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Voorwoord 

Wonen Noordwest Friesland (WonenNwF) wil op een actieve en innovatieve wijze invulling 
geven aan haar maatschappelijke taak: goede en betaalbare woningen in een prettige woon- 
en leefomgeving.   
Met deze portefeuillestrategie geven wij antwoord op de vraag hoe wij onze missie vertalen 
naar een passende woningportefeuille in ons werkgebied: de gemeenten Waadhoeke en 
Noardeast-

Onze strategie willen we aanpassen aan de signalen uit de omgeving en aan relevante 
ontwikkelingen en trends in de omgeving. Voor het opstellen van deze vernieuwde 
portefeuillestrategie hielden wij daarom rekening met een aantal uitgangspunten. De 
Woningwet, ons Ondernemingsplan, de Woonvisies en de Prestatieafspraken en de diverse 
woningmarktonderzoeken. Ook is ons facetbeleid meegenomen in de uitwerking van de 
wensportefeuille in de portefeuillestrategie. 

Om een goede wensportefeuille te kunnen maken, hebben wij met behulp van zeven 
sturingsindicatoren de toekomstige samenstelling van onze woningvoorraad vastgelegd. Om 

 kunnen behouden en de 
wensportefeuille kunnen effectueren, is deze concept-wensportefeuille in de 
Meerjarenbegroting 2020-2029 getoetst en wordt deze verwerkt in de Meerjarenbegroting 
2021-2030.  

Wij willen onze plannen 
immers meer dan alleen een woning. Naast de woning bepaalt ook de woonomgeving in 
hoeverre mensen in een dorp of buurt prettig kunnen wonen. Werken aan leefbare dorpen en 
buurten vraagt om maatwerk door en samenwerking met alle betrokken partijen. 
Leefbaarheid heeft natuurlijk een directe samenhang met deze portefeuillestrategie, maar 
komt in deze notitie nog niet aan de orde. In de komende jaren zullen wij ons beleid ten 
aanzien van leefbaarheid verder gaan invullen in samenwerking met onze partners in de 
dorpen en wijken.  
Deze portefeuillestrategie stemmen wij actief af met de Gemeenten en De Bewonersraad.  

Wij vertrouwen erop hiermee een mooie stap te zetten in de invulling van onze 
maatschappelijke opdracht.  

Martine Huizinga 
Directeur-bestuurder 
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1. Aanpak 

1.1 Inleiding 

WonenNwF is een woningcorporatie met 3963 verhuureenheden, waarvan 3927 zelfstandige 
woningen. 

In deze vernieuwde portefeuillestrategie legt WonenNwF de ambities voor wat betreft de 
samenstelling van de zelfstandige woningportefeuille vast. Op zorgvuldige wijze zijn de 
doelstellingen inzake de beschikbaarheid, betaalbaarheid, woningtypologie, grootte van de 
woningen, duurzaamheid en kwaliteit vertaald naar een concrete wensportefeuille. Het doel is 
om deze wensportefeuille in ongeveer tien jaar te bereiken.  

1.2 Proces vastgoedsturing: portefeuillestrategie als vertrekpunt  

Vastgoedsturing is een werkproces dat leidt tot een doorvertaling van de missie van 
WonenNwF naar een passende woningvoorraad.  

Het werkproces kan goed worden beschreven aan de hand van de zogeheten 
vastgoedmanagementpiramide (zie figuur 1). Kort samengevat worden de werkzaamheden 
gestart met het opstellen van een portefeuillestrategie. Hierin wordt op hoofdlijnen 
aangegeven hoe de woningportefeuille er over ongeveer 10 jaar uit dient te zien. De ambities 
worden vastgelegd in een wensportefeuille. Op basis van deze wensportefeuille kan de 
gewenste transformatie in de huidige woningportefeuille inzichtelijk worden gemaakt. 

De transformatieopgave vormt op haar beurt het vertrekpunt voor de uitwerking van 
concrete, noodzakelijke ingrepen per woningcomplex. Hiertoe worden alle complexen 
voorzien van een bestemming. Het opstellen van deze bestemmingen is een tweede, 
belangrijke stap in het werkproces van vastgoedsturing.  

De bestemmingen vormen op hun beurt een helder werkkader voor de uitwerking van de 
Meerjarenbegroting (MJB). Ook bepalen de bestemmingen in welke complexen 
wordt en welke worden afgestoten door verkoop of sloop. Deze keuzes worden verwerkt in de 
MJB. De portefeuillestrategie is dus het vertrekpunt voor alle keuzes ten aanzien van de 
exploitatie, verkoop- of investeringsbeslissingen voor complexen. 

Belangrijk is wel om te beseffen dat de portefeuillestrategie een momentopname presenteert. 
De wet- en regelgeving en markt voor woningcorporaties is sterk in beweging en het is nuttig 
om nieuwe (markt)ontwikkelingen jaarlijks te onderzoeken en op basis van deze resultaten - 
indien nodig - de portefeuillestrategie bij te sturen.  

De portefeuillestrategie is een dynamisch document dat zoveel als mogelijk richting geeft aan 
de transformatieopgave van de woningportefeuille van WonenNwF. 
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Figuur 1: de vastgoedmanagementpiramide 

1.3 Aanpak 

Deze portefeuillestrategie is in nauwe samenwerking met alle afdelingen tot stand gekomen. 
WonenNwF heeft zich daarbij laten coachen door een extern adviseur. 

Een portefeuillestrategie is, zoals in paragraaf 1.2 is geschetst, het startschot voor 
vastgoedsturing. Een portefeuillestrategie staat daarbij niet op zichzelf. Vertrekpunt is het 
Ondernemingsplan 2016-2020. Vanzelfsprekend dient WonenNwF rekening te houden met 
wet- en regelgeving en natuurlijk ook met de gemaakte prestatieafspraken. Deze zogeheten 
interne en externe uitgangspunten  vormen het kader waarbinnen een portefeuillestrategie 
kan worden uitgewerkt.  

Gestart is daarom met het samenvatten van alle relevante interne en externe 
uitgangspunten. Aansluitend is een woningmarkt- en voorraadanalyse uitgewerkt.  

Ten behoeve van de voorraadanalyse is een inventarisatie gemaakt van de kenmerken 
van het gehele woningbezit per 1-1-2020.  
Voor wat betreft de woningmarktanalyse is gebruik gemaakt van vier verschillende 

(2017), Prognose Socrates 
(2017) en twee woningmarktonderzoeken uit 2019 en 2020 voor het gehele 
werkgebied.  

Met behulp van bovengenoemde analyseresultaten is vervolgens de gewenste samenstelling 
van de woningportefeuille over ongeveer 10 jaar uitgewerkt: de wensportefeuille.

Om op een overzichtelijke manier inzicht te geven in de noodzakelijke transformatie van de 
huidige woningportefeuille is de wensportefeuille opgebouwd uit zeven zogeheten
sturingsindicatoren. Met behulp van deze sturingsindicatoren kan concreet op de 
samenstelling van de woningportefeuille worden gestuurd.  
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De sturingsindicatoren zijn, in volgorde van belangrijkheid: 
beschikbaarheid (omvang), 
betaalbaarheid (huurprijsklassen), 
woningtype (doelgroep), 
kwaliteit interieur (norm leeftijd kdt), 
duurzaamheid (energielabel /-index), 
woninggrootte (GBO), 
kwaliteit exterieur (conditiescore). 

