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Aanleiding
In maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Lokale partijen maken 
daarvoor hun verkiezingsprogramma op. Woningstichting Barneveld vindt het 
vanzelfsprekend belangrijk dat de belangen van de sociale huurder daarin, net als in de 
gemeentelijke Woonvisie 2021-2025, goed zijn geborgd. 

Daarom informeren wij in deze notitie de politieke partijen in Barneveld over de huidige situatie op de sociale woningmarkt 
landelijk en regionaal gezien, en de maatregelen die wat ons betreft noodzakelijk zijn om de huidige wooncrisis aan te  pakken  
en daarmee huisvesting voor sociale doelgroepen te waarborgen. Wij roepen uw partij - en alle andere partijen - op deze onder-
werpen  tot speerpunten te maken in de verkiezingsprogramma’s voor 2022 - 2026. Op onze beurt spannen wij ons maximaal in  
om ambities op het gebied van wonen in Barneveld te realiseren en we leggen dit graag vast in de prestatieafspraken die we 
maken met de gemeente en huurdersvereniging.

Urgentie

Iedereen in Nederland moet in een huis kunnen wonen dat bij 
hem of haar past. Wonen is een noodzakelijke basis in ieders 
leven. Maar een enorm woningtekort zorgt ervoor dat veel 
mensen lang moeten wachten op een huis. Starters krijgen 
geen kans, omdat betaalbare woningen niet beschikbaar zijn. 
Jonge gezinnen komen  in de knel omdat de doorstroming 
stokt. Voor senioren  is er geen passende huisvesting 
beschikbaar waardoor zij in eengezinswoningen blijven 
wonen. En die schaarste heeft een prijsopdrijvend effect. 
Ook mensen die vanuit een zorgorganisatie willen door-
stromen naar de reguliere woningmarkt stuiten op lange 
wachtlijsten.

Voor kwetsbare mensen met psychische problematiek 
stagneert hun herstel. Het aantal dak- en thuislozen is in de 
afgelopen tien jaar verdubbeld. Tegelijkertijd wonen 
kwetsbare mensen steeds vaker en ouderen steeds langer 
zelfstandig. Maar zij krijgen daarbij  niet altijd de zorg of 
ondersteuning die ze nodig hebben. Door gebrek aan sociale 
infrastructuur en uitdagingen in de fysieke infrastructuur, 
staat de leefbaarheid onder druk in zowel steden als dorpen, 
wijken en buurten. Niet alleen in de Randstad maar ook 
daarbuiten. Daarnaast ligt er de opgave om de Nederlandse 
woning voorraad te verduurzamen met de daaruit volgende 

ambities van het Klimaatakkoord. De urgentie voor beschik-
baarheid, betaalbaarheid, verduurzaming en veilige en fijne  
leefomgevingen is hoog.

De hierboven geschetste landelijke situatie herkennen we 
ook in Barneveld. En we zien hoe dat onze huurders raakt. 
Dat willen en kunnen we veranderen. In die opgave zoeken 
we de verbinding met u, als lokale politieke partij. Om 
gezamenlijk te komen tot een gedeelde ambitie én maatre-
gelen om die te realiseren. 

Voor de vier belangrijkste thema’s op het gebied van wonen 
- beschikbaarheid, betaalbaarheid, leefbaarheid en  
duurzaamheid  -  hebben we op de volgende pagina’s de  
programmapunten benoemd met daarbij onze ambitie tot 
aan 2025 en wat hiervoor nodig is. Hierna zoomen we kort in 
op de regionale ontwikkelingen binnen onze samenwerking 
in regio Foodvalley.

Op 17 februari 2021 hebben maar liefst 34 organisaties - allemaal actief in het brede 
werkveld van wonen, bouwen, zorg en welzijn, inclusief de VNG en corporatie-koepel 
Aedes - een actieagenda Wonen gepresenteerd, waarin zij de urgente situatie op de 
woonmarkt beschrijven.
 

