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Geachte mevrouw Van Dreven en heer Sitton, 
 
Op 8 maart 2022 stuurde u ons een adviesaanvraag voor 'overname van een deel van het 
Vestiabezit in de gemeente Zuidplas'. Bij de aanvraag was de presentatie gevoegd, die wij 
al op 23 februari 2022 hadden gezien, plus de notitie 'Overname Vestiabezit Zuidplas' van 
17 februari 2022. Op ons verzoek hebben wij een aanvullende toelichting gekregen op 14 
april 2022. 
 
Woonbron geeft aan in een vroeg stadium onderzoek te hebben gedaan of het over te ne-
men bezit binnen de financiële ratio’s past en daarmee inpasbaar is. Tevens is onderzoek 
gedaan naar de technische kwaliteit en de marktwaarde in verhuurde staat van het bezit. 
Ook is gekeken naar de andere due diligence (DD) aspecten m.b.v. exploitatie-, juridische, 
financiële- en fiscale onderzoeken. De uitkomsten van deze onderzoeken moeten we dan 
maar geloven.  
 
Wij hebben de volgende zaken overwogen om tot een advies te komen:  

• De woningen in Zuidplas blijven beschikbaar voor de sociale woningvoorraad. 

• In deze woningen wonen huurders. Ook die maken deel uit van de overname. 

• De effecten voor de overige huurders van Woonbron zijn vrijwel nihil. 

• U wilt 150 van de 783 woningen op termijn verkopen om een deel van de investering 
te kunnen terugverdienen. 

• Woonbron kan de onderhoudskosten van dit bezit gedurende lange termijn betalen. 

• De overname van dit bezit geeft Woonbron in de toekomst mogelijkheden om verder 
te groeien (met nieuwbouw).  

• Het complex de Meander (na extra onderzoek) nu naar reële waarde is getaxeerd. 

• Er zijn nog geen prestatieafspraken met de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel ge-
maakt (wel voorbereidingen). 
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Conclusie 
De RBRW adviseert grotendeels positief op de overname van Vestia-bezit in de gemeente 
Zuidplas. Overname draagt bij aan de toekomstige strategische mogelijkheden van Woon-
bron.  
Wij hebben wel enkele kanttekeningen:  

• Ten aanzien van huurdersparticipatie zijn wij van mening dat de nu zittende (georga-
niseerde) huurders van Vestia lokaal betrokken moeten worden bij de prestatieaf-
spraken in de gemeente Zuidplas. Wij zullen hen daar waar nodig faciliteren en on-
dersteunen.  

• Ten aanzien van de verkoop van 150 woningen maken wij een voorbehoud. Op dit 
moment zijn wij tegen de verkoop van woningen in dit gebied. Wij willen eerst met 
de huurders van Zuidplas hierover in gesprek. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens het bestuur, 
 
i.o. 

 
 
Mariska van Oostveen, 
Voorzitter a.i. Regionale Bewonersraad Woonbron 
 
 
 


