
De Achterhoek kan weer groeien en bouwen zonder angst voor leegstand! 

Zou het bovenstaande niet geweldig zijn dat je weer kunt bouwen naar behoefte en tegelijkertijd de verduurzaming 
van woningen een flinke boost geeft? 

Sinds de invoering van het “Stoplichtenmodel” waarbij de  bouw van woningen in de Achterhoek aan banden is 
gelegd, is het hele systeem van vraag en aanbod ontregeld. Er wordt namelijk een kunstmatig te kort gecreëerd. 
Hierdoor stijgen onnodig de woningprijzen. Tevens is er maar weinig stimulans om de woningen te verbeteren, 
waardoor er te weinig woningen ontstaan waar wel vraag vanuit de markt naar is. We kennen inmiddels de 
gevolgen van het “Stoplichtenmodel”:  

1  Er zijn de laatste jaren veel huizen versneld extra gebouwd waarvan de bestemmingsplannen al 
rond waren, uit angst dat deze straks niet meer gebouwd mogen worden, i.v.m. de regelgeving van het 
“Stoplichtenmodel”, ook al wilde de eigenaar dit eigenlijk nog niet. 

2  In gebouwen waar normaal gesproken woningen gerealiseerd zouden kunnen worden, b.v. een 
leegstaande winkel, deels leegkomende boerderijen of andere mooie leegkomende gebouwen, mogen 
nu bijna geen woningen meer in komen omdat er niet voldoende woning contigent voor is. 

3  Het versterkt de leegstand van de bij punt 2 genoemde gebouwen en versterkt daardoor uiteindelijk 
de verpaupering van leegkomende gebouwen. 

4  De woningprijs is hierdoor onnodig gestegen waardoor het voor jongeren moeilijker wordt om een 
woning te kopen of huren, waardoor extra jongeren wegtrekken of minder terugkeren. 

5  De mismatch op de woning markt wordt hierdoor tegen gewerkt. Je kunt b.v. namelijk niet 
eenvoudig van een hele grote woning 2 kleinere woningen maken waar wel vraag naar is door jongeren 
en/of ouderen. 

6  Dat Montferland veel sneller groeit dan de rest van de Achterhoek omdat die gemeente sneller op 
de behoefte kan inspelen doordat ze niet met handen en voeten zijn gebonden aan het 
“stoplichtenmodel”.  

7  Regelmatig gaan bewoners tegen gemeentes in beroep om (hun) woning contigent terug te eisen.  
8  De verduurzaming/verbetering van woningen wordt hierdoor niet gestimuleerd maar eerder 

tegengewerkt, omdat de doorstroming stokt, en er geen financiële stimulans is. 
9  In het stoplichtenmodel zit geen oplossing voor als er in de toekomst echt veel leegstand zou 

kunnen ontstaan.  

 Bovenstaande  moet toch voldoende redenen zijn om met de woning contingenten regeling te stoppen en 
een goed werkend flexibel systeem te introduceren dat de leegstand ontmoedigd, herbestemmingen van oude 
gebouwen aanmoedigt en  de verbetering (wooncomfort en verduurzaming) van woningen stimuleert. 

 Er liggen nu plannen om de woningmarkt vlot te trekken, gebaseerd op een Primos prognose die aan alle 
kanten rammelt van tekortkomingen, zoals:         
  * geen rekening houden met intramurale huisvesting (Verpleeghuis of  verzorgingshuis)  
  * geen rekening houden binnenlandse migratiestromen door asielzoekers (en dit ook niet kunnen)
  * geen rekening houden met de woningprijsexplosies in het midden en westen van het land 
  * geen rekening is gehouden met de verbeterde bereikbaarheid door de vernieuwde N18  
  * geen rekening wordt gehouden met eventueel een opwaardering van een N18 naar een A18 in de 
  toekomst.  

 De Primos prognose werkt nu  met 5 verschillende scenario’s. Dit geeft al hoe onzeker en onvoorspelbaar  
de teokomst is. Z’n prognose is wel de basis waarin de toekomst wordt voorspelt van de woningmarkt.   
 Het stoplichtenmodel was hier ook op gebaseerd en de voorspellingen blijken keer op keer niet te kloppen. 

