de nieuwe aanpak bij de zorgmijders en inwoners die geen inzicht hebben in de eigen 

problematiek? Hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat het niet mis gaat?  

 

Woningaanpassingen  

Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking. 

Gemeenten worden verantwoordelijk voor de Wmo 2015 en daarmee voor een belangrijk deel van de 

ondersteuning aan mensen, zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.  

 

Volgens de nieuwe Wmo mogen gehandicapte huurders zonder toestemming van de eigenaar hun 

huurwoning aanpassen. Voorheen was dit vastgelegd in de Woningwet. Het gaat om veranderingen 

die ervoor moeten zorgen dat mensen met een beperking goed in hun huis kunnen wonen, zoals een 

traplift of aanpassingen om een woning rolstoeltoegankelijk te maken. Gemeenten kunnen besluiten 

tot het aanpassen van een woning of het verstrekken van een persoonsgebonden budget (pgb) voor 

een woningaanpassing, waarna de huurder de aanpassing zelf regelt.  

 

Een corporatie moet de wijziging toestaan en de huurder is niet verplicht de aanpassingen ongedaan 

te maken of de corporatie financieel te compenseren na het beëindigen van het huurcontract. Indien 

de gemeente een pgb uitkeert voor de woningaanpassing wordt het bedrag niet aan de corporatie, 

maar aan de huurder overgemaakt. De woningeigenaar heeft wel het recht om voorafgaand aan de 

aanpassingen aan de woning gehoord te worden door de gemeente. Daarbij kan de corporatie dus 

uitvoeringskwesties aan de orde stellen. 

 

3.5.4 Nationaal plan voor het bevorderen van bijna-energieneutrale gebouwen in Nederland 

De Europese Richtlijn 2010/31/EU zegt dat uiterlijk 31 december 2020 alle nieuwbouw, dus ook 

woningen, ‘bijna energieneutraal’ (‘nearly zero energy buildings’) moet zijn. Het Nationaal plan voor 

het bevorderen van bijna-energieneutrale gebouwen in Nederland schetst hiervoor voor Nederland de 

strategie. Specifiek gaat het hier om de gevolgen van de herziene EPBD (Europese richtlijn 

energieprestatie gebouwen) wat betreft nieuwbouw en de hiermee gepaard gaande aanscherping van 

de energieprestatie-eis tot het niveau van bijna nul, de relatie met de berekeningsmethodiek voor de 

Energie Prestatie van Gebouwen (EPG) en de Energieprestatie Maatregelen op Gebiedsniveau 

(EMG). Daarnaast wordt ingegaan op het beleid en de maatregelen inzake de transformatie van 

bestaande gebouwen die worden gerenoveerd tot bijna-energieneutrale gebouwen.  

 

Over ‘energieneutraal’ in de gebouwde omgeving bestaan verschillende beelden. In het algemeen 

betekent dit dat in een gebouw of gebied het energiegebruik door fossiele brandstoffen wordt 

gecompenseerd door daar geproduceerde duurzame energie (bron: InfobladEnergieneutraal bouwen: 

definitie & ambitie, Agentschap NL). Energieneutraal betekent dus niet dat er geen fossiele 

brandstoffen worden gebruikt. Maar er zijn veel discussies gevoerd wat precies tot het energiegebruik 

gerekend moet worden. Huishoudelijke apparatuur wel of niet? En mag je gebiedsgebonden 

geproduceerde duurzame energie wel of niet meerekenen als compensatie voor de gebruikte fossiele 

brandstoffen?  

 

In de markt worden ook andere termen gehanteerd. Bekend zijn onder andere de termen: ‘Nul-op-de-

meter’ en ‘energienotaloos’. Hierbij wordt naar alle energiegebruiken gekeken die op de meters in het 

gebouw zichtbaar worden. Voor woningen zijn dit de gebouwgebonden en huishoudelijke gebruiken. 

De EPC van ‘Nul-op-de-meter’ en ‘energienotaloze’ gebouwen zal daarom lager zijn dan 0. 
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Passief bouwen is ook een concept waarbij een zeer laag energiegebruik gerealiseerd wordt door het 

nemen van zeer goede isolatiemaatregelen, kierdichting, efficiënte ventilatie, gebruik van passieve 

zonne-energie et cetera. Ook een passief gebouwde woning heeft een zeer laag energiegebruik, maar 

is niet per definitie energieneutraal. De EPC voor passief gebouwde woningen ligt ongeveer tussen 

0,3 en 0,4. Hoewel Passief Bouwen in Nederland de laatste jaren een van de bekendste 

energiezuinige concepten is geworden, zijn er ook andere concepten op het gebied van zeer 

energiezuinig bouwen zoals: Active House, Warm bouwen, de concepten van NiaNesto en van het 

Netwerk Conceptueel Bouwen onder de noemer ‘Nul-op-de-meter’. 

 

In de herziene Europese richtlijn EPBD (2010) wordt geëist dat alle landen de definitie van een bijna-

energieneutraal gebouw vastleggen en in 2012 aan de Europese Commissie rapporteren. Dit 

betekende dat er een besluit genomen moest worden in de geschetste discussie. Nederland heeft 

ervoor gekozen om zo dicht mogelijk te blijven bij het in de herziene EPBD gestelde algemene kader 

voor het berekenen van de energieprestatie van gebouwen. 

 

In het Nationaal Plan Bijna-Energie Neutrale Gebouwen (BENG) is bepaald dat een volledig 

energieneutraal gebouw een EPC = 0 heeft. De energieprestatiecoëfficiënt EPC wordt bepaald aan de 

hand van de norm NEN 7120: Energieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode (EPG), waarbij 

gebruikgemaakt kan worden van de voornorm NVN 7125 Energieprestatienorm Maatregelen op 

Gebiedsniveau (EMG). Kenmerken van deze bepalingsmethoden zijn: 

 

 Het energiegebruik wordt bepaald onder standaard gebruik- en klimaatcondities. 

 Alleen het gebouwgebonden energiegebruik wordt gewaardeerd in de energieprestatie. 

 Gebiedsgebonden maatregelen kunnen - indien aan de orde - met de EMG worden 

gewaardeerd. 

 De opwekking van energie kan in en buiten het gebouw plaatsvinden. 

 Hernieuwbare energiebronnen worden gewaardeerd. 

 Het netto energiegebruik wordt bepaald over een jaar. 

 

Het streven is om vanaf eind 2018 (overheidsgebouwen) respectievelijk eind 2020 (overige 

gebouwen) een eis in het Bouwbesluit op te nemen die dichtbij EPC = 0 ligt. Dit niveau wordt 

gedefinieerd als bijna-energieneutraal. De Nederlandse overheid scherpt de EPC-eis voor nieuwbouw 

van woningen geleidelijk aan.  Op dit moment bedraagt de EPC-eis voor woningen <0,6. In 2015 is 

een aanscherping van de eis voorzien tot EPC <0,4. En vanaf eind 2020 zal de EPC-eis bijna 0 

worden. 