Per sturingsindicator is aangegeven in hoeverre een toe- of afname in de woningportefeuille 
gewenst is. De wensportefeuille bestaat uit de meest optimale mix van alle 
sturingsindicatoren.  

Gedurende de productiefase wordt in verschillende stadia met belanghouders, de 
huurdersvertegenwoordiging, gemeente en Raad van Commissarissen (RVC), gediscussieerd 
over de samenstelling van de wensportefeuille. Deze wensportefeuille is getoetst in de MJB 
2020-2029 en zal worden verwerkt in de nieuwste MJB 2021-2030. Aansluitend wordt deze 
portefeuillestrategie ter goedkeuring aan de RVC voorgelegd.  

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden de belangrijkste interne en externe uitgangspunten voor de 
portefeuillestrategie vastgelegd. 
In hoofdstuk 3 wordt allereerst een samenvatting gepresenteerd van de huidige vraag 
naar sociale huurwoningen. Vervolgens zijn de langjarige sociaal-demografische 
ontwikkelingen van de doelgroep(en) onderzocht en is een visie ontwikkeld met 
betrekking tot de ontwikkeling van de vraag naar sociale huurwoningen in de komende 
10 tot 20 jaar.  
Hoofdstuk 4 geeft een bondig overzicht van de huidige samenstelling van de 
woningportefeuille. Ook is en doorkijkje gemaakt van de toekomstige plannen en is 
vastgesteld in hoeverre de woningvoorraad daardoor qua samenstelling gaat 
veranderen. 
In hoofdstuk 5 is de wensportefeuille per sturingsindicator uitgeschreven.  
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2. Uitgangspunten 

2.1 Inleiding 

Een portefeuillestrategie is, zoals in hoofdstuk 1 is uitgelegd, een eerste stap in de integrale 
vastgoedsturing, maar deze staat niet op zichzelf. Een goede portefeuillestrategie is een 
doorvertaling van het Ondernemingsplan van WonenNwF naar de gewenste samenstelling 
van de woningvoorraad. Vanzelfsprekend sluit de portefeuillestrategie ook naadloos aan op 
overig intern beleid en externe wet- en regelgeving. Dit hoofdstuk omschrijft alle relevante 
interne en externe uitgangspunten. 

2.2 Interne uitgangspunten  

2.2.1 Ondernemingsplan 
Het huidige ondernemingsplan, Ticht by hus, heeft een doorlooptijd tot 2020. De actualisatie 
van dit ondernemingsplan staat geagendeerd vanaf het najaar 2020. Ten behoeve van deze 
portefeuillestrategie is uiteraard gebruik gemaakt van het vigerend ondernemingsplan. Hierin 
is een aantal belangrijke keuzes gemaakt voor onder andere vastgoedsturing. In de jaren die 
daarop volgde zijn vervolgens diverse nieuwe beleidsdocumenten geproduceerd. Daarin is 
een aantal onderwerpen in het huidige ondernemingsplan inmiddels geactualiseerd.  

Vanaf eind 2020 zal gewerkt gaan worden aan een actualisatie van het gehele 
ondernemingsplan. In deze portefeuillestrategie wordt nog uitgegaan van het huidige 
ondernemingsplan.  

Ticht by hus s een vijftal speerpunten benoemd. Diverse speerpunten hebben betrekking 
op de samenstelling en kwaliteit van de vastgoedportefeuille. Een belangrijk speerpunt 

 een start 
gemaakt met vastgoedsturing. Concreet heeft dit geresulteerd in een vernieuwd SVB, dat 
vanaf 2017 leidend is geweest voor alle vastgoedbeslissingen. De focus ligt vooralsnog op 
vervangende nieuwbouw en transformatie. 

Vanaf het moment van gereedkomen van dit SVB heeft dat geresulteerd in de sloop van 
103 woningen en terugbouw van 73 woningen die goed passen bij de woonwensen van de 
hedendaagse maar vooral ook de toekomstige doelgroepen van WonenNwF: de 1 en 2 
persoonshuishoudens en de senioren. Door tussentijdse aanpassingen is er uiteindelijk 
minder dan het oorspronkelijke doel uitgevoerd. Dit was van 2017 t/m 2019 143 sloop en 
129 nieuwbouw.  
Ook is het er aandacht geweest om het bestaande bezit beter geschikt te maken voor 1 
en 2 persoonshuishoudens, sinds 2017 zijn 23 gezinswoningen getransformeerd naar 1 en 
2 persoonshuishoudens. 
Daarnaast is veel energie gestopt in het verduurzamen van de woningvoorraad. Alle 
woningen dienen minimaal een energielabel C te krijgen. De manier waarop dit wordt 
gedaan is in het SBV verder uitgewerkt (zie ook 2.2.5: duurzaamheid).  

Topprioriteit in het ondernemingsplan is het betaalbaar houden van de woningvoorraad. 90% 
van alle woningen valt vanaf dat moment in de categorie betaalbaar. Daarbij werd in eerste 
instantie een verdeling aangehouden van 80% onder de eerste aftoppingsgrens gehouden en 
10% onder de bovenste aftoppingsgrens. Vanaf 2018 wordt 70% van de woninghuren onder 
de eerste aftoppingsgrens gehouden en 20% onder de tweede aftoppingsgrens (zie ook 
2.2.2: huurbeleid). 

Een laatste belangrijke speerpunt uit het ondernemingsplan heeft betrekking op het feit dat 
wordt ingespeeld op de krimp van het aantal huishoudens. Van de (toenmalige) vijf 
gemeenten waarin WonenNwF actief is, bevindt zich 1 gemeente in een krimp regio en drie in 
een anticipeerregio krimp (sinds 2020 1 gemeente). De bevolking ontgroent en vergrijst en 
de gezinsverdunning is ook een feit. De woningvoorraad is in de afgelopen jaren al flink 
afgenomen en in het huidige SVB wordt ingezet op een krimp tot ca 3600 VHE (exclusief de 
aankoop van de woningen van Elkien). In 2018 is in de notitie kernvoorraad het aantal 
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benodigde sociale huurwoningen in het werkgebied van WonenNwF opnieuw berekend en 
vastgesteld op gemiddeld 3800 (met een bandbreedte tussen de 3720 en 3880). 

2.2.2 Huurbeleid 
Zoals al in paragraaf 2.2.1 is gesteld heeft WonenNwF ervoor gekozen om haar 
huurwoningen zo betaalbaar mogelijk te houden. 90% van haar woningen dienen betaalbaar 
te zijn. Deze belangrijke keuze is gebaseerd op een onderzoek van de inkomenssituatie van 
de primaire en secundaire doelgroep. De resultaten zijn vastgelegd in het huurbeleid van 
2015. Om de woningvoorraad betaalbaar te houden is in het huurbeleid van 2015 het 
voorstel gedaan om de toenmalig streefhuren (gemiddeld 70%) te gaan verlagen. De 
uitwerking hiervan is uitvoerig onderzocht. Gekozen is voor een combinatie van maatregelen:

- Aftopping van het aantal WWS-punten voor het energielabel tot maximaal label B + 2 
punten.   

- Een staffel gebruiken voor de streefhuur, afhankelijk van het huidige aantal WWS-
punten. 

