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Woonvisie Twentse Woningcorporaties

Het is nu … of nooit!
De bevolking van Twente verandert van samenstelling. Dat zorgt voor een vraag

naar ándere woningen. Bovendien neemt het aantal huishoudens nog toe, zodat er
ook méér woningen nodig zijn. Tegelijk weten we dat de groei richting haar einde
gaat. Die wetenschap maakt van het komend decennium de laatste mogelijkheid

te investeren in een samenhangende transformatie van het Twentse woonaanbod.
Als we die mogelijkheid niet benutten, krijgen we daar later spijt van.

Het is er fijn wonen en dat moet ook zo blijven
Wie er woont weet het al lang: in Twente is het
prima vertoeven. Dat blijkt ook als je de mensen
vraagt naar hun woonsituatie. De overgrote
meerderheid is dan tevreden of zelfs zeer tevreden.
Dat antwoord is weinig verbazingwekkend. De
woonkwaliteit is hoog, de omgeving is prachtig
en in de meeste buurten weten de buren elkaar te
vinden en te waarderen. De kwesties waar Twente
mee kampt, hebben meestal maar weinig met
wonen te maken. Veel vaker met werkgelegenheid
en met wat daar zoal mee samenhangt. Versterking van de regionale economie, het behouden
en aantrekken van bedrijvigheid, het zorgen voor
een goede infrastructuur, gedegen opleidingen en
een aantrekkelijk investeringsklimaat zijn voorbeelden van de bijbehorende speerpunten.
‘Wonen’ heeft daar wel mee te maken maar staat
niet in de top tien. Waarom dan toch een routekaart voor de vraagstukken op de Twentse
woningmarkt? De voornaamste reden ligt in
de constatering dat die woningmarkt steeds
subtieler wordt. Vraag en aanbod zijn, in aantallen uitgedrukt, al redelijk in evenwicht. Als we

kijken naar de verschillende marktsegmenten ligt
dat anders. Sommige woningen en woongebieden
zijn en blijven populair terwijl er van andere typen
en locaties eigenlijk teveel zijn. Dat beeld zal in de
komende jaren scherper gaan worden. Gewilde en
onaantrekkelijke woongebieden gaan zich
nadrukkelijker van elkaar onderscheiden.
Natuurlijk zal een aantrekkelijk nieuwbouwproject
best afzet vinden. Maar de kopers laten ergens
anders een huis achter waar dat misschien niet
voor geldt. Een sterke waardedaling - en misschien
wel verkoopproblemen - van bestaande rijtjeswoningen in de koopsector kan een gevolg zijn.
Net als leegstand van huurwoningen. We moeten
ons goed realiseren dat vanaf nu élke woning ráák
moet zijn. Waarbij we ons niet alleen bemoeien
met wat we bouwen maar met de hele verhuisketen die daarmee ontstaat. Omdat nieuwbouw
veel grotere gevolgen voor bestaande wijken en
buurten heeft dan we gewend zijn, moeten we
echt oppassen met uitbreiding van het aantal
woningen. Die moet beperkt zijn en hand in hand
gaan met verandering van het bestaande aanbod.

Een afgestemde en afgewogen
aanpak is nodig
De samenwerkende woningcorporaties
formuleren hier een visie op de Twentse
woonopgaven. Het belang van een afgewogen en afgestemde verandering van
de woningvoorraad staat daarin centraal.
Met een beetje meer maar vooral veel
ándere woningen, die passen bij de
woningvraag van de toekomst. Deze
transformatie vraagt om een zorgvuldige
regie. Als elke gemeente en corporatie
‘gewoon maar gaat bouwen’ is de kans
reëel dat de gemakkelijke opgaven wel
worden aangepakt terwijl de moeilijke
klussen blijven liggen. Er worden dan
kansen gemist om Twente verder uit te

bouwen als een regio met een gevarieerd
palet aan woonmogelijkheden. En de kans
stijgt dat de dorpen wel groter maar
minder groen worden, terwijl de stad
onvoldoende mogelijkheden krijgt om
verouderde wijken te vernieuwen.
Deze routekaart beperkt zich tot vraagstukken die op regionaal niveau spelen en
gaat over de omvang en kwaliteit van de
Twentse woningvoorraad. De meeste woonvraagstukken spelen echter op lokaal niveau,
in buurten en wijken, en moeten daar door
gemeenten, bewoners en woningcorporaties worden opgepakt.