 

Voor wat betreft bestaande bouw worden in het Bouwbesluit de eisen aan gebouwdelen nader 

uitgewerkt. Verder zijn er verschillende maatregelen/instrumenten ter bevordering van bijna- 

energieneutrale gebouwen. Voor OFW zijn relevant: 

 

 Convenant meer met minder 

 Convenant huursector 

 Innovatieagenda gebouwde omgeving 

 Blok voor blok 

 Uitrol slimme meter 

 Woningwaarderingsstelsel (2011) 

 Energie investeringsaftrek (EIA) (stimuleren aankoop duurzame energievoorziening) 

 Verlaagd BTW-tarief voor isolatiewerkzaamheden en verlaagd BTW-tarief op arbeidskosten 

voor onderhoud en renovatie van woningen 

 Revolverend Fonds 

 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/convenanten/2012/06/28/convenant-energiebesparing-bestaande-woningen-en-gebouwen.html
http://www.aedes.nl/binaries/downloads/energie-en-duurzaamheid/20120628-convenant-energiebesparing-huursector-28-.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2011/03/01/innovatieagenda-energie-gebouwde-omgeving.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/06/23/evaluatierapportage-blok-voor-blok.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gas-en-elektriciteit-thuis/slimme-meter
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/circulaires/2011/10/12/mg-circulaire-2011-03-aanpassingen-woningwaarderingsstelsel.html
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/investeringsaftrek_en_desinvesteringsbijtelling/energie_investeringsaftrek_eia
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/diensten_6_btw/werkzaamheden_aan_woningen/verbouwen_en_herstellen/verbouwen_en_herstellen_van_woningen
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/diensten_6_btw/werkzaamheden_aan_woningen/verbouwen_en_herstellen/verbouwen_en_herstellen_van_woningen
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/10/19/kamerbrief-over-revolverend-fonds-energiebesparing-en-oprichting-stichting-nationaal-energiebespaarfonds.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/10/19/kamerbrief-over-revolverend-fonds-energiebesparing-en-oprichting-stichting-nationaal-energiebespaarfonds.html
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Verder wil de overheid duurzame energie stimuleren en innovatie van duurzame energietechnieken 

bevorderen. Het doel is 14 procent duurzame energie in 2020, 16 procent in 2023 en een volledig 

duurzame energievoorziening in 2050. 

 

Een voor OFW relevante subsidieregeling is de subsidieregeling duurzame energieproductie (SDE+). 

Deze subsidieregeling stimuleert de productie van duurzame energie (elektriciteit, gas of warmte). 

Bedrijven en (non-profit) instellingen kunnen subsidie aanvragen. 
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4 KENMERKEN WONINGVOORRAAD 

 

4.1 Ontwikkelingen woningvoorraad 

De groei van het aantal woningen in de gemeente Dronten is vanaf 2010 minder geworden (in de 

grafiek is dit door een veranderde definitie van het CBS niet goed zichtbaar). Het aantal woningen in 

de gemeente Dronten als percentage van de totale woningvoorraad in de provincie Flevoland varieert 

nog steeds tussen de tien en elf procent. De gemeente Almere en Lelystad bepalen samen tweederde 

van de woningvoorraad in Flevoland. De groei van de gemeente Dronten vindt met name plaats in de 

kern Dronten.  

 

 
Bron: CBS en provincie Flevoland 

* per 1 januari 2012 hanteert het CBS een andere definitie van woningen. 

 

Kijken we naar de koop-huur verhouding in de gemeente Dronten, dan zien we dat deze, na een 

jarenlange toename van het aandeel koopwoningen, de afgelopen zes jaar gelijk is gebleven, 35 

procent huur en 65 procent koop.  Dit zien we ook in heel Nederland waar de woningvoorraad bestaat 

uit gemiddeld 41 procent huurwoningen en 59 procent koopwoningen. 

 

De woningvoorraad in de gemeente Dronten kenmerkt zich vooral door een hoog percentage 

laagbouw.  
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De afgelopen jaren zien we in de gemeente Dronten een afname van de nieuwbouwproductie. De 

economische situatie is hierbij van grote invloed.  

 

Periode Dronten 

nieuwbouwproductie 

Markt koop Sociale huur 

OFW 

Aandeel sociale 

huur 

2000 138 138 - 0% 

2001 267 267 - 0% 

2002 353 326 27 7,6% 

2003 224 182 42 18,8% 

2004 140 90 59 42,1% 

2000 tot 2005 1.122 1.003 128 11,4% 

     

2005 198 134 64 32,3% 

2006 192 127 65 33,9% 

2007 287 218 69 24,0% 

2008 404 272 132 32,6% 

2009 336 135 201 59,8% 

2005 tot 2010 1.417 886 531 37,5% 

     

2000 tot 2010 2.539 1.889 659 26,0% 

     

2010 270 197 73 27,0% 

2011 154 154 - 0% 

2012 169 113 56 33,1% 

2013 69 30 39 56,5% 

2010 t/m 2013 662 494 168 25,4% 

Bron: gemeente Dronten en OFW 

 

De gemeente Dronten probeert op allerlei manieren de verkoop en daarmee de bouw van 

nieuwbouwwoningen te stimuleren. In de praktijk betrof dit vooral veel koopwoningen in het 

goedkopere segment. De door de gemeente geboden starterslening voor nieuwbouw koopwoningen 

heeft de verkoop van nieuwbouwwoningen gestimuleerd. Door subsidie bij de nieuwbouw wordt de 

prijs/kwaliteitverhouding ten gunste van nieuwbouw verbeterd. Dit leidt tot minder vraag naar 

bestaande koopwoningen en daardoor uiteindelijk tot een daling van de prijs in de bestaande 
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woningvoorraad. Dat beperkt zich niet tot het goedkopere segment, maar alle koopwoningen hebben 

ten opzichte van elkaar ook een prijsverhouding. Voor starters is in de praktijk in de gemeente 

voldoende aanbod in het goedkoper segment in de bestaande bouw. In andere gemeentes is 

starterssubsidie voor de koop er vooral op gericht om starters toegang tot de koopmarkt te geven.  

 

Het is belangrijk te kijken naar het effect van nieuwbouw op de bestaande woningvoorraad. Indien de 

vraag niet toeneemt, ontstaat er een concurrerend aanbod tussen nieuwbouw en bestaande bouw. 

Daarnaast kan een te grote toevoeging aan nieuwbouw van bijvoorbeeld sociale huurwoningen leiden 

tot leegstand in de bestaande voorraad.   

 

4.2 Kenmerken woningvoorraad OFW 

OFW heeft op 1 januari 2014 4.389 te onderhouden woongebouwen (exclusief ander vastgoed en de 

studentenkamers worden niet per kamer meegeteld, maar alleen de gehele woning) in haar bezit, 

verspreid over de dorpen Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant.  