Een belangrijke conclusie is dus dat sinds 2015 de streefhuren zijn verlaagd. Dit heeft er in 
sommige gevallen ook toe geleid dat de huidige contracthuren neerwaarts moesten worden 
bijgesteld.  

goedgekeurd. Hierin is andermaal een bescheiden neerwaartse bijstelling van een aantal 
streefhuren aangekondigd, omdat anders niet kan worden voldaan aan de maximale 
toegestane huursom. Ook dit keer was het resultaat dat de huidige contracthuren in een 
aantal gevallen neerwaarts moest worden bijgesteld.  

Duidelijk is dat WonenNwF de grenzen van haar verdiencapaciteit met dit huurbeleid sterk 
afbakent. Dit is een bewuste en noodzakelijke keuze geweest maar het heeft wel vergaande 

De huidige contracthuren bevinden zich momenteel in de brandbreedte van 37-82% 
(behoorlijk) ver van 100% maximaal redelijk (waarbij ca 95% tussen de 55 en 75 % zit: zie 
ook tabel 1). De streefhuren liggen met 66-70% iets minder ver van maximaal redelijk. Als 
de streefhuren worden vergeleken met de markthuren dan blijkt dat deze zich bevinden in 
een bandbreedte van 45-91% van de markthuur.  

Tabel 1: Contracthuur ten opzichte van maximaal redelijk 

Contracthuur  maximaal red. %

< 55% 5,5%

55 tot 75% 94,4%

> 75% 0,1%

Totaal 100,0%

De contracthuren liggen daarbij veelal niet ver van de streefhuren af. Bij het merendeel van 
de woningen (73%) ligt de contracthuur minder dan 5% van de streefhuur af. De conclusie is 
dat WonenNwF over veel (grote) woningen beschikt die  bewust - tegen een (erg) lage 
huurprijs worden verhuurd. 
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Tabel 2: Contracthuur ten opzichte van de streefhuur. 

Contracthuur  streefhuur %

< 65 % 0,4%

65 tot 75% 2,2%

75 tot 85% 7,4%

85 tot 95% 15,6%

95 tot 99% 12,1%

99 tot 101% 61,1%

101 tot 102% 0,5%

>102% 0,7%

Totaal 100,0%

2.2.3 Verkoopbeleid 
Verkoop verloopt uitsluitend via uitponden, al dan niet onder voorwaarden. Complexgewijze 
verkoop is vooralsnog geen optie. In het huidige SVB is een verkoopprogramma vastgelegd. 
Hier is in de jaren 2018 en 2019 wel van afgeweken omdat de wachttijden voor 
huurwoningen in die jaren te veel toenamen (volgens de toenmalige meetmethode). In de 
bel
aangegeven dat het verkoopprogramma uit het SVB vanaf 2020 weer gevolgd kan worden 
(215 VHE). 

WonenNwF heeft in de periode 2016-2019 80 woningen verkocht. Sinds 2015 zijn er geen 
woningen meer verkocht onder voorwaarden. Wel zijn er in die periode 41 woningen uit het 
Koopgarantprogramma teruggekocht. In de periode 2020-2029 worden naar verwachting 87 
woningen uit het verkoopprogramma Koopgarant teruggekocht. Ook worden naar 
verwachting 8 woningen teruggekocht om verdere versnippering in de woningcomplexen 
tegen te gaan.  

Los hiervan is ook een deelportefeuille van 163 woningen van Elkien aangekocht. Per saldo 
zijn er dus in de periode 2016-2019 meer woningen aangekocht dan verkocht. 

WonenNwF heeft in de MJB 2020-2029 de verkoop van 158 woningen opgenomen (restant uit 
SVB, en niet alles wordt in deze periode verkocht). Jaarlijks worden er naar verwachting 
tussen de 11 en 22 woningen verkocht. Dit is minder dan 1% van de woningvoorraad en 
daarmee een bescheiden verkoopvijver. De woningen die verkocht worden passen volgens 
het huidige SVB niet in de woningportefeuille. Het betreft veelal woningen in aangebroken 
bezit. Ook zitten er een deel grote woningen in die op de lange termijn minder goed passen 
bij de vergrijzende doelgroep.  

2.2.4 Kwaliteitsbeleid exploitatieportefeuille 
De kwaliteit van het exterieur van de woningen wordt in de eerste plaats geregeld door 
middel van planmatig onderhoud. WonenNwF heeft voor al haar complexen het 
instandhoudingsonderhoud aan de buitenschil in de Meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB) 
opgenomen. Het planmatig onderhoud aan het casco van de woningen vindt plaats op basis 
van functionele- en prestatie-eisen. 
volgens de schildercyclus van 7 jaar uitgevoerd. Alle woningen worden op deze manier op 
cyclische wijze onderhouden. Door de gehanteerde functionele- en prestatie-eisen stuurt 
WonenNwF niet direct op conditiescores. Wel zijn de conditiescores een instrument om een 
beeld te krijgen van de onderhoudskwaliteit.  

Inpandig instandhoudingsonderhoud vindt bijna altijd plaats bij mutatie of op verzoek van de 
huurder. Bij het binnen onderhoud wordt onder andere gekeken naar de ouderdom van de 
keuken, douche en toilet (kdt). Het streven is dat maximaal 10% van de kdt ouder is dan 25 
jaar. Bij mutatie worden deze onderdelen indien nodig vervangen. Bijbehorende zaken 
worden dan ook meegenomen. Als onderdelen ouder zijn dat de gehanteerde 
afschrijvingsnormen dan worden ook de zittende huurders aangeschreven met de mededeling 
dat ze in aanmerking komen voor vervanging van het desbetreffende onderdeel (voor zover 
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dat uitvoerbaar is in bewoonde staat). Voor zover de woning als herstructurering is 
. 

De overall kwaliteit van de woningen in de exploitatieportefeuille wordt vanaf 2021 gemeten 
met behulp van een conditiemeting conform de NEN 2767. Dit gebeurt op basis van een 
representatieve selecte steekproef. Voor deze steekproef wordt ieder jaar een 
representatieve voorraad van de woningen getoetst. Hierbij worden woningen geselecteerd in 
alle 7 stadia in de onderhoudscyclus van 7 jaar. In totaal zijn er ca. 700 deelcomplexen; door 
10% van deze complexen te toetsen (70 complexen per jaar) wordt een representatief beeld 
gegeven van de conditie score van het woningbezit. Op portefeuilleniveau wordt op deze 
manier de vinger aan de pols gehouden. Voor het gehele bezit van WonenNwF wordt 
gestreefd naar minimaal conditie 3 voor elk complex. De woningen zijn momenteel ingedeeld 
in veel complexen. Deze complex indeling wil WonenNwF nog vereenvoudigen.

Uit de laatste analyse uit 2016 bleek dat de conditiescore van het casco gemiddeld een score 
van 2,1 te hebben. De kwaliteit van de woningen is dus goed. Met deze score voldoet 
WonenNwF bovendien ruimschoots aan de kwaliteitseis van het WSW (minimaal 3). 

Tabel 3: Conditiescores vanuit NEN 2767 

Conditiescore Omschrijving Toelichting 

1 Uitstekende conditie Incidenteel geringe gebreken 

2 Goede conditie Incidenteel beginnende veroudering 

3 Redelijke conditie 
Plaatselijk zichtbare veroudering 
Functievervulling van bouw- en installatiedelen 
niet in gevaar 

4 Matige conditie 
Functievervulling van bouw- en installatiedelen 
incidenteel in gevaar 

5 Slechte conditie De veroudering is onomkeerbaar 

6 Zeer slechte conditie Technisch rijp voor sloop 

2.2.5 Duurzaamheid 
WonenNwF is al enige jaren actief op het gebied van het verduurzamen van haar woningen. 
In het SVB van 2017 en het Energiebeleid van 2017 zijn haar duurzaamheidsambities 
uitgewerkt. In het SVB is de ambities uitgesproken om het gehele bezit in 2023 minimaal op 
label C te krijgen. Het Energiebeleid van 2017 richt zich vooral op de manier waarop het bezit 
in 2050 energie neutraal kan worden gemaakt. 