Wonen in Twente tot dusver

Ontwikkeling aantal inwoners, huishoudens en woningen en ontwikkeling leefbaarheid
Ontwikkeling aantal inwoners 1998-2008

Ontwikkeling aantal huishoudens 1998-2008

Ontwikkeling aantal woningen 1998-2008

Ontwikkeling leefbaarheid 1998-2008

Het afgelopen decennium zijn er in Twente zowel woningen als huis-

houdens als inwoners bijgekomen. Die groei was niet altijd evenwichtig

over de gemeenten verdeeld. Onevenwichtigheden zien we ook als we de
woningvraag en het woningaanbod vergelijken. De woningcorporaties

willen die mismatch de komende jaren een stuk kleiner maken. Maar dat

kunnen ze niet alleen: samenwerking is hard nodig. Uiteraard moeten we
daarbij rekening houden met gemeentelijke en plaatselijke ontwikkelingen.

Over meer en minder groei
Als we hier over de regio spreken, bedoelen we de
gemeenten die behoren tot de bestuurlijke regio
Twente. Als we bekijken hoe mensen binnen dat
gebied verhuizen dan zien we twee woningmarkten.

Bínnen deze twee regio’s zien we behoorlijk veel
verhuisrelaties, hoewel steeds geldt dat de meeste
verhuizingen binnen de gemeentegrenzen plaatsvinden.

• Almelo vormt het centrum van het westelijk
deel (met Wierden, Tubbergen, Twenterand,
Hellendoorn en Rijssen-Holten).

Tússen beide regio’s zijn de banden beperkt. Dat
betekent dat plannen voor uitbreiding en aanpassing van de woningvoorraad bínnen deze woningmarktgebieden moeten worden afgestemd.

• Enschede en Hengelo vormen het centrum van
het oostelijk deel (met Borne, Hof van Twente,
Dinkelland, Losser, Haaksbergen en Oldenzaal).

In de periode van 2000 tot 2010 is de Twentse
woningvoorraad met 8% gegroeid. Het aantal
huishoudens nam met hetzelfde percentage toe.
Ook het aantal inwoners van de regio steeg maar
in veel geringere mate: met 3%. Er zijn vooral
meer kleine huishoudens bijgekomen. Het aantal
alleenstaanden nam bijvoorbeeld met maar liefst
22% toe, terwijl het aantal gezinnen met kinderen
nauwelijks groter is geworden.

De Twentse gemeenten laten verschillende
ontwikkelingen zien. In de steden Enschede,
Hengelo en Almelo steeg het aantal huishoudens
bijvoorbeeld verhoudingsgewijs minder dan in de
kleinere gemeenten. En als we kijken naar het
aantal inwoners zien we behoorlijk uiteenlopende ontwikkelingen, inclusief terugloop van
het inwonertal in een aantal gemeenten. Tegelijk
was de ontwikkeling van de leefbaarheid vrijwel
overal positief. Maar in een aantal delen van
Enschede zien we een tegengestelde ontwikkeling.

Een sterkere positie van Twente: daar is het de
corporaties om te doen. Daar hebben we immers
allemaal belang bij. Om die positie te bereiken
is het belangrijk dat de steden hun rol als
stedelijke centra kunnen verstevigen. Daarin
verdienen ze steun van het ommeland. De
bijbehorende aanpak betekent een halvering en
een omkering van de praktijk van de afgelopen
jaren: minder bouwen maar meer in het stedelijk
gebied van Twente.

De bestuurlijke regio Twente bestaat uit twee deelgebieden
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• Herstructurering van de voorraad is belangrijker
dan uitbreiding ervan. En inbreidingslocaties
gaan voor op uitleggebieden.