 

4.2.1 Woningtypen 

Het woningbezit (exclusief verzorgingshuiseenheden en de 280 studenteneenheden) van OFW is als 

volgt opgebouwd: (seniorenwoning 50+ zijn de appartementen in de Wiekslag) 

 

 
Bron: OFW 

 

Het bezit van OFW bestaat voor het grootste gedeelte uit eengezinswoningen. Het aandeel daalt wel 

in de voorraad van OFW. Dit wordt veroorzaakt door de nieuwbouw van appartementen (voor 

senioren en jongeren) en de verkoop van bestaande eengezinswoningen. Het percentage 

appartementen en seniorenwoningen is ten opzichte van 2007 dus gestegen.  

 

4.2.2 Huurprijzen 

De huurprijzen van de woningvoorraad van OFW liggen in vergelijking met die van Nederland 

gemiddeld hoger. De woningen hebben gemiddeld een hoger aantal woningwaarderingspunten dan 

zowel de woningen in Flevoland als heel Nederland en een lagere puntprijs. De huur als percentage 

van de WOZ-waarde is bij OFW hoger dan in Flevoland en heel Nederland. In vergelijking met heel 

Nederland heeft OFW minder goedkope woningen. Dat wordt veroorzaakt door de gemiddeld jonge 

leeftijd van de woningen en daarmee samenhangend een hogere kwaliteit.  
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Bron: CFV 

 

4.2.3 Bouwjaar 

De verdeling van de woningvoorraad van OFW naar bouwjaar is weergegeven in onderstaande figuur. 

De leeftijdsopbouw van het bezit van OFW is in verhouding met andere woningcorporaties scheef: 

meer dan de helft van de woningen is gebouwd in de periode 1961-1980, eenderde van het gehele 

woningbezit is rond de vijftig jaar oud. 21 procent is gebouwd na 1991 waarbij in de periode van 1991 

tot 1996 niets is gebouwd.  

 

 
Bron: OFW 
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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 nu ook nog goed. Ze hebben 

een aantrekkelijke ligging nabij het centrum. De stedenbouwkundige opzet van deze wijken wordt ook 

wel de “open bouwblokken” genoemd. In tegenstelling tot de vooroorlogse gesloten bouwblokken, is 

men in de naoorlogse stedenbouw begonnen met het openen van de bouwblokken. De blokken 

woningen werden niet langer in een carré geplaatst maar in stroken of een L-vorm gesitueerd, met 

daartussen veel ruimte voor groen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld van open bouwblokken 

 

Deze stedenbouwkundige stroming ging door tot de midden jaren ‘70. In stedelijke gebieden werd 

deze stedenbouwkundige opzet ook gebruikt voor portiek- en later galerijflats. In gebieden waar de 

woningnood minder hoog was, zoals in de polders, werd de hoogbouw achterwege gelaten. De wijken 

waarin deze woningen staan, zijn ruim opgezet en er is veel groen. Dronten-Centrum is een duidelijk 

voorbeeld van een dergelijke stedenbouwkundige opzet. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gemoderniseerde woningen in aantrekkelijke ruime wijken. 

 

De oorspronkelijke energetische kwaliteit van deze woningen was niet zo goed en de energielabels 

varieerden van label D tot en met label G. Van de woningen die gebouwd zijn in deze periode is het 

grootste gedeelte gemoderniseerd. Dat betekent dat deze gemoderniseerde woningen kwalitatief en 

energetisch goed zijn en minimaal label B hebben. De eerste gemoderniseerde woningen en de 

woningen waarvan bewoners een eigen verwarmingsinstallatie hebben of hebben geweigerd mee te 

doen hebben label C, D of een enkele E. Met normaal onderhoud kunnen deze woningen nog 40 jaar 

(vanaf het moment van modernisering) zonder grote technische problemen worden verhuurd.  

 

Woningen 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. De oudste woningen 

van deze groep (tot ongeveer 1975) staan nog in wijken met open bouwblokken. Deze 
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stedenbouwkundige stroming heeft midden jaren zeventig definitief plaats gemaakt voor de 

woonerven structuur. Deze stedenbouwkundige opzet wordt tegenwoordig ook wel de bloemkoolwijk 

genoemd. Dit naar het stratenpatroon in deze wijken die door de ronde vormen wel iets weg heeft van 

een bloemkool.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld van een bloemkoolwijk 

 

De wijken De Fazant in Dronten en De Baan in Biddinghuizen zijn voorbeelden van een dergelijke 

stedenbouwkundige opzet. De kwaliteit van deze bloemkoolwijken is veel bediscussieerd, maar 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 

(niet te verwarren met de grote eengezinswoningen met minimaal vier slaapkamers binnen het bezit 

van OFW waarvoor aanvullende inschrijfvoorwaarden gelden). De vraag naar deze grotere 

eengezinswoningen neemt wel af doordat er steeds minder (grote) gezinnen zijn en de woningen 

relatief duur zijn. Vaak zijn de bergingen voor de woning gesitueerd en wonen de mensen tuingericht. 

De kwaliteit van bouwen in deze periode is redelijk maar zeker niet zo degelijk als de oudere 

woningen.   

 

Deze groep woningen is in 2011 en 2012 uitgebreid geïnspecteerd op de technische kwaliteit. Toen is 

de conclusie getrokken dat deze groep woningen zonder grote technische kwaliteitsproblemen nog 

een cyclus van zeven jaar kan worden verhuurd. Daarna zijn de woningen toe aan groot onderhoud.  

 

De energetische kwaliteit van deze woningen is redelijk omdat in deze woningen de eerste vorm van 

isolatie is aangebracht. De energielabels variëren van label B tot en met label E. 

   

 

  
 

Voorbeelden woningen met bouwjaar 1973-1980 

 

  



Pagina | 38  

 

Woningen 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. Kenmerkend is dat men in deze periode 

voor het eerst ging nadenken over het bewust differentiëren van de architectuur per wijk of blok. De 

woningnood was voorbij waardoor er meer ruimte was om in te spelen op de individuele wensen van 

groepen mensen. In de wijk Dronten-Zuid is men lang doorgegaan met de woonerfstructuur. Hoewel al 

wel te zien is dat in de nieuwste delen van deze wijk het stratenpatroon minder grillig verloopt dan in 

oudere delen van deze wijk.  

 

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.  

 

   
Voorbeelden woningen van bouwjaar 1980 - 1991  

 

Woningen 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 worden verhuurd. Er is voor gekozen om de 

grens op 1996 te leggen, omdat er in 1991 nog woningen zijn gebouwd en daarna vijf jaar niet. 

Hierdoor ontstaat een natuurlijk knip in de leeftijdsopbouw van de woningen. De woningen die vanaf 

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

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

woningen heeft een A, A+ of A++ label.  