Sindsdien hebben er veel ontwikkelingen plaatsgevonden die hebben geresulteerd in een 
actualisatie van het Energiebeleid in 2018. Samengevat zien de ambities er als volgt uit: 

- Alle woningen hebben in 2021 gemiddeld een label B. De noodzakelijke investeringen 
zijn allemaal begroot en deze doelstelling gaat WonenNwF ook halen. 

- Koersen op C02 neutraal bezit in 2050 door gebruik te maken van duurzaam 
opgewekte energie. De aanpak hieromtrent wordt in de Prestatieafspraken 
meegenomen, temeer omdat dit een gezamenlijke inspanning is van gemeente en 
corporaties.  

De effectuering van een volledig CO2 neutrale woningvoorraad is geen sinecure en een zeer 
kostbare aangelegenheid die op dit moment voor het merendeel van alle corporaties niet te 
financieren is. Ook WonenNwF heeft dit verduurzamingstraject nog niet helemaal uitgewerkt 
en begroot. Vanaf 2018 wordt -
vorm van een volledige schilisolatie (de zogeheten CO2 neutraal-ready renovatie) en vanaf 
2019 met het aanleggen van zonnepanelen. Voor de aanleg van zonnepanelen wordt een 

25 per paneel per maand gevraagd. Voor overige 
verduurzamingsingrepen wordt geen bijdrage van de huurder gevraagd. 
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Na 2030 zal, uitgaande van de op dat moment beschikbare middelen en technieken, gezocht 
trale 

woningvoorraad.  

2.2.6 Financieel beleid 

MJB 2020-2029 weergegeven. Duidelijk is dat WonenNwF een gezonde corporatie is die 

Tabel 4: Kengetallen vanuit de MJB in de periode 2020-2024 

DAEB Norm 2020 2021 2022 2023 2024 

ICR minimaal 1,40 2,5 2,6 2,6 2,6 2,5 

Dekkingsratio (marktwaarde) minimaal 20% 25 26 27 27 27 

LTV (beleidswaarde) maximaal 70% 59,2 61,8 64,1 65,5 65,5 

DSCR minimaal 1,0 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 
Bron: MJB 2020-2029 

de enorme prijsstijgingen in de bouw en de forse bedragen die moeten worden bijgedragen 
aan de Verhuurdersheffing en de Vennootschapsbelasting worden de grenzen van de huidige 
normen opgezocht. Deze intern gehanteerde normen staat nog wel ter discussie, mogelijk dat 
dit tot andere inzichten leidt.  

2019 een aantal wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het 
huidige SVB. De belangrijkste veranderingen hebben betrekking op: 

- het vertragen van de CO2-ready renovaties (zie ook paragraaf 2.2.5: duurzaamheid) 
die op langere termijn gepland staan,  

- het vragen van een huurbijdrage aan de huurders voor een dergelijke renovatie in 
combinatie met plaatsing zonnepanelen, 

- woningen die gerenoveerd worden zullen niet langer energieneutraal-ready gemaakt 
worden maar CO2 neutraal-ready.  

In essentie komt het erop neer dat een aantal uitgaven en investeringen naar de toekomst 
worden verplaatst, waarbij de doelstellingen vanuit het SVB zoveel als mogelijk kunnen 
worden gehandhaafd.  

Het is belangrijk om te beseffen dat ook in de toekomst keuzes moeten worden gemaakt. 
WonenNwF is daarom in 2019 gestart met het nadenken over een duurzaam businessmodel, 

moet blijven. Doel hierbij is 
dat er ruimte blijft voor investeringen. In deze portefeuillestrategie is, zoals in bovenstaande 
paragrafen is beschreven, een aantal aanvullende beleidskeuzes gemaakt die betrekking 
hebben op de samenstelling en kwaliteit van de vastgoedportefeuille. Deze keuzes zijn 
verwerkt in de wensportefeuille (zie ook hoofdstuk 5) en is getoetst op de ratio s in de MJB 
2020-2029. De opgestelde wensportefeuille 
MJB 2021-2030.  

2.3 Externe uitgangspunten 

2.3.1 Woningwet en beoordelingskader 
Met de komst van de Woningwet is het speelveld van de woningcorporaties wezenlijk 
veranderd. Voor zover van toepassing is deze wet- en bijbehorende regelgeving inmiddels in 
het huidige beleid en de MJB doorgevoerd.  

Deze portefeuillestrategie anticipeert vanzelfsprekend op bestaande wet- en regelgeving.  
De opzet en inhoud is in lijn met het nieuwe, in november 2018 verschenen 
Beoordelingskader van het WSW en Aw. In deze portefeuillestrategie is een wensportefeuille 
uitgewerkt, op basis waarvan een heldere, meetbare transformatieopgave wordt 



11 

gepresenteerd. Deze transformatieopgave vormt de basis voor alle te nemen operationele 
maatregelen en (des)investeringsbesluiten in de woningportefeuille. In hoofdstuk 5 wordt de 
wensportefeuille toegelicht. 

2.3.2 Wet- en regelgeving duurzaamheid  
Binnen de corporatiesector (via Aedes) is afgesproken dat alle woningen in 2021 gemiddeld 
een label B hebben. WonenNwF gaat deze doelstelling halen. 

Voor nieuwbouw geldt dat het Bouwbesluit steeds strenger wordt. Per 1-1-2021 is de BENG-
norm aangescherpt. In de huidige wetgeving Voortgang Energietransitie (VET) regelt dat per 
1-7-2018 de aansluitplicht voor gas is vervallen bij nieuwbouwwoningen. Vanzelfsprekend 
past WonenNwF bij haar nieuwbouwprojecten deze wetgeving toe. 

In het kader van het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen moet de Nederlandse 
energievoorziening in 2050 volledig energieneutraal zijn. In paragraaf 2.2.5 is beschreven 
hoe WonenNwF hiermee omgaat. Er wordt in dat kader door de gemeente ook gewerkt aan 
een Transitievisie warmte. In dit traject draait WonenNwF mee in werkgroep van de 
gemeente Noardeast-Frysl n. In de gemeente Waadhoeke staat dit traject nog in de 
startfase. De effecten hiervan zijn nog niet te overzien. In deze portefeuillestrategie is hier 
dus nog geen rekening mee gehouden. 

2.3.3 Prestatieafspraken 
WonenNwF werkt jaarlijks twee biedingen uit: een voor de gemeente Noardeast-
een voor de gemeente Waadhoeke (gelet op de omvang van haar woningportefeuille in de 
gemeente Leeuwarden wordt hier geen bod voor uitgewerkt). De  die aan bod komen 
hebben betrekking op betaalbaarheid, beschikbaarheid, huisvesting specifieke doelgroepen, 
verkoop, herstructurering/nieuwbouw, kwaliteit en duurzaamheid, en leefbaarheid inclusief 
maatschappelijk vastgoed. 

In het bod wordt, voor zover het betrekking heeft op vastgoedsturing, iedere keer 
nadrukkelijk de relatie gelegd met het SVB. Deze portefeuillestrategie zal het vertrekpunt zijn 
voor de uitwerking van het bod van 2022-2026.  

2.4 Samenvatting en conclusies 

De externe wet- en regelgeving en het interne beleid van WonenNwF is het vertrekpunt voor 
de uitwerking van deze portefeuillestrategie. Alles bij elkaar genomen is sprake van een 

Voor wat betreft het interne beleid zijn ten tijde van het opstellen van deze 
portefeuillestrategie twee extra beleidsuitgangspunten geformuleerd. De eerste heeft 
betrekking op de kwaliteit van het interieur van de woningen. Er is een nieuwe norm 
uitgewerkt die stelt dat maximaal 10% van alle keukens, douches en toiletten niet ouder mag 
zijn dan 25 jaar. Voor wat betreft de kwaliteit van het exterieur is besloten om de 
conditiemeting conform de NEN 2767 jaarlijks steekproefsgewijs te gaan uitvoeren. Op deze 
manier houdt WonenNwF doorlopend grip op de kwaliteit van haar woningbezit.  

In het SVB was de ambitie om het gehele bezit in 2023 minimaal op label C te krijgen. Het 
Energiebeleid van 2017 richt zich vooral op de manier waarop het bezit in 2050 CO2 neutraal 
kan worden gemaakt. In 2018 is het energiebeleid geactualiseerd: gemiddeld Label B in 2021 
en koersen op C02 neutraal bezit in 2050 met duurzaam opgewekte energie. In deze 

-

Vanzelfsprekend is deze wensportefeuille wederom zo optimaal mogelijk afgestemd op de 
(toekomstige) doelgroep van WonenNwF. In hoofdstuk 3 wordt daarom uitvoerig stilgestaan 
bij de nieuwste inzichten inzake de ontwikkeling van de omvang en samenstelling van de 
doelgroep in de periode 2020-2029. 
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3. Vraaganalyse  

3.1 Inleiding 

De demografische ontwikkelingen op middellange en lange termijn kunnen van grote invloed 
zijn op de betaalbaarheid, beschikbaarheid en woonwensen van de doelgroep van 
WonenNwF. In dit hoofdstuk wordt daarom uitgebreid stilgestaan bij de verwachte 
ontwikkeling van de omvang en woonwensen van de doelgroep op lange termijn. 

Voordat een blik geworpen wordt op de toekomst wordt allereerst kort stilgestaan bij de 
actuele ontwikkelingen in de vraag naar sociale huurwoningen. 

3.2 Huidige vraag naar woningen: trendanalyse 

WonenNwF heeft tot november 2019 de woningtoewijzing via haar eigen website uitgevoerd. 
Vanaf november 2019 loopt de woningtoewijzing via Friesland Huurt, een gezamenlijke 
website en woningverdeelsysteem met Accolade en Elkien. 

In de afgelopen jaren is er een gestage toename zichtbaar van het gemiddelde aantal 
reacties op de aangeboden woningen van WonenNwF. Het aantal reacties is gestegen van 
gemiddeld 7 in 2015 naar gemiddeld 35 reacties in 2019. 

Tabel 5: aantal reacties op aangeboden woningen 

Bron: WonenNwF 

De gezinswoningen (met minimaal 3 slaapkamers) zijn het populairste bij de 
woningzoekenden. De seniorenappartementen laten gemiddeld verreweg het laagste aantal 
reacties zien. In 2019 waren de scores als volgt verdeeld per woningtype: 

Tabel 6: gemiddeld aantal reacties per type woning 

Woningtype  Gemiddeld aantal reacties 

Gezinswoningen (minimaal 3 slk.) 43 

Kleine gezinswoningen (1 of 2 slk.) 34 

Levensloop woningen (min. 1 slk.+ badkamer beneden)  30 

Seniorenappartementen (gestapeld, alles gelijkvloers) 15 
Bron: WonenNwF 

Verreweg het grootste deel van de woningzoekenden komt uit het werkgebied van 
WonenNwF. Verder komen er relatief veel woningzoekenden uit Leeuwarden.  
De meeste woningzoekenden reageren op woningen met een huurprijs onder de eerste 
aftoppingsgrens. Daar bestaat ook het grootste deel van het huidige woningaanbod uit.    

Het gemiddeld aantal reacties is echter een vrij beperkt instrument om de vraagdruk goed in 
beeld te brengen. Daarom is in 2020 samen met alle Friese corporaties en adviesbureau ABF 
een uniform meetinstrument ontwikkeld om de wachttijd van de meest actieve 
woningzoekenden te bepalen. Hiervoor wordt gekeken naar de 25% meest actieve en 
geslaagde woningzoekenden over de afgelopen twee jaar. Dit gegeven is opgeschoond en 
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wF levert dit 
het volgende op:  

Tabel 7: gemiddelde wachttijd top kwartiel meest actief woningzoekenden 

Werkgebied 
Gemiddelde wachttijd in maanden 

2017-2018 2018-2019 

St.-Annaparochie 14 13 

Waadhoeke (excl St.-A) 7 10 

Noardeast- 7 6 

Totaal 8 9 
Bron: WonenNwF 

De daadwerkelijke wachttijd van de 25% meest actieve & geslaagde woningzoekenden is 
zeer beperkt. Alleen in Sint Annaparochie zijn de wachttijden wat langer. WonenNwF streeft 
op een wachtduur van de actieve woningzoekenden van 12 tot 18 maanden. Korter is niet 
gewenst om enige druk op de woningmarkt te hebben, langer is ook niet gewenst om binnen 
een redelijke termijn te kunnen voldoen aan de vraag.   

De 25% meest actieve en geslaagde woningzoekenden bestaat voor 50% uit 
eenpersoonshuishoudens en 25% bestaat uit twee persoonshuishoudens. In totaal bestaat de 
vraag dus voor 75% uit een- en tweepersoonshuishoudens. De leeftijden zijn als volgt 
verdeeld:  

Tabel 8: leeftijd top kwartiel meest actief woningzoekenden 2017-2018 

Leeftijdscategorie % 

<25 jaar 19% 

25-30 jaar 16% 

30-50 jaar 41% 

50-65 jaar 17% 

>65 jaar 6% 
Bron: WonenNwF 

Geconcludeerd kan worden dat het woningaanbod goed voldoet aan de vraag van de 
woningzoekenden. Er is een uitgebreid woningaanbod van betaalbare en ruime woningen 
waarvoor slechts korte wachttijden zijn. Er is wel een groot aandeel een en twee 
persoonshuishoudens onder de nieuwe huurders. Voor een deel van deze groep is een 
betaalbare en kwalitatief goede woning met twee slaapkamers vaak al voldoende. 

3.3 Demografische ontwikkelingen   

De huidige vraag naar woningen kan in de toekomst gaan veranderen als gevolg van een 
verandering in de samenstelling van de doelgroep(en). Ten behoeve van de productie van 
deze portefeuillestrategie wordt daarom in dit hoofdstuk uitvoerig aandacht besteed aan de 
ontwikkeling van de doelgroep(en) en haar woonwensen. Hierbij is gebruik gemaakt van 
verschillende rapporten en onderzoeken:  

prognose die in 2020 moet verschijnen. 
Prognoses 2019 Socrates (onderzoeksbureau ABF) voor provin
Woningmarkt onderzoek 2019 van KAW voor gemeente 
Waadhoeke en Harlingen. 
Woningmarkt onderzoek 2020 van KAW voor gemeente Noardeast-

 krimpregio NO).  

In deze paragraaf wordt allereerst een aantal belangrijke demografische ontwikkelingen en 
algemene trends samengevat voor het werkgebied van WonenNwF. 
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Daarbij worden hoofdzakelijk de gegevens voor Noordwest 
gepresenteerd omdat daar ruim 80% van het woningbezit ligt. Waar de gegevens afwijken 
worden ook de ontwikkelingen in Noardeast-

3.3.1 Samenstelling bevolking in 2019 

De ontgroening en de vergrijzing in het werkgebied zijn duidelijk terug te zien in de regionale 
bevolkingspiramides van 2019 en 1999. Het meest opvallende daarbij is de grote groep 
ouderen die in omvang groter is dan de aanwas van onderop.  

Het percentage 65+ in Noordwest ting is dat 
in 2030 het percentage 65+ op 30% ligt. 
Bij WonenNwF was eind 2019 al 34% van huurders 65 jaar of ouder. Deze groep zal 
dus nog verder gaan toenemen en naar verwachting in 2030 rond de 45% liggen. 
Het aantal 75+ers in de huurwoningen van WonenNwF ligt nu rond de 18% en zal 
naar verwachting toenemen tot 25% in 2030. 
Dit betekent ook dat het inwoneraantal over ca. 10 jaar relatief snel zal dalen als 
gevolg van sterfte.  
Een relatief grote groep jongeren is de afgelopen jaren verhuisd naar een plek buiten 
de regio. Op termijn leidt dit tot minder gezinsvorming, op de langere termijn tot 
minder nieuwe huishoudens. 

Bron: CBS- AW 
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Figuur 3: Afvlakking groei ouderen en afvlakking krimp jongeren.

3.3.2 Toename aantal huishoudens en doorzettende vergrijzing 

In de regio Noordwest 

verder daalt met ongeveer 3% in de periode 2019-2029, om daarna nog sneller te dalen met 
ruim 6% in de tien jaar daarna.  

Op 1 januari 2018 telde de regio Noordwest 
met een groei van ongeveer 3% over de afgelopen tien jaar. De demografische prognose 
voorspelt voorlopig nog een minimale groei van het aantal huishoudens in deze regio met 
0,5% (149 huishoudens) in de periode 2019-2024. Daarna treedt er naar verwachting een 
daling op, die in de loop der jaren versnelt.  

Voor de dorpen in het werkgebied van WonenNwF (Waadhoeke + deel NO-
de Provincie een daling van het aantal huishoudens met ongeveer 4% tot 2035. Hieruit blijkt 
dat WonenNwF in een (anticipeer) krimpregio actief is. In 2020 komt er een nieuwe 
provinciale prognose. Het lijkt erop dat de daling van het aantal huishoudens iets minder snel 
verloopt dan in de prognoses van 2017 wordt aangenomen.   
KAW verwacht in haar onderzoek voor Noordwest 
Harlingen en Sint Annaparochie) plus een aantal dorpen met (zorg)voorzieningen of een 
betere locatie (dicht bij Leeuwarden of langs de snelweg) wel blijvend groepen huishoudens 
zullen blijven aantrekken. Voor de overige dorpen is er dus een reel risico dat er op langere 
termijn structurele woningoverschotten gaan ontstaan.  
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3.3.3 Ontwikkeling primaire en secundaire doelgroep 

prognose uit 2019 een verwachting voor de ontwikkeling van de primaire (tot de 
huurtoeslaggrens) en secundaire (tot de EU-grens) doelgroep in de provincie Friesland.  
Huurtoeslag grens 

. Het inkomen tot de EU grens is tot 
. Daarbij wordt voor de economische ontwikkeling de midden variant 

gehanteerd. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen het aantal huishoudens met een inkomen tot de EU 
grens en het aantal huishoudens met een inkomen tot de huurtoeslaggrens die in een 
huurwoning wonen. In beide gevallen wordt er voor Friesland een daling van de primaire en 
secundaire doelgroep verwacht voor de periode tot 2035.  

Tabel 9: Prognose aantal huishoudens met inkomen <EU grens in huurwoning (Friesland)  

Jaar Aantal %

2018 80.400 -

2020 79.700 0

2025 78.500 -1,5%

2030 77.100 -3.3%

2035 74.300 -6,7%

Tabel 10: Prognose aantal huishoudens met inkomen tot huurtoeslaggrens in huurwoning (Friesland) 

Jaar Aantal %

2018 54.600 -

2020 54.100 0

2025 52.800 -2,4%

2030 51.600 -4,6%

2035 49.400 - 8,7%
Bron: Aedes 

de jaartallen verder weg liggen, neemt uiteraard de betrouwbaarheid van de prognoses af.  

De conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat het aantal huurders waaraan WonenNwF 
woningen verhuurt in de komende 10-15 jaar gaat afnemen. De afname van het aantal 
mensen dat in aanmerking komt voor huurtoeslag komt nagenoeg overeen met de 
voorspelde afname van het aantal huishoudens. 

3.3.4 Kwetsbaarheid van de vraag in noordwest Friesland 

Voor de berekening van de prognose van vraag naar sociale huurwoningen zijn weinig 
specifieke gegevens beschikbaar voor de gemeente Waadhoeke of voor de dorpen waar 
WonenNwF verhuurt in NO- ens zijn vaak op provinciaal of 
regionaal niveau. Deels zal dat aansluiten bij de situatie in de 39 dorpen waar WonenNwF 
woningen verhuurt. Maar deels zal de situatie ook anders zijn. 

KAW heeft een multicriteria analyse uitgevoerd voor de woningvoorraad in gemeente 
Waadhoeke en Noardeast-
energie index, woningtype, zeven omgevingsfactoren en het aandeel 75+ers. Dit is 
uitgevoerd zowel voor de koop als de huursector 

In het algemeen zijn de dorpen in het noorden van de gemeente Waadhoeke en de gemeente 
Noardeast- t zich ook de meest kwetsbare voorraad aan 
huurwoningen, met name de rijwoningen.  
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Figuur 4: Marktindicatie huurwoningen NW Friesland

3.3.5 Onzekerheid over arbeidsmigranten en vergunninghouders 

De laatste jaren is het aantal arbeidsmigranten in Noordwest 
met name werk in de kassen bij Berltsum en rond Sexbierum, maar ook in de akkerbouw in 
de regio. De laatste jaren verhuurt WonenNwF jaarlijks op reguliere wijze tussen 20 tot 35 
van de vrijkomende woningen aan nieuwe arbeidsmigranten die hier het geheel jaar blijven 
wonen. Dit is 5-10 procent van het totale aantal nieuwe verhuringen. Daarnaast worden er 
zeer beperkt woningen verhuurd aan uitzendbureaus voor kamergewijze en tijdelijk verhuur 
aan arbeidsmigranten.  
Hoe het aantal arbeidsmigranten zich gaat ontwikkelen is lastig te voorspellen en is met 
name afhankelijk van de economische en internationale ontwikkelingen.   

Vergunninghouders hebben veelal een beperkt inkomen waardoor ze zijn aangewezen op 
sociale huurwoningen. Momenteel worden er weinig woningen verhuurd aan 
vergunninghouders. Hoe zich dat in de toekomst ontwikkelt is lastig te zeggen. Dit is 
afhankelijk van de spanningen in de wereld.   
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3.4 Samenvatting en conclusies 

De behoefte aan sociale huurwoningen gaat afnemen in de komende jaren door de daling van 
het aantal huishoudens. Wanneer precies en in welke mate is mede afhankelijk van 
economische ontwikkelingen en externe factoren. Wel kan een aantal algemene conclusies 
getrokken worden:  

Voor de komende 10-15 jaar lijkt het aannemelijk om rekening te houden met een 
afname van de vraag naar sociale huurwoningen van rond de 4% (ca 160 woningen). 
Per regio/dorp zal de vraagontwikkeling verschillend zijn. In het algemeen zijn de 
dorpen dicht bij de waddenkust minder populair. De grotere dorpen met meer 
voorzieningen maar ook de kleinere dorpen dichter bij Leeuwarden zijn populairder.  
De doelgroep bestaat voor een steeds groter aandeel uit eenpersoonshuishoudens 
(rond de 50%) en tweepersoonshuishoudens zonder kinderen (25%). 
Dit vraagt om meer kwalitatief goede maar kleinere woningen waarbij twee 
slaapkamers vaak voldoende zullen zijn. 
Het aantal 65+ers gaat sterk toenemen (tot ca 45%), maar met name ook het aantal 
75+ers zal zorgen voor een andere woningvraag. Het aantal 75+ers in de 
huurwoningen van WonenNwF ligt nu rond de 18% en zal naar verwachting toenemen 
tot 25% in 2030/2035. 
Het sterk stijgende aandeel 75+ers leidt door het beperkte verhuisgedrag tot een vrij 
kleine stijging van de vraag naar (nieuwe) seniorenwoningen. Slechts 5% van de 
ouderen verhuist uiteindelijk naar een geschikte woning (Horizon onderzoek). Mogelijk 
kan verhuisverleiding hier enige verandering in brengen.  
Voor alle oudere huurders die blijven zitten in hun huurwoning wordt het vooral van 
belang dat de woning aangepast kan worden; bijvoorbeeld met 2e toilet verdieping, 
beugels of een traplift.  

Gesteld kan worden dat er in de meest actuele prognoses, net als in het huidige SVB, wordt 
ingezet op een krimpscenario. Er is geen aanleiding om te veronderstellen dat deze trend zal 
wijzigen. De dat naar 
alle waarschijnlijkheid in 2020 zal verschijnen, zal hooguit laten zien dat het moment waarop 
het aantal huishoudens daadwerkelijk gaat afnemen iets in de tijd naar achteren schuift. 

Op basis van deze analyse wordt in de uitwerking van de wensportefeuille wel meer dan 
voorheen geanticipeerd op de woonwensen van de sterk vergrijzende doelgroep en mede 
daardoor de toename van het aantal 1 en 2 persoonshuishoudens. In deze wensportefeuille 
wordt daarom veel aandacht besteed aan het type en de grootte van de woning, inclusief de 
daarbinnen toe te passen woningaanpassingen. 

In het nu volgende hoofdstuk wordt de samenstelling van het huidige woningbezit toegelicht. 
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4. Huidige vastgoedportefeuille 

4.1 Positionering en afbakening woningportefeuille 

De huidige woningportefeuille van WonenNwF ligt verspreid over 3 gemeenten en over totaal 
39 dorpen. De drie gemeenten zijn: Waadhoeke (82,3%), Noardeast- (16,9%) en de 
gemeente Leeuwarden (0,7%).  

totale woningbestand in deze dorpen in bezit van WonenNwF. 
ST.-Annaparochie is de grootste kern, met 780 huurwoningen bezit WonenNwF hier circa. 
39% van het woningbestand. Dit is ca 20% van haar eigen bezit. In de overige dorpen is het 
aandeel minder dan 7%.  

Het aantal huurwoningen ten opzichte van het totale woningbestand per dorp loopt in de 
overige dorpen op van 1% tot 33%. In de helft van de dorpen is het gemiddeld aantal woning 
minder dan 20 woningen per dorp.  

WonenNwF heeft een groot werkgebied met veel kleine dorpen. Het woningbezit van 
WonenNwF is, anders geformuleerd, grotendeels versnipperd over veel kleine dorpen. 
WonenNwF wil graag zichtbaar zijn in de dorpen en wil er blijven investeren in het vastgoed 
als in de leefbaarheid van de dorpen. De potentiele vraag naar woningen is hierbij leidend. 
Zolang er vraag lijkt te zijn dan voorziet WonenNwF daar in. Daarbij wordt er wel steeds 
gekeken naar de toekomstwaarde. Appartementen worden alleen in de grotere dorpen 
gebouwd. In de kleine dorpen worden alleen grondgebonden levensloopbestendige woningen 
gebouwd.   

Ongeveer 5% van de woningen dateert van voor 1945. 35% is gebouwd tussen 1950 en 
1970. De grootste bouwpiek vond plaats tussen 1970 en 1980: 28% dateert uit deze periode. 
Ongeveer 14% van de woningvoorraad is gebouwd na 2000 en het gemiddelde bouwjaar is 
1973. De woningvoorraad is dus gemiddeld genomen bijna 50 jaar oud. Deze leeftijd zegt 
echter niet alles: de kwaliteit van de woningen is immers gemiddeld (interieur) tot goed 
(exterieur). Een groot deel van het bezit heeft ook al een energielabel C of beter. Om te 
voldoen aan gemiddeld label B in 2021 moet er nog wel wat gebeuren, maar de opgave is 
overzichtelijk en volgens de planning gaat dit doel gehaald worden. 

Figuur 5: bouwjaren woningvoorraad WonenNwf  

In de volgende paragraaf wordt nader ingezoomd op de samenstelling van de 
woningvoorraad van WonenNwF. 
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4.2 Huidige samenstelling van de woningportefeuille 

Om een goede wensportefeuille te kunnen uitwerken zijn allereerst de kenmerken van de 
huidige vastgoedportefeuille in kaart gebracht. Daarbij is, in volgorde van belangrijkheid, 
gekeken naar de volgende 7 kenmerken: 

1. Beschikbaarheid per gemeente 
2. Betaalbaarheid (huurprijsklassen) 
3. Type woning 
4. Kwaliteit interieur, keuken-douche-toilet (kwaliteit voorraad) 
5. Duurzaamheid (energie index/ label) 
6. Grootte woning (GBO) 
7. Conditiescore (kwaliteitscheck buitenonderhoud) 

In de nu volgende tabel is de situatie per 1-1-2020 weergegeven. 

Tabel 11: kenmerken woningvoorraad WonenNwF  

beschikbaarheid (omvang) 3.927 100%
Gemeente Leeuwarden (LWD) 29 1%

Noard- 665 17%

Waadhoeke (WDHK 3.233 82%

betaalbaarheid (huurprijsklassen) 3.927 100%
Goedkoop tot 432,51 740 19%

Betaalbaar 1. van 432,52 t/m 493,58 821 21%

Betaalbaar 1. van 493,59 t/m 557,96 1.228 31%

Betaalbaar 1. van 557,97 t/m 619,01 868 22%

Betaalbaar 2. van 619,02 t/m 663,4 143 4%

Duur van 663,41 t/m 737,14 113 3%

Vrije sector vanaf 737,15 14 0%

woningtype (doelgroep) 3.927 100%
gezinswoning 2.207 56%

70+ geschikte gezinswoning 99 3%

levensloopbestendige woning 430 11%

seniorenappartement 351 9%

woning 1-2 persoonshuishoudens 840 21%

kwaliteit interieur (leeftijd kdt) 3.927 100%
0-5 jaar 511 13%

5-10 jaar 628 16%

10-15 jaar 825 21%

15-20 jaar 746 19%

20-25 jaar 628 16%

>25 jaar 589 15%

duurzaamheid (energielabel /-index) 3.927 100%
1.370 35%

B (EI 1,21 - 1,4) 736 19%

C (EI 1,41 - 1,8) 1.091 28%

D (EI 1,81 - 2,1) 315 8%

E (EI 2,11 - 2,4) 201 5%

F (EI 2,41 - 2,7) 92 2%

G (EI > 2,71) 122 3%
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woninggrootte (GBO) 3.927 100%

klein (40-60 m) 111 3%

gemiddeld (60-80 m) 921 23%

groot (80-100 m) 1.566 40%

zeer groot (> 100 m) 1.329 34%

kwaliteit exterieur (conditiescore) 3.927 100%

1 900 23%

2 1.751 45%

3 1.213 31%

4 63 2%

5 - 0%

6 - 0%

Uit de samenstelling van de woningportefeuille blijkt dat: 
het woningbezit verspreid is over een grote regio over meerdere dorpen; 
in de gemeente Leeuwarderadeel een (zeer) bescheiden aantal woningen ligt maar deze 
zijn vrij recent gebouwd en zijn van een goede kwaliteit;  
het aanbod in de klasse betaalbaar 1 sterk domineert; 
er weinig woningen in de huurprijsklasse betaalbaar 2 zijn, en er nauwelijks aanbod in de 
duurdere prijsklassen is;  
er een hoog percentage gezinswoningen zijn, WonenNwF stuurt in de kernvoorraad op 
minimaal 40% gezinswoningen en minimaal 20% geschikt voor senioren; 
driekwart van het bezit een groter gebruiksoppervlak heeft van 80m2 of meer (74%). Het 
betreft hier veelal grondgebonden hoekwoningen of 2^1 kap; 

Figuur 6: Verdeling woonvorm van de woningvoorraad 

er al een flinke slag is gemaakt in de verduurzamingsopgave richting gemiddeld label B in 
2021 zoals afgesproken in het Landelijk Convenant;
meer dan de helft van het bezit een gemiddelde ouderdom van de keuken, douche en 
toilet heeft van meer dan 15 jaar oud; 
de conditiescore van het casco van de woningen voor het merendeel een score 2, en 
anders een score 1 of 3 hebben.  

4.3 Samenvatting en conclusies  

WonenNwF is een plattelandscorporatie met een sterk verspreid woning bezit over 39 dorpen. 
Veelal hebben de woningen een ruime tuin. Hier ligt ook de kracht en kwaliteit van 
WonenNwF; dorpswonen in kwalitatief ruime woningen voor een (zeer) betaalbare prijs. 
Hiermee onderscheidt zij zich van de stedelijke corporaties in de regio.  

Slechts 5% van alle woningen heeft momenteel een streefhuur in betaalbaar 2. Dit betekent 
dat veel grote woningen momenteel verhuurd /aangeboden worden voor een erg lage 
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huurprijs. De wens om woningen betaalbaar te houden blijft onveranderd overeind maar de 
prijs/kwaliteit van de woning is wel een aandachtspunt. 

De kwaliteit van het exterieur van de woningen is op basis van een steekproef goed te 
noemen, gemiddeld is de conditie 2,1. Met deze score voldoet WonenNwF bovendien 
ruimschoots aan de kwaliteitseis van het WSW (minimaal conditiescore 3). De kwaliteit van 
het interieur is gemiddeld. Bij 15% van het bezit is de gemiddelde leeftijd van de keuken 
douche en toilet meer dan 25 jaar. Hier zal, zoals in hoofdstuk 2 al is gesteld, in de komende 
jaren actief op worden gestuurd.  

Niet verwonderlijk ook want een groot deel van het bezit is een ruime gezinswoning met 3 of 
meer slaapkamers. Gelet op de doorzettende vergrijzing gaat er op lange termijn wel een 
groeiende mismatch ontstaan tussen de grootte van de woning en de samenstelling van het 
huishouden. Voor een- en tweepersoonshuishoudens is een woning met twee slaapkamers in 
principe voldoende. De prijs/kwaliteit verhouding van deze grote woningen die in de 
toekomst zullen worden verhuurd aan een groeiende groep een- of tweepersoonshuishoudens 
wordt ook een aandachtspunt. 

In het recente verleden is al geanticipeerd op de toenemende vergrijzing en verdunning van 
de huishoudens door middel van het ontwikkelen van levensloopbestendige woningen. Ook 
zijn er al veel gezinswoningen getransformeerd van gezinswoning naar een woning geschikt 
voor 1a2 personen (maximaal 2 slaapkamers). Dat neemt niet weg dat hier een flinke 
uitdaging ligt voor de komende jaren. Deze woningvoorraad is op lange termijn onvoldoende 
toegankelijk voor de steeds meer vergrijzende doelgroep. Hier zal in de wensportefeuille 
verder op worden ingegaan.  
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5. Wensportefeuille  

5.1 Inleiding 

Met deze wensportefeuille wil WonenNwF op korte en op de lange termijn haar klanten met 
de juiste woonproducten kunnen bedienen.  

De wensportefeuille geeft antwoord op de vraag: hoe koppelt WonenNwF de 
woningportefeuille nu en in de toekomst het beste met de omvang en de woonwensen van de 
doelgroep? Welke transformatieopgave rolt hieruit?  

5.2 Sturingsindicatoren wensportefeuille 

Deze wensportefeuille is opgebouwd aan de hand van de in hoofdstuk 4 genoemde 
kenmerken. Op deze kenmerken zal dus in de komende tien jaar gestuurd gaan worden: de 
sturingsindicatoren!  

De zeven kenmerken waarop gestuurd gaat worden zijn: 

1. Beschikbaarheid (omvang) 
2. Betaalbaarheid (huurprijsklassen) 
3. Woningtype (doelgroep) 
4. Kwaliteit interieur (norm leeftijd kdt) 
5. Duurzaamheid (energielabel /-index) 
6. Woninggrootte (GBO) 
7. Kwaliteit exterieur (conditiescore conform NEN 2767) 

Per sturingsindicator wordt achtereenvolgens aangegeven in hoeverre een toe- of afname in 
de huidige woningportefeuille van WonenNwF gewenst is (in aantallen en in %). Op deze 
manier wordt de transformatieopgave transparant en meetbaar gemaakt.  

5.3 Ambitie per sturingsindicator 

5.3.1 Beschikbaarheid 
WonenNwF werkt al jaren aan de krimp van haar portefeuille, een en ander in lijn met het 
Ondernemingsplan 
hoofdstuk 3 blijkt dat deze trend in de toekomst moet worden voortgezet: de krimp van het 
aantal huishoudens blijft een feit. In deze wensportefeuille wordt daarom de omvang van de 
woningportefeuille verminderd tot circa 3866 VHE.  

Hierbij is er nog een discussiepunt of we het zeer beperkte bezit in Leeuwarden moeten 
afstoten. Het betreft vrij nieuw en kwalitatief goed bezit. Voor nu is rekening gehouden met 
een afname op de lange termijn. De komende tien jaar is verkoop in de gemeente 
Leeuwarden echter nog niet aan de orde.  
In het overige werkgebied wordt ook het aantal woningen verkleind, waarbij 
verhoudingsgewijs in de gemeente Noardeast-  het meest wordt afgestoten. