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Corporaties komen voort uit de lokale en regionale 

samenleving. Specifiek zijn wij er voor mensen die het 

moeilijk hebben op de woningmarkt. Ook de komende jaren 

blijven wij onze bijdrage leveren aan de samenleving.  

We zijn ons scherp bewust van maatschappelijke ontwikke-

lingen en moeten, gezien onze positie, als geen ander in 

staat zijn in een verander(en)de omgeving te opereren. 

Maatschappelijke ontwikkelingen zijn daarom voor ons 

een drijfveer voor verandering. Op dit ogenblik verandert 

de maatschappij sterk. Daarnaast hebben we te maken  

met economische en demografische ontwikkelingen en 

politieke keuzes.  

Als gevolg hiervan kunnen we niet meer alle wegen 

bewandelen. We staan op een kruispunt in ons bestaan.  

We moeten keuzes maken en we moeten deze keuzes  

nú maken. Kortom, wij kiezen!

Wij staan niet alleen in het maken van keuzes. Ook onze 

huidige en toekomstige bewoners, onze maatschappelijke 

en zakelijke partners staan voor keuzes. Daarom willen  

wij onze agenda met hen delen om samen tot een sterke 

en toekomstbestendige woningmarkt te komen. Kortom,  

wij delen! 

Wij staan niet stil. Wij blijven werken aan goede en 

betaalbare woningen en een prettig woon- en leefmilieu  

in onze regio. Wij benutten nieuwe mogelijkheden en 

zoeken naar innovatieve samenwerkingsverbanden.  

Kortom, wij doen!

Vanuit een brede analyse van de woningmarkt 1 hebben 

wij als corporaties gezamenlijk een agenda bepaald op het 

terrein van het wonen voor de regio Noord-Holland Noord2. 

Deze agenda omvat scherpe keuzes over onze prioriteiten 

voor de komende periode en op welke wijze wij die 

realiseren. Realisatie van de agenda betekent dat we samen 

moeten werken. Niet alleen onderling als corporaties,  

maar juist ook met alle partijen en organisaties die zich 

verantwoordelijk voelen en zijn voor het woon- en leef- 

klimaat in onze regio. 

Met onze agenda vragen wij aan onze partners om gezamen-

lijk op te trekken. Provincie, gemeenten, ontwikkelaars, 

particuliere verhuurders, huurdersorganisaties, zorg- en 

welzijnsorganisaties, bouwbedrijven en woningcorporaties 

dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het 

wonen. Wij, de corporaties die werkzaam zijn in de regio 

Noord-Holland Noord, gaan daarom graag met u het 

gesprek aan om tot goede en concrete afspraken te komen, 

met als bovenliggend doel: een sterke woningmarkt in 

Noord-Holland Noord. 
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1  Tijd voor Keuzes in Noord-Holland Noord, samen kiezen voor een sterke  
woningmarkt, september 2013 Stec Groep, in opdracht van Intermaris,  
Kennemer Wonen, Parteon, Rochdale, Woningstichting Den Helder, Woon-
compagnie, Woonwaard en Aedes.  

2  Noord-Holland Noord bestaat uit de subregio’s Noordkop, West-Friesland,  
regio Almaar, Zuid-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland.
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Voorwoord

Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de 

subregio’s Noordkop, West-Friesland, Noord-Kennemerland, 

Zaanstreek, Waterland en Zuid-Kennemerland het Platform 

Woningcorporaties Noord-Holland Noord opgericht.  

Het platform staat voor het bevorderen van bovenregionale 

samenwerking, de uitwisseling van informatie, kennis en 

ervaringen, het doen van gezamenlijk onderzoek en waar 

mogelijk  gezamenlijke standpuntbepaling en belangen- 

behartiging met als bovenliggend doel: een sterke woning-

markt in Noord-Holland Noord.