De omslag die we voorzien, vraagt om flexibiliteit.
Wat op de korte termijn verstandig is, zoals de
nieuwbouw van huurwoningen, kan op langere
termijn juist afbreuk doen aan een evenwichtig
samengestelde woningvoorraad. De Twentse
woningcorporaties willen bijdragen aan een
goede balans. Bijvoorbeeld door te investeren
in de bouw van woningen die eerst enkele jaren
worden verhuurd en vervolgens worden verkocht.

Ontwikkeling aantal huishoudens naar leeftijd (2010-2020, links) en de ontwikkeling
van de woningbehoefte (2010-2015 en 2015-2020, rechts)
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Andere levensfase, andere woonwensen

• Omdat de regiobevolking nog groeit, blijft er de
komende jaren spanning op de woningmarkt
staan. Die spanning moeten we benutten. Niet
door gedachteloos bij te bouwen. Wel als motor
om de bestaande woningvoorraad aan te pakken.

Als we de woningbehoefte van de veranderende
Twentse bevolking verkennen, zien we de eerste
jaren een toename van de behoefte aan huurwoningen. Het gaat overigens om een accentverschuiving: de grondgebonden koopwoning blijft
het populairste segment. Bovendien hebben we
te maken met een effect van de crisis. Richting
2020 mogen we verwachten dat de behoefte aan
grondgebonden koopwoningen flink toeneemt
terwijl de behoefte aan rijtjeshuurwoningen
weer afneemt.

grondgebonden

Appartementen

Van meer belang, en ook beter voorspelbaar, zijn
de veranderingen in de samenstelling van de
huishoudens. Ouder en kleiner, dat is hier de
dominante trend. Tussen 2010 en 2020 neemt het
aantal huishoudens boven de 65 jaar in de regio
met een derde toe terwijl in dezelfde periode het
aantal 35- tot 45-jarigen met een kwart afneemt!
Deze omslag heeft grote gevolgen voor de
woningvraag, want die wordt sterk bepaald
door de levensfase waarin mensen verkeren.
De (beperkte) vraag naar méér woningen moeten
we gebruiken om tegelijk te zorgen voor (veel)
ándere woningen.

• In de huidige marktomstandigheden wordt er
niet snel ‘teveel’ gebouwd. Maar de kans is wel
reëel dat er vooral in ‘eenvoudige’ projecten wordt
geïnvesteerd. Dat mag niet ten koste gaan van de
aanpak van complexere opgaven, zoals de revitalisering van verouderde stadswijken. Die
verdienen juist voorrang.

• Aanpassing en uitbreiding van de woningvoorraad:
twee kanten van één medaille.

onbekend

De grondgebonden koopwoningen is en blijft het
meest gevraagd. Maar in de huursector worden
kwaliteit en locatie steeds meer bepalend en is
het aanbod soms ruimer dan de vraag. Dat geldt
vooral voor de huurflats maar toch ook voor rijtjeswoningen. In het Twents Woningmarktonderzoek
is gevraagd naar wat voor woning mensen met
een verhuiswens toe zouden willen. Als we die
gewenste woningen vergelijken met de woningen
die ze bij een verhuizing zouden achterlaten, dan
zien we het volgende:

Meer maar vooral ándere regiobewoners
In de komende 10, 15 jaar zal de bevolking van
Twente naar verwachting haar laatste groeifase
meemaken. Dat geldt althans voor het aantal
huishoudens, want dat zal ook als het inwonertal
al daalt nog blijven stijgen. De omvang van de
huishoudensgroei is mede afhankelijk van het
aantal binnen- en buitenlandse verhuizingen naar
en uit Twente, en bevat daarom onzekerheden.
Volgens de prognoses komt de toename ergens
tussen 2020 en 2025 rond de 15.000 huishoudens
uit, als we in 2010 starten met tellen. Voor de
corporaties voelt dat overigens aan de hoge kant:
niet overschatten, goed blijven volgen.