Lees meer en scan de QR code 
Onze koers 2021-2025 

Lees meer en scan de QR code 
Actieagenda Wonen 



Landelijk moeten er tussen nu en 2035 
maar liefst 375.000 sociale huurwoningen 
worden gebouwd. 

De kosten van woningen staan onder 
druk, zowel door stijgende bouwkosten 
als door toegenomen kwaliteitseisen aan 
de woningen. 
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Ambitie Woningstichting 

Barneveld 2021-2025 

•  De komende jaren ligt onze focus op het toevoegen 
van een groter aantal kleine en toegankelijke 
woningen. Wij houden hierbij rekening met de 
veranderende doelgroep; kleine huishoudens voor 
zowel jongeren als zelfstandig wonende ouderen. 

•  Onze ambitie is om mee te ontwikkelen met de groei 
van (het inwonertal binnen) gemeente Barneveld.  
In de periode 2021-2025 leveren wij 600 verhuureen-
heden op via diverse projecten: 

 - 17% voor wonen met zorg;
 - 10% studio’s voor jongeren;
  -  73% reguliere woningen voor starters, kleine 

huishoudens en ouderen. 
In genoemde periode maken wij plannen voor de 
aanvullende oplevering van 300 woningen tussen 
2026-2030.

Ambitie Woningstichting 

Barneveld 2021-2025

•  Wij vinden het belangrijk dat onze woningen  
betaalbaar zijn voor onze doelgroep. Daarbij streven 
wij naar een goede balans tussen prijs en kwaliteit. 

•  We willen sturen op meer differentiatie in prijsklasse 
door het bouwen van een wat hoger aandeel 
woningen in het goedkope en bereikbare  
huurprijssegment. Door verkoop bouwen we het 
aandeel grote eengezinswoningen af. 

•  Bij betaalbaarheid kijken we naar de totale  
woonlasten: dus huurprijs, lokale lasten en lasten  
voor energiegebruik. De totale woonlasten moeten 
betaalbaar zijn en blijven voor huurders.

*bron: Woonvisie gemeente Barneveld 2021-2025

‘Onze ambitie is om mee 

te ontwikkelen met de 

groei van (het inwonertal 

binnen) gemeente 

Barneveld’

In Regio Foodvalley zijn tussen nu en 2035, naast 
herstructurering  van de huidige woningvoorraad, maar  
liefst 8.000 extra nieuwe sociale huurwoningen nodig om het 
huidige tekort in te lopen en om te kunnen voldoen aan de 
toekomstige vraag. Voor Barneveld gaat het tot aan 2025 om 
gemiddeld 500 woningen per jaar*. Dat zijn gemiddeld 100 
sociale woningen per jaar. Voor deze opgave is bouwgrond 
nodig en versnelling in plannen en realisatie.

Zonder aanvullende maatregelen dreigt dit om te slaan naar 
een huurprijsverhoging, waarmee de betaalbaarheid van 
huisvesting voor de kwetsbare doelgroep (nog) meer onder 
druk komt te staan. Dit willen wij voorkomen. 

‘Onze woningen zijn betaalbaar voor onze 

doelgroep, waarbij we streven naar een 

goede balans tussen prijs en kwaliteit’



Om goed wonen in leefbare wijken 
mogelijk te maken, is vaak een combinatie 
nodig van sociale maatregelen en fysieke 
ingrepen. Daarmee werken we aan een 
woonomgeving die schoon, heel en veilig is. 

Aandacht voor duurzaamheid is er alom in onze maatschappij; iedereen en iedere 
organisatie heeft daarmee te maken. De uitvoering van onze kerntaken kunnen  
wij op lange termijn alleen volhouden mét respect voor het milieu. 
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Ambitie Woningstichting Barneveld 2021-2025 
 

•  Bij het bouwen van woningen, zijn wij ons ervan bewust, dat er in de grote groeiopgave aandacht moet zijn voor 
diversiteit in de wijken en leefbaarheid. 

•  Het aantal kwetsbare huurders neemt toe in Barneveld. Ook overlast blijft een punt van aandacht. Wij zetten ons in om 
onze huurders hierin te (laten) ondersteunen.