 Wil je een flexibele woning markt hebben dan moet je deze laten meebewegen met de wensen/eisen/grillen 
van de tijd, ongeacht wat de voorspellingen ook zijn.        
 Als we werkelijk kunnen voorspellen en de verwachtingen zouden uitkomen, dan zouden we ook nooit een 
hypotheek crisis, een eurocrisis of beurscrash  hebben. Maar ondanks dat er veel slimme duurbetaalde koppen 
hierover  nadenken en adviseren leert de praktijk dat het toch altijd anders gaat dan de verwachting en stort een hele 
westerse economie in 2008 toch de afgrond in. 



 

De Achterhoek Raad wil de vastzittende woningmarkt aanpakken en hebben gezamenlijk op 3 december 
uitgesproken:  

Mismatch op de woningmarkt verdient aandacht, zet in op bouwen naar behoefte.  
“We willen een woningvoorraad die meebeweegt met de demografische ontwikkelingen en kwalitatief en 
kwantitatief voldoet”.  
“We gaan voor een flexibel woonbeleid, gericht op het oplossen van knelpunten. We voegen alleen extra 
nieuwbouw toe als dit bijdraagt aan het oplossen van de mismatch op de lokale woningmarkt.”  
“Uitgangspunt vormen dus lokale trends en maatwerk.”  
 
Geef een visie op tijdelijke woningen.  
“Uitgangspunt vormen lokale trends en maatwerk. We baseren ons daarbij op feiten en trends om op basis van 
actuele gegevens te kunnen sturen. We denken daarbij vanuit de regio en haar kernen Er is experimenteerruimte 
voor vernieuwende, flexibele en tijdelijke woonvormen.”  
 
Zet in op kwaliteitslabel/slag woningen, in het bijzonder ook de sociale woningbouw. 
“Voor de toekomst van de Achterhoek ligt de focus op de bestaande woningvoorraad. Verduurzamen van woningen 
krijgt de hoogste prioriteit, omdat het een vliegwiel is voor kwaliteitsverbetering. Ook richten we ons op het 
levensloopbestendig maken van woningen, zodat meerdere doelgroepen bediend kunnen worden.”  

Tevens wordt  in de “ Achterhoek Visie 2030”, waar u 8 april aanstaande over gaat beslissen, voorgesteld om de 
volgende indicatoren nog verder uit te werken:         
 - Passende woningvoorraad           
 - Kwaliteit van de woningvoorraad          
 - Woningmarkt             
 - Leegstand             
 - Duurzaamheid 

Wil je bovenstaande bereiken en dit niet dwingend reguleren (want dat kost veel uitleg, veel weerstand en veel 
procedures), maar door de juiste maatregelen de positieve richting te stimuleren (verduurzamen en  leegstand tegen 
gaan door  eenvoudig herbestemmen in woningen of slopen) , en het negatieve effect (leegstand en niet 
verduurzamen)  te ontmoedigen, dan kun je dit in één gecombineerd plan goed regelen voor op de korte termijn 
maar zeker ook voor op de langer termijn mocht er weer krimp ontstaan.  

Als we de proeftuin van Europa kunnen worden voor de Kringloop Landbouw, dan kunnen we ook de proeftuin 
van Nederland worden voor Flexibele Duurzame Woningbouw.  

 

 

Als de Regio Achterhoek fors wil inzetten op verduurzamen van woningen, ruimte 
wil voor woningen en leegstand wil tegen gaan dan zou de overheid de gewenste 
richting moeten faciliteren en stimuleren, en de ongewenste richting ontmoedigen, 
waarbij ze de markt het werk laat doen. 



Het plan voor “Wonen en Vastgoed” voor de visie “Achterhoek 2030” zou in grote lijnen het 
volgende moeten bevatten: 

1  Stop met de woning contigenten, maar zet daar tegenover dat leegstand van woningen belast gaat 
worden. Belast met een variabel tarief afhankelijk van de procentuele leegstand in de betreffenden 
gemeente.  Dit weerhoud het bouwen voor leegstand, en zal langdurige leegstand tegen gaan. Dit geeft 
bouwruimte als het nodig is en beperkt de bouwruimte bij bevolkingsdaling. Leegstandsheffing zal 
verpaupering tegengaan. 

2  Stop de opbrengst van leegstandsbelasting in een sloopfonds om het slopen van slechte of 
leegstaande woningen te ondersteunen met een vast bedrag /m3 inhoud. 