•B
 ij de rijtjeswoningen zijn zowel de goedkope als
de duurdere woningen kritische segmenten. Van
kleine rijtjeswoningen met een matige kwaliteit
zijn er eigenlijk teveel. De markt voor duurdere
huurwoningen is in Twente gewoon klein.
Deze indicaties zijn soms in tegenspraak met wat
we in de huidige woningmarkt ervaren. De actuele
marktomstandigheden zorgen dat veel mensen
niet eens aan verhuizen willen of kunnen denken.
Maar als de Twentenaren hun verhuiswensen
waar zouden kunnen maken, zijn er te weinig
goede appartementen en teveel verouderde
rijtjeswoningen om iedereen te bedienen. De
corporaties vinden het daarom belangrijk om de
komende jaren een kwaliteitsslag te maken die tot
een beter samengestelde woningvoorraad leidt.

een aantal kenmerken van de regiobewoners van straks verkennen.

• We moeten niet teveel steggelen over de (minimale, maximale of optimale) omvang van de
nieuwbouwproductie in Twente. De ontwikkeling
van het aantal huishoudens kunnen we niet exact
voorspellen. Wel weten we dat ‘de grote groei’
achter de rug is.

appartement

•B
 ij de huurwoningen zien we dat er eigenlijk een
overschot is aan flats en portieketagewoningen
van matige kwaliteit, terwijl er juist vraag is
naar betere appartementen, bijvoorbeeld voor
senioren.

eruitziet, weten we hooguit op onderdelen. Toch kunnen we wel degelijk

grondgebonden

Rijwoningen huursector

woningvraag van nu maar ook bij die van de toekomst. Hoe die toekomst

De opvatting van de Twentse corporaties:

75 jaar of ouder

De vraagdruk bij rijwoningen huursector (boven) en appartementen (onder)

De Twentse woningvoorraad hoort niet alleen aan te sluiten bij de

65 tot 75 jaar

• De vraag naar betere en ook duurdere koop
appartementen is juist groter dan het
beschikbare aanbod.

De transformatieslag die nodig is om recht te doen
aan de Twentse woonwensen, is vaak het spiegelbeeld van de huidige woningvoorraad. In de steden
gaat het bijvoorbeeld om meer ruime woningen
voor gezinnen, in de dorpen om geschikte
woningen voor singles, stellen en senioren.

55 tot 65 jaar

• Kijken we naar de koopappartementen, dan zien
we dat er meer mensen uit een goedkoop en
bescheiden appartement willen verhuizen dan
erheen willen.

Het Twentse beeld van vraag en aanbod werkt in
de gemeenten verschillend uit. De vraagdruk is het
hoogst bij de woningtypen waarvan er het minst
aanwezig zijn. Zo is in gemeenten als Wierden en
Hof van Twente de vraagdruk naar rijtjeswoningen
in de huursector niet bijzonder hoog maar geldt
voor appartementen juist het tegenovergestelde.

45 tot 55 jaar

• De vraag naar grondgebonden koopwoningen is
beduidend groter dan het aanbod dat vrijkomt
als mensen hun verhuiswens kunnen realiseren.

Wat we van de toekomst weten

35 tot 45 jaar

Het is er prettig wonen, zegt meer dan 90% van
de inwoners van Twente desgevraagd. Waar de
arbeidsmarkt wellicht de achilleshiel is van de
regio, is het woonklimaat het belangrijkste pluspunt. Eén van de sterke kanten is de grote variatie
aan woonmilieus. Tussen Dinkel en Regge vinden
we zowel landelijke gemeenschappen, historische
kernen als stedelijke centra. De woningcorporaties
vinden het belangrijk dat dit palet veelkleurig en
onderscheidend blijft. De woningmarkt anno nu
heeft duidelijk last van de gevolgen van de kredietcrisis. De verhuisgeneigdheid is gedaald, het is
moeilijker geworden om een hypotheek te verkrijgen, de vraag naar duurdere koopwoningen is
teruggelopen en de nieuwbouwproductie is sterk
afgenomen. Als we achter deze samenhangende
ontwikkelingen kijken, zien we dat de vraag naar
woningen niet altijd aansluit bij het aanbod.