 

4.2.4 Strategisch label 

De beleidsmatige keuzes met betrekking tot de woningen worden vastgelegd met een zogenaamd 

strategisch label. De onderhoudsstrategie wordt vervolgens afgestemd op de strategische labels. De 

verdeling van de woningvoorraad van OFW naar strategisch label van mei 2014 is weergegeven in de 

volgende figuur. 
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Bron: OFW 

 

In totaal heeft OFW 1.549 woningen gemoderniseerd. Een deel hiervan is verkocht of staat nog op de 

verkooplijst. Het grootste deel van de gemoderniseerde woningen heeft het label regulier onderhoud 

gekregen (1.276 woningen). Hiervan zijn er nog 112 stuks (Groenlandstraat en omgeving) waarbij de 

modernisering nog niet volledig is afgerond.  

280 woningen hebben het label modernisering en moeten dus nog worden gemoderniseerd.  

 

Van de 3.652 woningen met het label regulier onderhoud en de 437 woningen met het label verkoop 

zijn zo’n 480 woningen waarvan de technische kwaliteit zo is dat ze nog één onderhoudscyclus van 

zeven jaar mee kunnen (opname 2012). Daarna zijn ze toe aan groot onderhoud. Dit zijn woningen 

veelal gebouwd in de periode 1973-1980. 

 

De twintig woningen met het label ‘sloop & nieuwbouw’ zijn de appartementen aan de Giekstraat. De 

reden dat deze appartementen dit label destijds hebben gekregen, is dat er plannen zijn (geweest) om 

dit complex te slopen en gezamenlijk met de eigenaar van de naastgelegen garage een 

nieuwbouwplan op deze locatie te ontwikkelen.  

 

4.2.5 Energielabel 

De energetische kwaliteit van het OFW bezit is in de volgende grafiek te zien. Het bezit is gegaan van 

voornamelijk C en D labels in 2007 naar voornamelijk A en B labels in 2014.  
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Bron: OFW 

 

Garages 

Op 1 januari 2014 heeft OFW 168 garages in haar bezit. De verhuur van garages behoort niet tot de 

kerntaak van OFW (niet-DAEB-activiteit). Daarnaast verloopt de verhuur van garages moeizaam. Om 

die reden heeft OFW 110 garages gelabeld voor verkoop. De overige 58 garages worden voor de 

verhuur beschikbaar gehouden. Deze garages zijn bijvoorbeeld gesitueerd tussen huurwoningen, 

grenzen aan tuinen of bevinden zich in wijken waar nog modernisering plaats moet vinden.  

 

Asbest  

Asbest is een verzamelnaam voor een zestal microscopisch kleine vezels. Door de kleine afmeting 

van deze vezels kunnen ze makkelijk worden opgenomen in het lichaam door bijvoorbeeld inademing. 

De opname van asbestvezels in het lichaam kan verschillende ernstige ziekten veroorzaken, 

waaronder longkanker. De mate waarin men is bloot gesteld aan asbest en de tijd van de blootstelling 

bepaalt de kans op asbestziekten. Waarbij hogere blootstellingconcentraties en een langere tijdsduur 

van blootstelling de kans op asbestziekten doen toenemen.  

 

Asbest is voordat het werd verboden in 1993 volop toegepast als bouwmateriaal. Veel gebruikte 

toepassingen zijn:  

 

 Asbestcement: golfplaten, gevelbekledingen, panelen in kozijnen, rioolbuizen 

 Spuitasbest: brandwerende- en isolerende bekleding vooral van leidingen 

 Asbestisolatie: brandwerende laag 

 Vloerbedekking: onder vinylvloeren, asbestviltlaag en lijm met asbestvezels 

 Kitten: bij kozijn-muuraansluitingen 

 

In veel Nederlandse woningen zit nog asbest. In 1993 is de toepassing van asbest pas wettelijk 

verboden terwijl in 1969 al duidelijk een relatie werd gelegd tussen het asbest en de asbestkanker 

(mesothelioom). In 1977 is er een asbestbesluit in werking getreden waarmee het gebruik van asbest 

werd beperkt. Asbestcement  zoals dit veel in de bouw werd toegepast, was toen echter nog niet 

verboden en de asbestindustrie heeft met allerlei tegenonderzoeken lang een tegengeluid laten horen. 
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Hierdoor is pas in 1983 een Asbestbesluit Warenwet uitgevaardigd die het asbestgebruik in 

belangrijke mate inperkte door niet hecht gebonden asbest te verbieden.   

 

Vanuit deze jaartallen is het qua hoeveelheid asbest in onze woningen goed om een onderverdeling te 

maken in een drietal tijdvakken. Dit zijn de volgende: 

 Bouwjaar 1960-1982: er werd volop asbest toegepast; 

 Bouwjaar 1983-1992: er werd incidenteel nog asbest(cement) toegepast; 

 Bouwjaar 1993: er werd geen asbest meer toegepast.  

 

Hierbij kan bij de eerste groep nog onderscheid worden gemaakt in een groep woningen die al 

gemoderniseerd is en een groep woningen die nog niet is gemoderniseerd. Bij alle gemoderniseerde 

woningen is een asbestinventarisatie opgesteld en zo mogelijk is alle asbest gesaneerd. Alleen asbest 

die in wezenlijke constructiedelen is opgenomen en die zonder de draagconstructie te slopen niet was 

te verwijderen, is blijven zitten. Het gaat hier over asbest die een normaal gezond gebruik van een 

woning niet in de weg staat. Hierdoor ontstaan nu de vier onderstaande categorieën. In onderstaande 

tabel zijn direct de hoeveelheid woningen van OFW die binnen deze categorie vallen toegevoegd. 

 

Bouwjaar categorie Status asbest Aantal woningen 

1960 - 1982 nog asbest aanwezig 1.244 

1960 - 1982 gemoderniseerd en grotendeels asbest vrij 1.516 

1983 - 1992 incidenteel nog asbest aanwezig 694 

1993 en jonger asbestvrij 935 
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5 VOORRAADBELEIDSKEUZES 

 

5.1 Alle doelgroepen onder dak 

5.1.1 Voldoende woningaanbod in de gemeente Dronten 

Uit de analyse van de woningmarkt kan het volgende worden geconcludeerd: 

 

 De bevolkingsgroei stabiliseert. 

 De woningmarkt voor sociale huurwoningen is in evenwicht of ontspannen. 

 De vraag naar sociale huurwoningen bestaat voornamelijk uit een- of 

tweepersoonshuishoudens. 

 De vraag naar grotere eengezinswoningen wordt minder en de vraag naar seniorenwoningen 

daalt. 

 Vergrijzing is niet merkbaar in groeiende druk op seniorenwoningen. 

 Ontwikkeling scheiden wonen en zorg is ontwikkeling die nog veel onzekerheden met zich 

mee brengt. 