•  Voor vitale buurten en kernen is goede samenwerking met maatschappelijke partners op het gebied van wonen, zorg 
en welzijn noodzakelijk.

Ambitie Woningstichting 

Barneveld 2021-2025

•  Energetische maatregelen aan onze woningen 
verbeteren het wooncomfort voor de huurder en 
verlagen de energielasten. Dit draagt bij aan  
betaalbaarheid.

•  We dragen bij aan de landelijke opgave om in 2050 
volledig gasloos te zijn, zowel in nieuwbouw als bij ons 
bestaand woningbezit. Hierbij vormt ons bestaand 
woningbezit met een gemiddelde Energie-Index van 
1,3, label B in 2021, een goede basis.

•  In de periode 2021–2025 gaan we bijna 600 woningen 
energetisch verbeteren naar een label A.

‘Wij zorgen voor veilig en prettig wonen en dragen  

samen met onze huurders en partners bij aan  

gedifferentieerde buurten en kernen’

‘Energetische 

maatregelen aan onze 

woningen dragen bij 

aan betaalbaarheid’

Wonen, zorg, welzijn, veiligheid en de fysieke leefomgeving, 
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En daarmee met  
de thema’s leefbaarheid en sociaal domein. Vanuit een 
wijkbenadering kunnen we doelgericht realiseren wat daar 
specifiek nodig is. Differentiatie is daarbij een belangrijke 
voorwaarde, in woningen en in bewoners.

 We beseffen dat het beleid van woningcorporaties mede 
bepalend is voor duurzaamheidsontwikkelingen in onze 
leefomgeving. We dragen bij aan de landelijke opgave om in 
2050 volledig gasloos te zijn. De warmte- en energietransitie 
vraagt een enorme inspanning van diverse partijen, zowel op 
financieel als op plan-technisch vlak. We zien op deze weg 
een gedeelde verantwoordelijkheid voor gemeente, woning-
corporaties, (energie)bedrijven, andere maatschappelijke 
organisaties en bewoners. Met elkaar moeten we juiste 
keuzes maken, ieder vanuit de eigen rol, maar met een 
complementaire doelstelling. De eerste stappen zijn gezet: 
Regio Foodvalley stelde een eigen regionale energiestrategie 
(RES 1.0) op en gemeente Barneveld deelde haar eerste 
warmtevisie.

Lees meer en scan de QR code 
Regionale energiestrategie  

(RES 1.0), regio Foodvalley 

 



Onze gezamenlijke  
opgave binnen Foodvalley  
2020 - 2035

Dit zijn de lokale opgaven, maar de Barneveldse woningmarkt staat niet 
op zichzelf. Vanuit dat oogpunt zoomen we kort in op onze gezamenlijke 
opgave binnen de regionale woningmarktregio Foodvalley.

Vanuit een sterke woningmarktregio werken de woningcorporaties in 
Regio Foodvalley* dagelijks aan betaalbaar wonen met een diverse 
woningvoorraad voor verschillende doelgroepen. De maatschappelijke 
opgaven zijn groot. 

De woningcorporaties in Regio Foodvalley startten een regionaal traject 
in navolging van het landelijke rapport Opgaven & Middelen van 
brancheorganisatie Aedes en de Ministeries Binnenlandse Zaken, 
Economische Zaken en Financiën. Doel is om een realistisch beeld te 
krijgen van de opgaven en middelen in  de eigen regio voor de periode 
2020 – 2035. Centraal hierin staat de ontwikkeling van de financiële 
positie van de corporaties wanneer zij alle regionale opgaven oppakken. 

De belangrijkste uitkomsten  
zijn de volgende:

 •  De corporaties in Regio Foodvalley lopen tegen hun 
financiële grenzen aan.  € 1,5 miljard van de benodigde 
€ 2,9 miljard aan investering in nieuwbouw en  
verduurzaming kan niet worden opgepakt.

