
Signalering van de opgave
Overijssel heeft veel kleine kernen. Een belangrijke kwaliteit van deze kernen is de sterke 
sociale samenhang in gemeenschappen. Jong en oud vormen samen het fundament van 
verenigingen en voorzieningen en houden de leefbaarheid en sociale kwaliteit op peil.

Op dit moment trekken jongeren vaak naar de stad, waar meer werk, voorzieningen en 
dynamiek is. Voor jongeren en vaak ook dertigers die in hun dorp willen blijven wonen of 
er weer terug willen keren, zijn er nauwelijks betaalbare koopwoningen. De beschikbare 
woningen en boerderijen zijn te groot en te duur. Transformatie en splitsing van bestaand 
vastgoed en van nieuwbouw op bestaande erven is moeilijk vanwege de te hoge kosten 
of vanuit privacyoverwegingen. Voor nieuwbouw geldt dat ontwikkeling in het sociale 
segment een lage grondprijs voor de bouwlocatie vereist. Ook heeft nieuwbouw gevolgen 
voor de uitbreidingscapaciteit van gemeenten, wat gemeenten terughoudend maakt.  
Tenslotte moet de ladder van duurzame verstedelijking toegepast worden. 

Om de kleine kernen vitaal te houden is een plaats voor jongeren essentieel en zijn 
betaalbare en veranderbare woningen en woonconcepten nodig. Flexibiliteit en experi-
menteerruimte zijn gewenst om tot oplossingen voor deze uitdaging te komen.

De huidige planologische mogelijkheden bieden ten dele uitkomst: 
- Rood voor Rood: Ontwikkelen met deze regeling kan, maar is meestal moeilijk 
 haalbaar door de (hoge) sloopkosten. Daarmee is deze regeling vooral interessant 
 voor duurdere woningen.
- Rood voor Groen (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving, KGO): biedt mogelijkheden 
 voor nieuwbouw in landelijk gebied waar nieuwbouw regulier niet toegestaan wordt. 
 Ruimtelijke kwaliteit staat centraal.

Voorstel voor een vernieuwende aanpak
AtelierOverijssel heeft in werksessies rond dit thema het concept van de schuifpuzzel 
ontwikkeld. Op dit moment is het speelveld vol en dat frustreert ontwikkelingen. Om de 
dynamiek op te starten is het nodig om het “lege vakje” in de schuifpuzzel te creëren. 
Dat lege vakje zijn de betaalbare woningen. Zij maken in het gebied ruimte voor het 
toekomstig schuiven en puzzelen: een dynamiek van mogelijke verhuisbewegingen nu 
en in de toekomst. 

• Betrek de gemeenschap bij de realisatie. Dit leidt tot draagvlak bij toewijzing en 
 gematigde kosten van de grond- en opstalontwikkeling;
• Ontwerp en architectuur van de woningen moeten passen in de omgeving en bij de 
 landschappelijke karakteristiek. Op basis van landschappelijke uitgangspunten kunnen 
 plekken worden aangewezen waar ontwikkeling mogelijk is. Reliëf, groen, zichtlijnen, 
 bestaande bebouwing, wegen en archeologie zijn als aanleidingen randvoorwaardelijk 
 voor de eventuele ontwikkeling;
• Durf als gemeente te kiezen in je woningbouwcontingent. Een eenzijdige focus op nog 
 in bezit zijnde grote woningbouwlocaties verhindert mogelijkheden voor lokaal 
 maatwerk in de kleine kernen;
• Benut de kennis van geslaagde rood-voor-rood voorbeelden;
• Wees creatief met de geboden ruimte in de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving; denken 
 vanuit kwaliteit geeft ruimte;
• De heilige graal voor de gesignaleerde opgave bestaat niet: met alleen het toevoegen 
 van woningen is het leefbaarheidsvraagstuk niet opgelost. Betrek ook opgaven rond 
 voorzieningen, scholen en sport bij de rol van de dorpscoöperatie.

Essentieel in het concept is dat de beweging blijft doorgaan, zodat vrijkomende woningen 
bewoond kunnen gaan worden door de gewenste doelgroepen. Jonge mensen kunnen 
uit hun ouderlijk huis naar hun eigen kleine woning. Bij groei van inkomen of gezinsgroot-
te schuiven zij door naar een ruimere middenwoning. De familie die hier woonde verhuist 
naar een boerderij. De oudere mensen verhuizen vanuit deze ruime boerderij naar een 
kleinere woning, bijvoorbeeld de levensloopbestendige woning, waar voorheen een jong 
stel woonde. Dit is slechts een duiding van de vele mogelijkheden die ontstaan bij een 
dergelijk model.

De dorpscoöperatie is een kansrijke organisatievorm om woningen langdurig voor de 
gewenste doelgroepen beschikbaar te houden en om de continuïteit te waarborgen.
In de gemeente Wierden wordt hier op dit moment al actief mee geëxperimenteerd. 
De dorpscoöperatie kent de woningbehoefte en is in staat om afwegingen te maken die 
ten goede komen aan het eigen dorp en uitstijgen boven het belang van een individuele 
ontwikkelaar. Vrijkomende woningen worden eerst aan de dorpscoöperatie aangeboden 
en die regelt de verkoop aan de juiste doelgroep. 
 
AtelierOverijssel werkt aan uitwerking van dit concept en vraagt er aandacht voor. 
De doelstellingen daarbij zijn:

- Creëren en behouden van woningen voor de gewenste doelgroepen voor de 
 lange termijn;
- Voldoende doorstroming om elke groep een eerlijke kans te bieden;
- Versterken van de sociale samenhang;
- Ontwikkelen met versterking van ruimtelijke kwaliteit. Aandacht voor ontwerp van 
 en inpassing in het landschap.

Aandachtspunten bij de voorgestelde aanpak
• Zorg als dorp of buurtschap voor een toekomstvisie en een lange termijn plan voor de 
 woningbehoefte. Noem daarbij concrete aantallen, prijsklassen en doelgroepen;
• Richt een dorpscoöperatie op en positioneer deze als centrale partij en belangrijkste 
 lokale belangenbehartiger; 
• Organiseer dynamiek op de lokale woningmarkt door op een geschikte locatie 
 betaalbare woningen toe te voegen. Dit kunnen starterswoningen zijn, maar ook 
 ‘blijverswoningen’; 
• Het toevoegen van woningaanbod kan gebeuren door nieuwbouw maar ook door het 
 horizontaal of verticaal splitsen van bestaande ruime woningen en/of boerderijen;
• Een nieuwe coöperatieve woning mag niet uitbreidbaar zijn als het gezin of inkomen 
 groeit, zodat de woningen beschikbaar blijven voor de doelgroep. Dit moet in het 
 ontwerp en het contract geregeld worden, omdat planologisch uitsluiten lastig is door 
 de vergunningsvrije mogelijkheden. Een optie is geen of weinig eigen grond als achter-
 tuin. Contractueel via ketenbedingen kan aan- en uitbouwen ook verboden worden;
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Colofon
Dit is een uitgave van AtelierOverijssel.
Zwolle, september 2016
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Oorsprong van dit advies
Deze signalering bouwt voort op recente ervaringen uit diverse werkateliers:
- Een nieuw erf voor Leefbaar Notter (gemeente Wierden)
- Nieuwe Buren in Loo (gemeente Deventer)

www.atelieroverijssel.nl