 

Vanuit deze conclusies is er op korte termijn geen noodzaak tot nieuwbouw. We monitoren de vraag 

en maken even pas op de plaats. Om het aanbod aan te laten sluiten op de vraag en mogelijkheden 

te creëren om het bezit te vernieuwen, breiden we de verkooplijst uit en krijgen iets meer dan 

tweehonderd woningen het label ‘Verkoop’. Daarnaast onderzoekt OFW wat de mogelijkheden zijn 

voor vraaggerichte verkoop (verkoop tenzij). Dit betekent het mogelijk maken van verkoop van een 

woning zonder verkooplabel, als de huurder dit vraagt. Andere argumenten om te verkopen zijn het 

genereren van inkomsten en het creëren van gemengde wijken. Hierbij experimenteren we met de 

verkoop van een aantal seniorenwoningen. Daarnaast verruimen we bij zo’n honderdvijftien oudere 

kleine seniorenwoningen de doelgroep. Dit betekent dat de inschrijfvoorwaarde van 55 jaar of ouder 

vervalt.  

Er is in de meerjarenplanning voor 2018 wel een nieuwbouwplan opgenomen voor zo’n 25 

appartementen. Voordat hiermee wordt gestart, wordt uiteraard eerst de marktvraag onderzocht. De 

eventuele nieuwbouw zou kunnen bestaan uit 10-20 seniorenappartementen in Swifterbant (vooral het 

dorp geeft aan dat hier vraag naar is), appartementen voor kleine huishoudens in Dronten of 

seniorenappartementen in Dronten bij de WoonArk. 

 

Vanuit de praktijk blijkt dat een specifiek aanbod voor de lagere middeninkomens (inkomen tussen € 

34.678 en € 38.000) niet noodzakelijk is. In de praktijk blijkt namelijk dat deze groep niet langer hoeft 

te wachten op een sociale huurwoning dan de doelgroep met een inkomen tot € 34.678.  Ook is er 

geen noodzaak voor het bouwen van huurwoningen boven de maximale huurgrens (liberalisatiegrens) 

simpelweg omdat er geen vraag naar is.  

 

5.1.2 Betaalbaarheid van het wonen 

Kwalitatief goede woningen met betaalbare woonlasten dragen bij aan het woonplezier van onze 

bewoners. OFW kan op twee manieren invloed uitoefenen op de woonlasten, namelijk met het 

huurbeleid (hoogte van de huren) en met het laag houden van het energieverbruik van de woningen 

(hoogte van de stookkosten, elektrakosten en servicekosten).  

 

Uitgangspunt bij het huurbeleid van OFW is goed wonen tegen een betaalbare prijs, waarbij huurders 

met een smalle beurs in aanmerking kunnen komen voor huurtoeslag. Door de verhuurdersheffing van 

het Rijk en de daaraan gekoppelde inkomensafhankelijke huurverhoging, bestaat er spanning tussen 

de betaalbaarheid van onze woningen voor onze huurders en het genereren van inkomsten voor het 

betalen van de heffing. Daarnaast hebben we geconcludeerd dat er weinig differentiatie zit in de 

huurprijzen van de woningen binnen het bezit van OFW. Dit is mede het gevolg van de relatief jonge 

leeftijd van de woningen. De jonge leeftijd en de grootschalige modernisering resulteert in een bezit 

met een hoog kwaliteitsniveau. Hierdoor is er een spanning ontstaan tussen de kwaliteit van de 
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woning en de huurprijs. Verder hebben we geconcludeerd dat de markt onzeker is (dalende vraag) en 

dat er nog veel onzekerheden zijn in de ontwikkeling van nieuwe wet- en regelgeving. Door alle 

onzekerheden is het lastig om een meerjarig beleid vast te stellen. Daarom houden we voorlopig vast 

aan het huidige huurbeleid (uit 2012) met als uitgangspunt de aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag. 

Een uitzondering hierop vormen nieuwe woningen met extra maatregelen voor energiebesparing. De 

extra huur die voor deze maatregelen in rekening wordt gebracht, staat in verhouding tot de lagere 

stookkosten die de huurder heeft. De woningen blijven op deze manier bereikbaar voor die specifieke 

doelgroep waarvoor ze zijn bestemd. Daarnaast vinden we het belangrijk om ook een betaalbaar 

alternatief te hebben voor mensen die net niet in aanmerking komen voor huurtoeslag maar nog wel 

onder de doelgroep vallen (met een inkomen tot € 34.678,-).  

 

Door het realiseren van energiezuinige woningen en appartementen wordt het energieverbruik in de 

woningen laag gehouden. Naast de vermindering van de stookkosten door modernisering van 

woningen wordt de komende jaren ook gewerkt aan het verminderen van de elektrakosten door het 

duurzaam opwekken van elektriciteit. Voor het verlagen van de servicekosten wordt gekeken naar 

duurzame elektriciteitsopwekking, duurzame vormen van verlichting en efficiëntere inkoop door 

contractbeheer.  Een aandachtspunt hierbij vormt nog de (fiscale) regelgeving rond saldering van het 

elektriciteitsgebruik zeker indien dit collectieve ruimtes betreft. 

 

5.2 Goed wonen 

 

5.2.1 Kwaliteit van de woning 

Oost Flevoland Woondiensten hanteert de volgende strategische labels: 

 

 Regulier onderhoud 

 Modernisering 

 Extra onderhoud 

 Regulier onderhoud met energiepakket 

 Sloop- en vervangende nieuwbouw 

 Verkoop 

 Planvorming 

 

De labels ‘Extra onderhoud’ en ‘Regulier onderhoud met energiepakket’ zijn nieuw toegevoegde 

strategische labels. De strategische labels hebben een direct verband met de onderhoudsstrategie die 

wordt gehanteerd. Van belang bij het toepassen van een onderhoudsstrategie is ook de (nieuwe) 

basiskwaliteit die wordt gehanteerd. Dit is de gewenste minimale kwaliteit die (vooral) wordt getoetst 

tijdens de uitvoering van planmatig onderhoud (geldt niet voor de woningen met een strategisch label 

‘Sloop/nieuwbouw’ of ‘Modernisering’) en bij verhuizing. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de 

technische kwaliteit van de bouwdelen en de kwaliteit van het binnenklimaat. De komende 

beleidsperiode wordt er aan gewerkt dat alle woningen minimaal voldoen aan deze streefkwaliteit.  