Een gezamenlijk dilemma

De bijdrage die wij als corporaties aan de samenleving 

kunnen leveren verandert, doordat de vraag vanuit de 

maatschappij verandert. Het politieke landschap in Neder-

land is versnipperd en ongewis. De voorgenomen keuzes 

van de Rijksoverheid op het terrein van het wonen hebben 

grote consequenties voor de activiteiten die corporaties 

kunnen en mogen uitvoeren. Ook de economische ontwik-

keling staat onder druk. De economische prestatie van de 

gemeenten in Noord-Holland Noord is niet sterk. De groei 

van het aantal banen stagneert en blijft al jaren achter bij 

de landelijke trend. Het besteedbaar huishoudinkomen 

neemt naar verwachting de komende jaren nauwelijks meer 

toe en voor sommige doelgroepen zelfs af, door een lagere 

economische groei, kleinere beroepsbevolking, stijgende 

zorgkosten en lastenverzwaring.

Deze ontwikkelingen hebben blijvend gevolg voor de  

woningmarkt en de wijze waarop corporaties invulling 

kunnen geven aan volkshuisvestelijke opgaven. Wij, de 

corporaties van Noord-Holland Noord, anticiperen op deze 

gevolgen door scherpe keuzes te maken in wat we wel 

en niet meer doen. Dit is geen eenvoudig proces en heeft 

gevolgen voor onze klanten: bewoners, woningzoekenden 

en maatschappelijke partners. 

Crisisdenken is geen oplossing. Samenwerken vanuit het 

besef dat er een nieuwe werkelijkheid ontstaat, is dat wel 

en brengt de regio structureel verder. Met deze agenda voor 

het wonen in Noord-Holland Noord maken wij duidelijk wat 

de samenleving van ons mag verwachten en waarvoor wij 

ons inzetten. Maar wij zijn niet de enigen die moeten kiezen. 
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regio en maatschappelijke en commerciële partners staan 

voor belangrijke keuzes. De financiële mogelijkheden van 

deze organisaties staan, net zoals bij corporaties, onder 

druk. Daarbij zullen ook zij keuzes maken die onherroe-

pelijk effect hebben op de woon- en leefomgeving van de 

mensen in steden, dorpen en kernen. 

Met begrip voor elkaars positie en voor elkaars verant-

woordelijkheid omvat deze agenda van de corporaties in 

Noord-Holland Noord niet alleen de keuzes die wij maken, 

maar ook een handreiking aan al onze partners om geza-

menlijk op te trekken en elkaars keuzes te versterken en 

te realiseren. Beschouw dit document als een routekaart 

naar het invullen van de woonbehoefte van de huidige en 

toekomstige bewoners van onze regio en de bijdrage die 

wij als corporaties daaraan leveren. De weg waarlangs en 

de snelheid waarmee we deze doelen bereiken, willen wij 

graag gezamenlijk met onze partners bepalen.

Onze keuzes Net als in de rest van Nederland is in Noord-Holland Noord 

sprake van een waardedaling van de woningen. Ten opzichte 

van de rest van Nederland daalden de prijzen in Noord-Hol-

land Noord gemiddeld sterker. Een kwart van de koopwonin-

gen en tweevijfde van de huurwoningen heeft een WOZ- 

waarde tot €200.000. Er staan in Noord-Holland Noord 

genoeg goedkope woningen om in de vraag te voorzien. Van 

belang is uiteraard wel om te werken aan de daadwerkelijke 

beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen. Daar zijn 

corporaties op aanspreekbaar. In de komende periode zal 

het aantal huishoudens in onze regio steeds minder toe-

nemen. Dat geldt overigens niet voor alle plaatsen of 

gebieden binnen de regio. Tussen de regio’s bestaan sterke 

verschillen. Hoe zuidelijker gelegen in de regio, hoe groter 

de verwachte groei van het aantal huishoudens.

Meer mensen geven aan een voorkeur te hebben om 

binnendorps of binnenstedelijk te willen wonen.  

Er is sprake van trek naar de grotere steden. Onder 

andere hierdoor groeien landelijke gemeenten minder  

hard. Tegelijkertijd verandert de vraag naar woningen  

de komende decennia sterk door de vergrijzing.  

Naar verwachting tijdelijk. 

Wij breiden onze voorraad sociale huurwoningen niet 
verder uit en bouwen voornamelijk binnendorps en 
binnenstedelijk.
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Wel zal daardoor de vraag naar woningen nabij zorg- en 

winkelvoorzieningen toenemen.

Om deze redenen concentreren wij ons op verbetering, 

aanpassing en eventueel vervanging van bestaande 

woningen. We werken aan het optimaliseren van de 

prijs-kwaliteitverhouding in de sociale voorraad, zodat  

we mensen met een lager inkomen betaalbare woonruimte 

kunnen blijven bieden.  

Bovendien is een goede prijs-kwaliteitverhouding nodig  

om de woningvoorraad kwalitatief op peil te houden.  

We maken heldere keuzes over waar we nog wel en waar we 

geen woningen meer gaan toevoegen. Daarmee werken we 

aan een betere balans tussen vraag en aanbod. Tegelijker-

tijd denken we mee in het zoeken naar passende oplossin-

gen om de bereikbaarheid van voorzieningen in de regio 

op peil te houden.

Onze keuzes op regionaal of subregionaal niveau hebben 

gevolgen voor het lokale niveau. Dat beseffen we.  

En we gaan graag in gesprek om deze consequenties goed  

te overzien en, waar mogelijk, de nadelige effecten te 

verkleinen en de positieve effecten te vergroten.09



De vraag naar woningen verandert de komende decennia 

sterk door de vergrijzing. Het aantal huishoudens van 75 

jaar en ouder verdubbelt. En het rijksoverheidsbeleid is 

gericht op het ontvlechten van wonen en zorg. Om de markt 

meer in evenwicht te brengen is het nodig om meer 

doelgroeponafhankelijke  woningen te realiseren. De 

toename van ouderen in de regio is op langere termijn 

tijdelijk. Ouderen zullen langer in de eigen woning (willen) 

blijven wonen. Dat heeft gevolgen voor zowel de kwaliteit 

van de woning als de kwaliteit van de dienstverlening en 

voorzieningen in en nabij de woning. 

We kiezen niet langer voor levensloopbestendige woningen 

maar zorgen ervoor dat er waar nodig op het juiste moment 

levensloopbestendige maatregelen kunnen worden genomen 

die de woning geschikt maakt voor meerdere doelgroepen. 

Hierbij kijken wij zowel naar de woning als de woonomge-

ving. De juiste woning op de juiste plek. Samen met zorg- en 

welzijnorganisaties ontwikkelen we krachtige arrangemen-

ten om de vraag naar wonen met zorg op te vangen. 

Wij gaan in gesprek met gemeenten om te zorgen voor  

ruimere bestemmingsplannen zodat bijvoorbeeld het uit- 

bouwen van de bestaande huurwoning eenvoudiger wordt.

De behoefte aan duurzame en energiebesparende maat- 

regelen blijft toenemen. Niet in de laatste plaats omdat 

door het beperken van de energiekosten de woonlasten 

betaalbaar blijven. Wij verkennen en benutten de mogelijk-

heden om de investeringen in verdere verduurzaming van 

onze woningen te vergroten. Wij nodigen onze partners  

van de overheden en in de bouwwereld en de energie- 

leveranciers uit om gezamenlijk innovatieve ideeën te 

ontwikkelen en in pilots toe te passen. 

Wij beseffen dat het aanpassen van onze woningen naar 

een hogere en andere kwaliteit tijd en geld kost.  

Zowel levensloopbestendige maatregelen als het verder 

verduurzamen zijn ingewikkelde processen. Creativiteit  

en innovativiteit zijn nodig. Niet alleen van corporaties, 

maar ook van onze partners. 

Wij vangen de vergrijzing op in de bestaande voorraad en investeren gericht in kwaliteitsverbetering en  
verduurzaming van onze woningen.
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De vraag naar woningen is afhankelijk van de samenstelling 

en opbouw van de huishoudens. Daarin treden de komende 

decennia grote verschuivingen op. Naast vergrijzing is 

sprake van ontgroening. 

 

Wij zien dat het aantal kleine huishoudens tot 35 jaar in 

onze regio tot 2040 met 8.000 afneemt. Waar tot voor kort 

de starters relatief weinig kansen hadden op de woning-

markt, zien we de kansen voor deze groep toenemen. 

Startende huishoudens kunnen in steeds meer woningen 

terecht omdat er sprake is van waardedalingen waardoor 

de koopwoningen goedkoper zijn geworden. Hoewel er 

verschillen bestaan tussen de regio’s is het huidige aantal 

huur- en koopwoningen dat geschikt is voor starters in het 

algemeen voldoende. Specifieke producten voor starters 

zijn in de regel niet toekomstbestendig en gezien het aantal 

voor starters geschikte woningen niet wenselijk. 

 

We bouwen geen specifieke starterswoningen omdat de 

bestaande woningvoorraad voldoende mogelijkheden biedt.

Wij zorgen voor een gedifferentieerd kwaliteits- en 

prijsaanbod binnen de bestaande voorraad, zodat een 

betere en natuurlijke doorstroming op de woningmarkt 

gerealiseerd wordt.  Wij zetten ons in om de prijs in relatie 

tot de kwaliteit van de woning te brengen, zodat woning-

zoekenden logische keuzes gaan maken en een natuurlijke 

doorstroming op gang komt. Met als doel om de woning-

markt beter te laten functioneren, wat alle woningzoeken-

den ten goede komt.
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Wij zorgen voor een gedifferentieerd kwaliteits- en prijsaanbod binnen de bestaande voorraad.



Kiezen, delen én doen

Maatschappelijke, demografische, economische en poli-

tieke ontwikkelingen hebben blijvende gevolgen voor de 

woningmarkt en de wijze waarop corporaties invulling 

kunnen geven aan volkshuisvestelijke opgaven. Dit vraagt 

om keuzes. Wij, de corporaties in de regio Noord-Holland 

Noord, hebben keuzes gemaakt. Wij stemmen ons aanbod 

zo goed mogelijk af op de vraag. We hebben een focus 

op de bestaande woningvoorraad, bouwen voornamelijk 

binnendorps en binnenstedelijk en voegen enkel woningen 

toe die een versterking betekenen voor de (sub)regionale 

woningmarkt. We zetten in op de verduurzaming van de 

huidige woningvoorraad en zorgen voor een gedifferenti-

eerd kwaliteits- en prijsaanbod, zodat we kunnen blijven 

voorzien in voldoende betaalbare woningen.

Deze keuzes bepalen onze activiteiten. Wij delen onze 

agenda met onze partners: gemeenten, maatschappelijke 

organisaties, zorg- en welzijnorganisaties en onze huurders. 

Met onze partners maken we (sub)regionale afspraken over 

de (sociale) woningvoorraad en de aanpak van maatschap-

pelijke opgaven. Om zo gezamenlijk op te trekken naar een 

beter woon- en leefklimaat in onze regio. Om bestedingen 

om te buigen naar investeringen. En om de markt uit te 

dagen tot innovaties. Ruimte maken in bestaande afspraken 

en werkwijzen om met bouw- en renovatieplannen om te 

gaan, behoort tot de voorwaarden.

Wij laten onze maatschappelijke taak niet uit onze handen 

vallen. Daaraan committeren wij ons.

Maar ons commitment gaat verder. Wij als corporaties 

stellen gezamenlijke (sub)regionale portefeuillestrategieën 

op zodat de realisatie van de opgaven op het gebied van 

betaalbaarheid, kwaliteit en beschikbaarheid in elke regio 

gezamenlijk opgepakt kan worden. Kortom, wij blijven doen!

De nieuwe werkelijkheid zorgt ervoor dat wij op zoek moe-

ten naar nieuwe oplossingen om te kunnen blijven inves-

teren. Wij zien hiervoor kansen. Wij zetten ons in om deze 

kansen te benutten en dagen onze partners uit om daarbij 

te helpen!
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