Toevoegen wat ontbreekt

jonger dan 35 jaar

De woningmarkt anno nu

huur
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Vervolg ‘Wat we van de toekomst weten’

Een flinke
transformatieopgave
In de komende tien, vijftien jaar zal de uitbreiding van
de woningvoorraad minder belangrijk worden. Als de
nieuwbouwproductie in de periode 2010-2020 de helft
bedraagt van de productie tussen 2000 en 2010, is dat
voldoende om de huishoudensgroei bij te benen.
Na 2020 kan de omvang van de nieuwbouw wederom
halveren. We komen dan in de fase waarin nieuwbouw
nodig is om verouderde woningen te vervangen maar
niet meer om de voorraad uit te breiden. De Twentse
corporaties zijn beducht voor een ongebreidelde groei
van de woningvoorraad. Die kan de minder antrekkelijke
segmenten van de woningmarkt versneld in problemen
brengen. De corporaties vinden het getalsmatig verstandig om de voorraadgroei te beperken tot de helft van de
volgens Primos voorspelde huishoudensgroei.
Tegelijk wordt het belangrijker om de samenstelling en
kwaliteit van de woningvoorraad te veranderen, zodat
deze gelijke tred houdt met de kenmerken en wensen
van de regiobewoners van nu en straks. Zo is een deel
van de woningen nog afkomstig uit het industriële
verleden van Twente - arbeiderswoningen - terwijl we
nieuwe opgaven op de regio af zien komen. Meer oudere
inwoners, minder gezinnen en (veel) meer singles en
stellen zijn van dat laatste de veroorzakers. Deels zorgen
die voor voorspelbare ontwikkelingen, zoals een sterk
toenemende behoefte aan appartementen. Toch blijft
ook de komende jaren de behoefte aan grondgebonden
koopwoningen toenemen, onder meer omdat de
senioren van de toekomst nu al vaak in zo’n type wonen.
De behoefte aan rijtjeswoningen in de huursector gaat
juist afnemen, eenvoudigweg omdat er in de regio
steeds minder ‘doorsnee gezinnen’ wonen.

De visie van de
Twentse woningcorporaties

Elke woning moet raak zijn!
Een evenwichtige ontwikkeling van de Twentse
woningvoorraad kent twee pijlers. De eerste
behelst het maken van een kwaliteitssprong in
de bestaande voorraad, de tweede gaat over
nieuwbouw met een gevarieerde samenstelling.

De komende jaren staat er nog spanning op de Twentse woningmarkt. Er is

vraag naar méér woningen en die moeten we benutten om tegelijk te zorgen

voor ándere woningen. Cruciaal is dat gemeenten en corporaties de moeilijke
investeringsopgaven niet naar achteren schuiven.

Opgaven voor de regio

In de visie van de woningcorporaties vragen drie
opgaven om een afgestemde aanpak.
1. Sterkere steden en een vitaal platteland
De hele regio is gebaat bij sterke stedelijke
centra. Juist daar, in Enschede, Hengelo en
Almelo, vergt een aantal wijken een forse
kwaliteitsimpuls. De omliggende gemeenten
kunnen de steden daarbij helpen. Op z’n minst
door niet tegen te werken. En liever nog door
investeringsprogramma’s vooraf op elkaar af te
stemmen. Een vitaal platteland is net zo goed
van regionaal belang. Hoewel er zeker vraag naar
ruim en groen wonen is, is een ongebreidelde
groei van de landelijke kernen ongewenst.
Hier hoort het accent op invullingslocaties
te liggen en niet op uitbreiding aan de rand.
Behoud van groen, natuur en ruimte staan
daarbij voorop.

2. Een verandering van het woonaanbod
Het totstandbrengen van een grotere variatie in
de woningvoorraad in de Twentse gemeenten is
cruciaal. Van veel woningtypen - zoals de
standaard rijwoningen - zijn er inmiddels
voldoende. De meer uitgesproken typen,
bijvoorbeeld voor specifieke doelgroepen,
ontbreken vaak nog.
De groeiende groep mensen die met leeftijdsgebonden beperkingen te maken krijgen, is
gebaat bij woningen met weinig belemmeringen en een verminderde kans op ongelukken
in en om huis. Dat lossen we niet alleen met
nieuwbouw op. Aanpassing van huur‑ én koopwoningen is nodig, in combinatie met aandacht
voor voorzieningen en woonomgeving.