 

Vanuit de analyse van de woningvoorraad onderscheiden we vijf groepen woningen: 

 

 280 woningen; label ‘Modernisering’ 

 112 woningen; afmaken modernisering (label ‘Regulier onderhoud’) 

 20 woningen; van label ‘Sloop & nieuwbouw’ naar ‘Regulier onderhoud’ 

 480 woningen; label ‘Extra onderhoud’ 

 760 woningen; label ‘Regulier onderhoud met energiepakket’ 

 

De aanpak op deze woningen is per groep woningen gedefinieerd en vormt de opgave voor de 

komende jaren: 
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280 Woningen; label ‘Modernisering’ 

Deze woningen hebben een (in potentie) goede woontechnische en bouwkundige kwaliteit. Bij deze 

groep woningen wordt de aanpak van moderniseren gecontinueerd. Er wordt een technische, 

woontechnische en energetische probleemanalyse opgesteld. Deze analyse is de leidraad voor een 

integrale aanpak van de woningen 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. Het gaat om de volgende groepen woningen:  

 

 137 Chaletwoningen in Dronten  

 95 woningen Greente-Zuid in Swifterbant 

Een deel van de woningen aan de Zuidsingel hebben lang het strategische label ‘Planvorming’ 

gehad, omdat op deze locatie mogelijk een woonservicegebied zou kunnen worden 

gerealiseerd. Op dit moment is door de gemeente en het dorp aangegeven dat zij de locatie 

van de kerken prefereren voor dit woonservicegebied. Hierdoor is het strategisch label van 

deze groep woningen in 2013 gewijzigd van ‘Planvorming’ naar ‘Modernisering’.     

 48 woningen Spelwijk in Swifterbant 

 

112 woningen; afmaken ‘Modernisering’ (label Regulier onderhoud) 

Verder is er nog een groep woningen dat al deels is gemoderniseerd maar waar tijdens de 

modernisering niet alle werkzaamheden direct zijn meegenomen: 

 

 112 woningen tussen de Galjoenstraat, Groenlandstraat en Lijzijde  in Dronten 

Deze woningen zijn al wel voorzien van vloerisolatie, waar noodzakelijk zijn de kozijnen al 

vervangen. De dakpannen, loodloketten, schoorstenen en dakgoten van deze woningen zijn 

tijdens de modernisering niet vervangen en gezien de technische staat is dit noodzakelijk. Ook 

wordt er kapisolatie aangebracht daar waar dit nog niet is gebeurd.  

 

20 woningen; van label ‘Sloop & nieuwbouw’ naar ‘Regulier onderhoud’ 

 

 20 appartementen Giekstraat Dronten 

Dit complex heeft al geruime tijd het strategisch label ‘Sloop & nieuwbouw’. Er zijn plannen 

geweest om dit complex te slopen en gezamenlijk met de eigenaar van de naastgelegen 

garage een nieuwbouwplan op deze locaties te ontwikkelen. Gezien de beperking van 

middelen en de dalende vraag heeft nieuwbouw op deze locatie de komende jaren geen 

prioriteit. Bijkomend argument om deze appartementen nog niet te slopen, is dat ze goed 

verhuren en dat de huurprijs laag is. Om nu het complex nog langjarig te kunnen verhuren, te 

voldoen aan onze energetisch kwaliteitseisen (geen E,F,G labels) en de kwaliteit van het pand 

niet te laten afzakken naar een onacceptabel kwaliteitsniveau wordt er een aantal onderdelen 

van het gebouw in 2014/2015 vervangen. Hierna krijgt het complex het label ‘Regulier 

onderhoud’ met een levensduurverlenging van twintig jaar. 

 

480 Woningen; label ‘Extra onderhoud’ 

Dit zijn de woningen die in ons beleidsplan ‘Samenwerken aan kansrijk en duurzaam wonen’ 

genoemd worden als de 600 woningen waarvoor een integrale aanpak moet worden ontwikkeld voor 

het extra onderhoud (inclusief energiebesparing). De analyse van deze woningen leidt tot een minder 

ingrijpende aanpak als de modernisering. Bij deze woningen wordt vanaf 2020 groot onderhoud 

uitgevoerd waarbij bepaalde bouwdelen geheel worden vervangen om zo de technische staat van de 

woningen weer op niveau te brengen, zodat de levensduur van de woningen met 20 jaar wordt 

verlengd. De energetisch kwaliteit van deze woningen is redelijk omdat in deze woningen de eerste 

vorm van isolatie is aangebracht. Het is bij deze woningen niet langer logisch om een complete 
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buitenschilrenovatie te doen. We starten wel met het beperken van de energievraag (stap 1 Trias 

Energetica) zolang de kosten in relatie staan tot de besparing. Vervolgens kijken we naar stap twee; 

gebruik duurzame energiebronnen. Bij deze woningen gaan we, vanaf 2020, over op het toepassen 

van duurzame energieopwekking. In verband met de marktvraag wordt een deel van de woningen in 

de verkoop gebracht.  

 

760 woningen; label ‘Regulier onderhoud met energiepakket’ 

De kwaliteit van deze woningen is goed en de ligging ten opzichte van de zon gunstig. Wanneer er 

gewoon onderhoud is uitgevoerd, zijn er vanuit kwaliteitsoogpunt geen redenen om op korte termijn 

grootschalige onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan deze woningen. Omdat er de eerste 

twintig jaar geen groot onderhoud aan de schuine daken plaats zou hoeven vinden, zijn deze daken 

uitermate geschikt om PV panelen aan te brengen. Twintig jaar is immers de economische levensduur 

van dergelijke panelen. De toepassing van duurzame energieopwekking is een kans voor deze 

woningen die bijdraagt aan zowel de duurzaamheidsdoelstellingen van OFW als aan de 

betaalbaarheid van de woningen. Vanaf 2018 wordt er voor deze woningen gestart met de toepassing 

van duurzame energieopwekking (al dan niet PV panelen). Op dat moment wordt beoordeeld wat er 

toegepast wordt, omdat de ontwikkelingen in duurzaamheidstoepassingen razendsnel gaan. Op dat 

moment wordt ook bepaald tegen welke huurverhoging deze voorzieningen worden aangeboden. 

 

 
 

5.2.2 Veiligheid 

Bij het bouwen en verbouwen van onze woningen richten we ons op veilig bouwen en veilig wonen. 

OFW onderscheidt hierbij een viertal thema’s: asbest, open verbrandingstoestellen brandveiligheid en 

inbraakveiligheid.  

 

Vanuit een asbestanalyse is gebleken dat in de woningen gebouwd tot 1983 (zo’n 2750) asbest 

aanwezig is. Meer dan de helft van deze woningen is gemoderniseerd en grotendeels asbestvrij. Bij 

zo’n 700 woningen gebouwd in de periode van 1983 tot 1992 is incidenteel nog asbest aanwezig. De 

woningen gebouwd vanaf 1993 zijn asbestvrij. OFW onderschrijft haar verantwoordelijkheid met 

betrekking tot asbest in onze huurwoningen waarbij de gezondheid van de huurder in het spel kan 
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komen. OFW zal daarom richting haar huurders een aantal maatregelen nemen gericht op het 

communiceren over aanwezige asbest in de woning. Daarnaast saneert OFW asbest op natuurlijke 

momenten, bijvoorbeeld bij modernisering, planmatig onderhoud en verhuizing. Bij 

onderhoudswerkzaamheden wordt het asbest waarmee men in aanraking kan komen tijdens 

onderhoudswerkzaamheden gesaneerd. Bij verhuizing wordt asbest die een normaal gezond gebruik 

van de woning in de weg staat gesaneerd, asbest waarvoor dit niet het geval is, wordt niet gesaneerd. 