3  Maak op adresniveau inzichtelijk en openbaar welke panden leegstaan. 
4  Alleen nieuwe locaties (maagdelijke gronden) voor woningbouw bestemmen als de leegstand onder 

de 1% komt. 
5  Woon-bestemming loskoppelen van het aantal woningen op die locatie en deze bestemming er ook 

op laten, ook al zou het gebouw gesloopt worden, dit voorkomt dat mensen niet gaan slopen, omdat ze 
bang zijn de woonbestemming te verliezen. (tenzij andere bestemming gewenst is door eigenaar) 

6  Niet het aantal adressen (contigenten) moet bepalend zijn voor wel of geen nieuwe woningen 
toevoegen , maar het aantal gebouwen dat voorradig is, hierbij gaat de voorkeur uit om eerst bestaande 
(markante) gebouwen, zoals zeer grote woningen, winkelpanden, industriepanden, leegkomende kerken 
en  leegstaande boerderijen  te hergebruiken en als laatste pas nieuwbouwlocaties toe te staan, dus 
recycling van bestaande gebouwen en inbreiding boven uitbreiding. Dit houd de kernen en het 
platteland leefbaar en compact, en stimuleert om  bestaande gebouwen (vaak uit een bepaalde 
bouwperiode met eigen bouwstijl) in ere te herstellen. Dit komt de woonkwaliteit ten goede. 

7  Laat het idee los dat de overheid de aantal woningen moet regelen, regel alleen de toegestane 
locaties. Niet het aantal woningen is het probleem maar te veel leegstaande panden is een probleem.  

8  Stop als gemeente met jezelf administratief voor de gek te hebben door inwoning als alternatief 
voor een woning te zien i.v.m. de huidige beperkte woning contigenten zoals nu nog geldt, maar laat 
contigenten aantallen los.         
 Groot nadeel van inwoning voor de bewoners is dat ze moeilijker in aanmerking komen voor 
toeslagen (geld dat uit den Haag komt en niet in de Achterhoek besteed kan worden), omdat inkomens 
van bewoners door inwoning bij elkaar opgeteld worden. Dit is zeker van belang voor (vaak oudere) 
mensen die hulpbehoevend zijn en daardoor geen vergoedingen krijgen waardoor de mantelzorg van de 
inwonende extra op de proef wordt gesteld. 

9  Maak woningsplitsing en woningontsplitsing eenvoudig mogelijk. Ga flexibel om met indeling van 
gebouwen waarbij alleen de veiligheids- en energiegebruikseis geld. Hierdoor kun je eenvoudig meer 
goedkope woningen creëren zonder dat er nieuwbouw nodig is. Dit stimuleert ook dat grote gebouwen 
door meer mensen wordt bewoond. Bepalend bij de splitsing is of een woning bouwkundig gescheiden 
is (dus zonder directe tussendeur, waarbij alle woonruimtes per adres aan elkaar zitten met eigen 
voorzieningen).  Aantal adressen is hierbij niet van belang. Het omgekeerde zou ook eenvoudig moeten 
kunnen.  

10  Laat de onnodige drempel vervalen die gesteld wordt voor de minimale inhoud die nodig is om te 
mogen splitsen, en verlaag de eis waaraan de nieuwe woning moet voldoen naar 150 of 200m3 = ruim 
50 tot 70 m2 woonoppervlak. Hierdoor kunnen er meer kleine betaalbare woningen komen. Niet 
iedereen zit op een woning te wachten van b.v. minimaal 350 m3, zeker niet als je alleen woont en je 
bent een kamer/appartement van 35 m2 ( ±100 m3) gewend als student.  Door dat er kleine 
appartementjes op de markt komen die goed betaalbaar zijn hou je meer jongeren hier of komen 
makkelijker terug. Eenmaal hier gesetteld  is de kans dat ze hier kinderen krijgen ook veel groter, wat 
ten goede komt aan de leefbaarheid. 

11  Eis bij woningsplitsing dat alle woningen (ook de bestaande)  in het betreffende gebouw aan de 
nieuwe energie-eisen voldoen. (Misschien uitzondering voor monumenten waar het niet kan) 

12  Maak O(nroerende) Z(aak) B(elasting) afhankelijk van de energie zuinigheid,  gebaseerd op de 
energie labels, i.c.m. de inhoud van de woning, i.p.v. de verkoop waarde. Hierdoor worden eigenaren 
van oude woningen, die het meest vervuilend zijn, gestimuleerd om hun woning te verduurzamen, te 
vervangen of te slopen. (vergelijkbaar met de wegenbelasting/bijtelling voor auto’s). Hierbij betaald de 
vervuiler i.p.v. de bewoner die de duurzaamste (vaak de duurdere) woningen heeft. 