Eén ding staat voor de woningcorporaties voorop:
ook in de toekomst horen er in Twente voldoende
betaalbare woningen te zijn voor mensen met
een bescheiden inkomen.
3. Beheerste groei van de woningvoorraad
Uitbreiding van de woningvoorraad is nodig,
maar met mate en goed doordacht.
Gericht op het toevoegen van woningtypen
die in het bestaande aanbod ontbreken en op
het vernieuwen en verfrissen van fletse en
verouderde woongebieden. In de huidige marktomstandigheden is het risico op overproductie
niet groot. Wel reëel is de kans dat alleen de
makkelijke locaties worden ontwikkeld.
En dat is uitermate onwenselijk.

•D
 e bestaande woningvoorraad kent een aantal
segmenten die minder goed passen bij de levensfase waarin de inwoners van de regio verkeren.
In de steden gaat het om kleine portieketage en
flatwoningen van matige kwaliteit, in enkele
regiogemeenten ook om sobere rijtjeswoningen
in de huursector.
• Over de hele linie zijn kwaliteitsinvesteringen
nodig die het energieverbruik beperken en het
gebruiksgemak vergroten. Een ruime verkoop
van huurwoningen komt tegemoet aan de vraag
naar betaalbare koopwoningen én stelt mensen
in staat om zelf te investeren in hun woning
naar wens. Maar ook ingrijpende renovatie en
sloop en vervanging van verouderde woningen
zijn nodig om het Twentse woonaanbod toekomstbestendig te maken.

maken van een kwaliteitsslag, in de richting van
meer goede en geschikte appartementen.
• De Twentse corporaties hebben met het vernieuwen van hun woningvoorraad een zware
klus voor de boeg. Daarbij is samenwerking
met de gemeenten op meerdere punten nodig.
Niet alleen op het punt van vergunningen en
andere vereisten maar ook door verdienmogelijkheden te creëren. En vooral: door eerst de bestaande voorraad aan te pakken en daarna pas de
gemakkelijke bouwopgaven.
Transformatierichting sociale huursector Twente
(duurder: van € 500 tot circa € 750)

• Om de gedachten te bepalen: als we de
komende tien jaar zo’n 20.000 woningen
bouwen, waarvan circa 8.000 ter vervanging
en 12.000 als uitbreiding, dan zijn we op de
goede weg. Dat wil zeggen: als we inderdaad
tenminste 40% van de nieuwbouw gebruiken
om de samenstelling van de voorraad te
veranderen in plaats van te vergroten.
• De corporaties zijn bereid om te blijven investeren in de bouw van nieuwe huurwoningen.
Zeker als het gaat om woningen die op termijn
verkocht kunnen worden.
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kleinere gemeenten is er reden om appartementen toe te voegen, uiteraard naar de lokale maat
en uitvoering. In de steden blijft de behoefte aan
ruime, grondgebonden woningen toenemen.
• Om de positie van de steden te versterken, kan
het nodig zijn om de nieuwbouw in omliggende
gemeenten te temporiseren. En ook geldt: waar
gemeenten soms te ruimhartig grond hebben
ingekocht, mag dat financiële belang niet dominant zijn bij de invulling van de nieuwbouwprogramma’s. Nu het nog kan, moeten inhoudelijke overwegingen daarin de doorslag geven.
Welk nieuwbouwprogramma draagt optimaal
bij aan een gevarieerd woningaanbod? De figuur
geeft richting aan de gewenste samenstelling van
de gemeentelijke plannen.