Daarnaast wordt er een crisiscommunicatieplan opgesteld, waarin wordt omschreven en vastgelegd 

hoe om te gaan met een grootschalige calamiteit met bijvoorbeeld asbest. Grootschalige verwijdering 

van asbest is binnen het OFW-bezit niet aan de orde. 

 

In de komende beleidsperiode gaat OFW de laatste open verbrandingstoestellen vervangen door 

gesloten verbrandingstoestellen. Koolmonoxide (CO) afkomstig van open verbrandingstoestellen kan 

leiden tot koolmonoxidevergiftiging. Binnen het bezit van OFW  zijn er nog een negental toestellen 

waarbij de bewoner eigenaar is of waarbij de bewoner eerder niet mee heeft willen werken aan 

vervanging.  

 

Met betrekking tot brandveiligheid worden de laatste woningen waarbij op het gebied van 

brandoverslag en compartimentering nog problemen speelden, gemoderniseerd (de Chaletwoningen). 

In nieuwere woningen zijn allemaal rookmelders geplaatst. 

 

Om te voorkomen dat er wordt ingebroken bij onze huurders, past OFW inbraakwerend hang- en 

sluitwerk toe. Bij modernisering en extra onderhoud van bestaande woningen worden alle geveldelen 

voorzien van hang- en sluitwerk volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Ook de andere 

eisen die betrekking hebben op de woning worden zoveel mogelijk gevolgd. Een belangrijk voorbeeld 

hiervan is het toepassen van buitenverlichting bij de voor- en achterdeur van de woning.  Bij 

nieuwbouw wordt naast de eisen op woningniveau ook zoveel mogelijk voldaan aan de ontwerpeisen 

met betrekking tot het PKVW. Omdat een aantal ontwerpeisen van het PKVW ook betrekking hebben 

op de stedenbouwkundige opzet van een wijk en de verkaveling, is dit door OFW niet altijd te 

beïnvloeden. In het convenant met de gemeente Dronten zijn hier afspraken over gemaakt. 

 

Doelen: 

 Alle woningen van OFW voldoen in 2022 aan de (nieuwe) OFW basiskwaliteit (onder 

voorwaarde dat bewoners mee willen doen). 

 

5.3 Kansrijke woonomgeving 

 

5.3.1 Gemengde wijken 

OFW streeft naar een evenwichtige opbouw van wijken, zowel qua inwoners als qua woningaanbod. 

Hierbij sluit zij aan bij de Woonvisie van de gemeente die een evenwichtige bevolkingssamenstelling 

nastreeft in gevarieerde wijken en buurten. Menging van huur- en koopwoningen is een van de 

redenen om bestaande huurwoningen te verkopen. We voegen tweehonderdzestien huurwoningen 

toe aan de verkooplijst. Deze woningen worden te koop aangeboden aan de zittende huurder. Als er 

geen belangstelling is bij de zittende huurder, worden de woningen bij verhuizing verkocht. Daarnaast 

onderzoekt OFW wat de mogelijkheden zijn voor vraaggerichte verkoop (verkoop tenzij). Het 

uitgangspunt uit de gemeentelijke Woonvisie waarbij uitgegaan wordt van minimaal 25 procent en 

maximaal 30 procent sociale woningbouw in nieuwbouwwijken is losgelaten. In het collegeprogramma/ 

coalitieprogramma wordt het vastgestelde percentage voor sociale woningbouw (minimaal 25%) als 

een indicatie en niet meer als een harde ondergrens gehanteerd, ervan uitgaande dat vraag en 

aanbod bepalend zijn. Op het moment van publiceren is er vanuit de markt geen noodzaak tot 

nieuwbouw. 
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5.3.2 Leefbare woonomgeving 

De ambitie van OFW is dat bewoners prettig wonen en trots zijn op hun woning en woonomgeving. Dit 

is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bewoners, OFW en andere partners binnen wijk en 

buurtbeheer, waarbij de gemeente de regie heeft en wij zorgen voor goede woningen met een goede 

uitstraling met aandacht voor de overgang van woning naar openbaar gebied. Met de 

Leefbaarheidsmonitor (Lemon) monitoren we de beleving van de bewoners. Mensen zijn over het 

algemeen tevreden over de leefbaarheid in de gemeente Dronten. Er zijn geen speciale 

aandachtswijken. De wijken die in beeld zijn in verband met het onderhoud en de uitstraling van de 

woningen en die de komende periode worden opgepakt zijn de Greente-Zuid en de Spelwijk in 

Swifterbant.  

 

In de wijkteams van de gemeente Dronten wordt door de transitie in het sociaal domein de sociale 

component steeds belangrijker. Samen met de samenwerkingspartners wordt gezocht naar hoe dat 

meer handen en voeten te geven. Vanuit de herziening van de Woningwet is de rol van de 

woningcorporatie op het gebied van leefbaarheid sterk ingeperkt.  

 

5.3.3 Voorzieningenniveau 

Het verhuren van sociale huurwoningen aan de doelgroep is onze primaire taak. Hierbij hechten we 

veel waarde aan een kansrijke woon- en leefomgeving waarbinnen onze woningen zich bevinden. 

Onderdeel van deze woonomgeving is ook het voorzieningenniveau. Vanuit het dorp Swifterbant is de 

behoefte aangegeven voor een multifunctioneel gebouw met daaraan gekoppeld een 

woonzorgcomplex voor senioren. Om tegemoet te komen aan deze vraag heeft OFW de nieuwbouw 

van een klein aantal appartementen opgenomen in de meerjarenplanning. We maken op dat moment 

de afweging of en waar we appartementen gaan bouwen. De eventuele nieuwbouw zou kunnen 

bestaan uit seniorenappartementen in Swifterbant, appartementen voor kleine huishoudens in Dronten 

of seniorenappartementen in Dronten bij de WoonArk. Of een dergelijk complex gerealiseerd gaat 

worden is wel afhankelijk van de vraag. 

 

5.4 Energiesprong 

Lange termijn denken is voor OFW noodzakelijk om de juiste keuzes te kunnen maken. Met 

betrekking tot duurzaamheid hebben we onder andere als ambitie geformuleerd dat onze woningen in 

2030 energieneutraal zijn. Met de huidige middelen, technieken en regelgeving lijkt het lastig om dit te 

realiseren. OFW wil echter kennis opdoen rond duurzame energieopwekking en alternatieve vormen 

van verwarmen en creatief worden om zo ver mogelijk te komen in deze doelstelling.  