13  Accepteer dat oude woningen minder waard mogen worden en niet altijd maar in prijs moeten 
stijgen, gelijk aan een oude auto die ook in prijs daalt. 



14  De gemeente heeft absoluut niet als taak om de huizenprijs te ondersteunen. Laat daarom 
prijsdaling van woningen nooit redenen zijn om toestaan van extra adressen te beperken. De prijs moet 
per definitie uit de markt komen. De minimum bodemprijs van een woning is rechtstreeks gekoppeld 
aan de kosten van een nieuwbouw woning, die afhankelijk is van arbeidskosten, materiaalkosten en 
grondprijs. 

15  Voer nu en niet over 5 jaar een flexibel OZB systeem in, omdat de huizenprijzen nu hoog zijn en 
veel vraag naar huizen is. De markt kan op dit moment wel tegen een stootje, wacht niet tot een 
eventuele daling zich al heeft ingezet of de nood hoog is, daardoor wordt een prijsdaling extra versterkt 
(vergelijkbaar dit met, dat banken in de crisis de lening bedragen verlaagden, waardoor de 
woningprijzen extra hard daalden).  

16  Voer een flexibel OZB systeem geleidelijk in, zichtbaar op de aanslag, zodat bewoners kunnen 
wennen aan het idee en niet verrast worden waardoor het breed geaccepteerd wordt. 

17  Laat de Achterhoek een proeftuin worden voor de “Flexibele OZB op basis van duurzaamheid en 
leegstandsbelasting”. Vergelijkbaar dit met “de Achterhoek een proeftuin wordt voor de kringloop 
landbouw” . We hebben nu de schijnwerpers vanuit Den Haag hierop de Achterhoek staan. Maak daar 
nu gebruik van voordat de schijnwerpers weer weg zijn. 

18  Denk bij nieuw beleid in kansen i.p.v. belemmeringen en zorg voor flexibiliteit voor nu en de 
toekomst, want prognoses/voorspellingen komen nooit uit. Laat daarbij de mensen die het aangaat 
meedenken en meebeslissen en niet alleen beleidsmakers die in een bepaald keurslijf zitten door hun 
opleiding of werkomgeving.         
 Het onderdeel “Wonen en Vastgoed” van Smartliving, waarbij nu ook ondernemers zitten heeft al 
een heel ander flexibele woonplan voor ogen dan het huidige starre “Stoplichtenmodel” dat door 
beleidsmakers is ontwikkeld, met één doel, dat de overheid moet kunnen sturen. Maar dit werkt niet en 
is niet flexibel, want een overheid loopt met de regelgeving altijd achter de markt aan.  

 

P.S.            
 Tegenstanders van flexibele OZB op basis van duurzaamheid en leegstand, noemen vaak dat dit niet van 
Den Haag mag. Volgens mij is dit een kwestie van wel of niet willen. Ik denk dat op dit moment de 
Nederlandse overheid welwillend tegenover dit soort initiatieven staat, want als we ooit de 
klimaatdoelstellingen willen halen dan moet er een stevige stimulans komen.    
 Er is in november 2018 nog een amendement door de Tweede kamer aangenomen om differentiatie in de 
OZB mogelijk te maken voor sportclubs en andere organisaties met een maatschappelijke/socialiserende 
functie. Hier blijkt weer uit dat waar een wil is, is een oplossing.     
 Willen we de leegstand en daardoor de verpaupering van grote gebieden in de toekomst voorkomen, dan 
zullen we daar nu al een passend antwoord op moeten hebben ruim voordat het zover is.        
 Een pilotproject voor flexibele OZB van b.v. 5 of 10 jaar waarbij leegstand ook belast wordt zal ook veel 
inzicht geven voor andere gebieden in Nederland  die nog veel meer last van bevolkingsafname zullen hebben 
dan wij in de Achterhoek. Voor de Achterhoek maar ook de nationale overheid de kans om hiermee ervaring op 
te doen. 

 

Omdat ik me wil beperken tot de hoofdlijnen en niet te veel wil verzanden in details, kun je hierover 
uitgebreidere informatie vinden op : www.dikat.eu onder Duurzaam Denken. 

Vriendelijke  groeten:                                                                                                                                                                                  

      André te Brake                       
 Nijhofsweg 4    
 7122PZ Aalten    
 Mob.:0653130240              
  

http://www.dikat.eu/


              
   

                                                                                    