2010

15.000
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betaalbaar

• In vrijwel alle regiogemeenten wonen relatief
veel huishoudens met een bescheiden inkomen.
In de steden vaak in de huursector, in de kleinere
gemeenten vaak in een koopwoning. De sociale
huursector kan de komende jaren in de steden
enkele duizenden woningen kleiner worden.
In de meeste dorpen is er aanleiding dit segment
in omvang gelijk te houden. Cruciaal is wel het

ontwikkeling van de werkgelegenheid. Die laat
zich niet goed voorspellen. Maar voorlopig is het
verstandig in te zetten op een nieuwbouwproductie die in de jaren tot 2020 circa de helft
omvat van die in de afgelopen jaren. Na 2020
ligt nogmaals een halvering in het vooruitzicht.

duurder

grondgebonden

betaalbaar

duurder

appartement

De figuur laat de gewenste verandering van de
sociale huursector zien. Een transformatie die
tegemoet komt aan de veranderingen in de vraag.
• De gewenste omvang van de uitbreiding van
de woningvoorraad is mede afhankelijk van de

• De verdeling van de uitbreidingsnieuwbouw
over de regiogemeenten hoort onderwerp van
onderlinge afstemming te zijn. Die afstemming
moet voorkomen dat relatief eenvoudige
projecten ‑ de quick wins ‑ de schaarse investeringscapaciteit opeten: bouwen in de wei in
plaats van op een verouderd bedrijfsterrein.
• De samenstelling van de nieuwbouwprogramma’s hoort gericht zijn op het vergroten van de
diversiteit in het woningaanbod, in plaats van
meer van hetzelfde te brengen. Vooral in de

De samenstelling van de Twentse bevolking
verandert. Daarom moet de samenstelling
van de woningvoorraad ook veranderen.
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We hebben elkaar nodig

Werk samen, doe mee en maak mogelijk
Een transformatie van de woningvoorraad die past bij
de veranderingen in de woningvraag: daar kunnen de
Twentse corporaties niet alleen voor zorgen. Op basis
van de hieronder vermelde uitgangspunten is
samenwerking in ieder geval nodig met de Twenste
gemeenten en de provincie Overijssel:

De Twentse woningcorporaties volstaan de komende jaren niet met het beheren en verhuren van

woningen. Een mix van nieuwbouw, verkoop, vervanging en verbetering zorgt voor een transformatie
van de sociale huurvoorraad. De uitvoering ervan vraagt om nauwe samenwerking tussen de
corporaties maar ook om medewerking van gemeenten en provincie Overijssel.

• Elke woning moet raak zijn. Maar we weten niet bij
voorbaat en voor elke locatie wat ‘raak’ betekent.
Daarom is vroegtijdige afstemming van plannen en
initiatieven nodig.

De plannen van de corporaties
Ontwikkeling omvang woningbezit
regiocorporaties

Ontwikkeling prijsopbouw woningbezit
regiocorporaties

81.000

60.000

80.000

50.000

79.000

40.000

78.000
77.000

2015

20.000

76.000

2020

45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

5.000
4.000
3.000
2011

-

74.000
2011

2015

2020

De Twentse woningcorporaties bereiden zich
voor op de toekomst. In die toekomst wordt de
woningvoorraad van de corporaties kleiner en
beter toegesneden op de gevarieerde vraag.
De plannen leiden bij elkaar tot een afname
van circa vierduizend woningen. Dat past bij de
voorziene veranderingen in de woningbehoefte.
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Omvang nieuwbouw, sloop en verkoop
regiocorporaties

Ontwikkeling samenstelling woningbezit
regiocorporaties
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goedkoop betaalbaar bereikbaar vrije sector

Anders van samenstelling wordt de corporatievoorraad ook. Kleiner maar beter, en de veranderingen in de prijsopbouw weerspiegelen die
kwaliteitsverbetering. Ingedeeld naar prijsklassen
die zijn ontleend aan de huurtoeslag, zien we
het goedkope en betaalbare segment afnemen.
De bereikbare woningvoorraad, met daarin de
kwalitatief betere woningen, wordt groter. De
vrije sector, zonder huurprijsregulering, neemt in
omvang licht toe. De markt voor dure huurwoningen
is in Twente echter niet groot. In de plannen van
de Twentse corporaties blijft de sociale huurvoorraad groot genoeg om mensen met een
bescheiden inkomen passend te huisvesten. In de
drie steden kan de betaalbare huursector kleiner
worden. In de overige gemeenten gaat het vooral
om verandering van de samenstelling ervan.

Minder doorsnee rijtjeswoningen en minder
portiek- en flatwoningen zonder trap. Meer
eigentijdse appartementen en woningen die
geschikt zijn voor mensen waarbij de leeftijd
met beperkingen komt. Dat is de hoofdlijn van
de verandering die de Twentse corporaties in
hun woningbezit willen doorvoeren. Er zijn
forse investeringen nodig om die verandering
te realiseren. Ze omvatten de nieuwbouw van
circa 6.500 woningen, waarvan ongeveer 4.500
ter vervanging van woningen die niet meer bij de
woonwensen van vandaag en morgen passen.

In de strategie van de Twentse corporaties
past verkoop van ruim 6.000 huurwoningen.
Dat komt tegemoet aan de vraag naar betaalbare koopwoningen. De corporaties verkopen
overigens alleen woningen van een behoorlijke
kwaliteit.

• Concurrentie tussen gemeenten onderling en
corporaties onderling moet worden voorkomen.
Dat kan immers leiden tot kannibalisme: de ene
gemeente of corporatie eet het bord van de
andere leeg.
• Afstemming tussen gemeenten moet zeker
plaatsvinden tussen stad en ommeland en binnen
samenhangende woningmarktgebieden.
Daarvan zijn er in Twente twee.

• Kwantitatieve opgaven moeten binnen deze
woningmarktgebieden worden afgestemd, met een
stevige regierol voor de provincie en gericht op
versterking van het stedelijk gebied.
• Kwalitatieve opgaven, over de verandering
van de samenstelling van het woonaanbod, worden
tussen gemeente en woningcorporaties afgestemd.
• Een gedegen monitoring van de actuele vraag, de
demografische ontwikkelingen en gerealiseerde en
voorgenomen plannen op regionaal niveau vormt
de basis voor periodiek overleg.
Deze routekaart is geen dichtgetimmerd
verhaal maar een open uitnodiging. Een uitnodiging om samen te werken aan een Twente
met sterke steden en een vitaal platteland.
Met een woonaanbod dat past bij de wensen
van vandaag én morgen en een rijke variatie aan
woonmilieus.

De route van de Twentse corporaties is als volgt:
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

 et is nu of nooit. Als we de komende jaren niet gebruiken om de regionale
H
woningvoorraad te vernieuwen, krijgen we later spijt. Elke woning moet raak zijn!
I n de visie van de Twentse corporaties kan iedere gemeente woningen bijbouwen
als dat nodig is vanwege de natuurlijke huishoudensgroei. Aanvullende
nieuwbouw vanwege vestiging van huishoudens in Twente vindt plaats in het
stedelijk gebied.
De Twentse corporaties zijn van mening, dat er ruimte moet zijn voor de
natuurlijke huishoudensgroei, waarbij inbreidingslocaties gaan voor
uitbreidingslocaties.
Na 2020 bouwen de Twentse corporaties alleen nog maar woningen ter
vervanging. Nieuwbouw en sloop gaan dan gelijk op.
De vraag naar goedkope koopwoningen wordt beantwoord door de verkoop
van huurwoningen. Dit betekent dat het niet noodzakelijk is om goedkope
koopwoningen te bouwen en aan de voorraad toe te voegen.
I n het stedelijk gebied kan de omvang van de betaalbare huurvoorraad afnemen.
In de andere gemeenten is vooral verversing en modernisering nodig.
Twente kent twee woningmarktgebieden: rond Almelo en rond Enschede en
Hengelo. Voorraadveranderingen worden door gemeenten en corporaties binnen
deze regio’s afgestemd.

8.

De Twentse woningcorporaties helpen elkaar actief bij het vernieuwen van
hun woningbezit.

9.

De corporaties werken deze stellingen uit in hun voorraadstrategie en
passen ze toe in het overleg met gemeenten en andere partijen.
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