 

Om de doelstelling meetbaar te maken, moet OFW kiezen voor een definitie. Deze definitie moet 

geschikt zijn voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw, aansluiten bij de belevingswereld van onze 

bewoners, maar ook te realiseren zijn binnen het werkdomein van en binnen de wet- en regelgeving 

voor OFW als woningcorporatie. Het lastige is dat de landelijke doelen vooral zijn gericht op (bijna) 

energieneutrale nieuwbouw waarbij de EPC leidend is. Deze EPC berekening sluit niet aan bij de 

Energie Index van de energielabelberekening voor bestaande bouw.  

 
Omdat OFW de doelstelling nog niet meetbaar heeft kunnen maken, werken we eerst verder aan de 

‘tussendoelen’ op weg naar een energieneutraal bezit. Dit zijn de doelen gericht op het behalen van 

een energie-index 1,25 (gemiddeld energielabel B) en het verbeteren van onze woningen zodat we 

geen E-, F- en G-labels meer hebben (exclusief woningen met het strategisch label ‘Verkoop’, 

‘Planvorming’ of ‘Sloop’). 

 

De integrale aanpak die geformuleerd is om de kwaliteit van de verschillende groepen woningen te 

verbeteren en op peil te houden, draagt bij aan het realiseren van de duurzaamheidsdoelen uit het 

beleidsplan. Hierbij is het model van Trias Energetica nog steeds ons afwegingskader: 

 

1. Beperk de energievraag 
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2. Gebruik duurzame energiebronnen 

3. Gebruik eindige energiebronnen efficiënt  

 

Volgens het afwegingskader van de Trias Energetica wordt 

bij de woningen met het label modernisering stap 1 

toegepast; beperk de energievraag. Hiervoor wordt een 

complete buitenschilrenovatie toegepast. De aanpak 

modernisering ‘light’ zoals verwoord in het beleidsplan 

‘Samen werken aan kansrijk en duurzaam wonen 2012-2017’ 

wordt veranderd in een ‘gewone’ modernisering.  

 

Bij de woningen met het label ‘Extra onderhoud’ is het niet 

langer logisch om een complete buitenschilrenovatie te doen. 

We starten wel met het beperken van de energievraag zolang de kosten in relatie staan tot de 

besparing. Vervolgens kijken we naar stap twee. Met een kleinere investering in duurzame 

energieopwekking (stap 2 Trias energetica), bijvoorbeeld PV-panelen kun je wellicht meer bereiken in 

de doelstelling tot een energieneutrale woningvoorraad èn een bijdrage leveren aan de 

betaalbaarheid. Bij deze woningen wordt de technische staat weer op niveau gebracht en wordt een 

pakket aan energiebesparende maatregelen toegepast. Vaker dan bij de moderniseringsaanpak zal 

het hier dan gaan over het toepassen van duurzame energieopwekking.  

 

De woningen met het label ‘Regulier onderhoud met energiepakket’ zijn kwalitatief nog prima. Omdat 

er de eerste twintig jaar geen groot onderhoud aan de schuine daken plaats zou hoeven vinden, zijn 

deze daken uitermate geschikt om PV-panelen aan te brengen.  

 

OFW ontwikkelt nog aanvullend beleid voor duurzame afwegingen bij materiaalkeuzes. Voor 

onderhoud wordt er al aanbesteed via ‘People, Planet, Profit’ (duurzame integrale afweging), laat 

OFW zich inspireren door innovaties vanuit de markt en wordt er op onderdelen bewust gekeken naar 

duurzame materiaalkeuze zoals FSC en duurzame verf.  

 

5.5 Financiële kaders 

De doelstellingen voor de gezonde financiële basis zijn in het beleidsplan 2012-2017 ‘Samen werken 

aan kansrijk en duurzaam wonen’ vastgelegd. 

 

De doelstellingen zijn:  

 We streven naar een gezonde financiële basis waarbij de continuïteit op langere termijn 

gewaarborgd is. 

 In onze bedrijfsvoering zijn we efficiënter dan het gemiddelde van de corporatiesector. 

 Wij zijn ‘in control’. De risico’s die behoren bij het sociale ondernemerschap worden 

geïdentificeerd, zijn aanvaardbaar en beheersbaar. 

 

OFW wil in het kader van haar financiële continuïteit voldoen aan de normen van de toezichthouders,  

het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). 

Eind 2013 heeft OFW ten behoeve van het CFV een verbeterplan opgesteld. Aanleiding hiervoor is de 

relatief hoge schuldpositie van OFW. De gemiddelde schuld per woning, onder aftrek van het 

maatschappelijk vastgoed, bedroeg per 31 december 2013 circa 48.500 euro. De norm van het CFV 

bedraagt maximaal 45.000 euro per woning. In het verbeterplan gaat OFW ervan uit dat ultimo 2018 

weer aan deze norm (€ 45.000) zal worden voldoen. 

 

Jaarlijks stelt het WSW de maximale borgingsruimte voor de komende drie jaar vast. De 

leningenportefeuille dient binnen de borgingsruimte te vallen. 

 

http://www.transparantofw.nl/alle-artikelen/S_1020_Verslagen/S_1021_VBeleidsplan/
http://www.transparantofw.nl/alle-artikelen/S_1020_Verslagen/S_1021_VBeleidsplan/
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Voor de financiële sturing hanteert OFW een afwegingskader.  Aan de hand van het afwegingskader 
bepaalt OFW de vrije beleidsruimte. Het afwegingskader is als volgt opgebouwd: 
     

Operationele kasstromen a 

Kasstromen uit woningverkopen b 

Totaal kasstromen beschikbaar vanuit interne financiering  a+b 

Moderniseringen Chaletwoningen, Greente-Zuid, Heraut/Blazoen en 

badkamervervangingen 

 

c 

bestedingsruimte a+b-c 

Af: 1% aflossing op uitstaande leningen + aflossing van € 50.000 per verkochte woning *) d 

Restant vrije bestedingsruimte a+b-c-d 

*) OFW heeft de doelstelling om de leningenportefeuille niet verder te laten stijgen. Nadat de 

modernisering van de Chaletwoningen, Greente-Zuid en Spelwijk is afgerond heeft OFW als 

doelstelling dat de leningenportefeuille met 1% per jaar en € 50.000 per verkochte woning 

dient te dalen. 

 

OFW geeft, zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, prioriteit aan het afronden van de moderniseringen 

van de oude kernen in de gemeente Dronten. 

 

De vrije bestedingsruimte kan op verschillende manieren worden ingezet: 

 

 Volkshuisvestelijk; beperken van de huurverhoging om de betaalbaarheid te beïnvloeden. 

 Extra aflossen op leningen. 

 Verduurzaming en investeringen in de kwaliteit van het bezit (aanpak 600 woningen). 

 Beschikbaarheid van het aantal woningen vergroten, met name voor nieuwe doelgroepen, door 

investeringen in nieuwbouw.  

 

 

 