 •  Hierdoor kan de groeiopgave van 8.000 sociale  
huurwoningen niet worden gerealiseerd. De haalbare 
groei blijft steken op ongeveer 2.000 woningen.

 •  Halvering van de verhuurderheffing zorgt ervoor dat  
het tekort van € 1,5 miljard daalt naar een tekort van  
€ 0,9 miljard. Dat betekent dat er meer kan worden 
geïnvesteerd in nieuwbouw/herstructurering en 
verduurzaming.

De samenwerkende woningcorporaties voorzien dat er een 
spanning ontstaat tussen de uitdagingen die dit oplevert  
en de middelen die daarvoor beschikbaar zijn.  
Samenwerking met andere partijen, zoals gemeenten, 
provincies, huurdervertegenwoordigers, marktpartijen en 
andere stakeholders, is daarom noodzakelijk. Half juni 2021 
deden de woningcorporaties een gezamenlijke oproep 
hiertoe.

Woondeal
Ook zetten wij onze regionale samenwerking in met 
gemeenten, provincies en andere woningcorporaties 
binnen regio Utrecht/Amersfoort. Wij willen met het 
ondertekenen van het addendum Woondeal, laten zien dat 
wij ons inzetten om snel, veel, goede, nieuwe en betaalbare 
woningen te bouwen in regio Amersfoort. In het addendum 
Woondeal wordt ook gekeken naar infrastructurele zaken, 
zoals verbindingswegen, spoorverbindingen en verbetering 
industrieterreinen. Gemeente Barneveld is, mede om deze 
redenen, bij de Woondeal aangesloten en vanuit onze 
samenwerking tekenden wij mee.
    

*) De Woningstichting | Idealis | Patrimonium | Plicht Getrouw | 
Rhenam  | Veenendaalse Woningstichting | Woningstichting 
Barneveld  | Woningbedrijf Renswoude | Woonstede

Plaatsvervangend directeur-bestuurder Woningstichting 
Barneveld John van Maastricht  ondertekent  
Woondeal addendum

Lees meer en scan de QR code 
Woningcorporaties Foodvalley  

doen oproep 

 

Lees meer en scan de QR code 
Rapport Opgaven & Middelen 



1  Terugdringen woningtekort 
‘Onze ambitie is om mee te ontwikkelen met 

de groei van (het inwonertal binnen) gemeente 

Barneveld’

2  Betaalbaarheid 
‘Onze woningen zijn betaalbaar voor onze 

doelgroep, waarbij we streven naar een goede 

balans tussen prijs en kwaliteit’

3  Vitale buurten en kernen 
‘Wij zorgen voor veilig en prettig wonen en dragen  

samen met onze huurders en partners bij aan  

gedifferentieerde buurten en kernen’

4  Verduurzamen gebouwde 
omgeving 
‘Energetische maatregelen aan onze woningen 

dragen bij aan betaalbaarheid’

Programmapunten

Met elkaar pakken  
we de wooncrisis aan!
Van harte roepen wij u(w partij) en alle andere lokale  
politieke partijen op, om de genoemde programmapunten  
op te nemen in de verkiezingsprogramma’s. Daarmee kunnen 
we de wooncrisis in Barneveld en in onze regio aanpakken, 
met elkaar!

 

John van Maastricht

     

Plaatsvervangend directeur-bestuurder    

Woningstichting Barneveld  



Onze prestaties  
www.wstg-barneveld.nl – over ons – publicaties -  jaaroverzicht 2020

Onze koers 2021-2025
www.wstg-barneveld.nl – over ons – publicaties - strategisch plan

Actieagenda Wonen
www.aedes.nl – dossiers - dossieroverzicht

Regionale energiestrategie (RES 1.0), regio Foodvalley
www.regiofoodvalley.nl – wat wij doen

Rapport ‘Opgaven & Middelen corporatiesector in balans’ 
www.rijksoverheid.nl – documenten

Woningcorporaties Foodvalley doen oproep
www.wstg-barneveld.nl – over ons – nieuwsberichten  

T 0342 - 427 500 
info@wstg-barneveld.nl
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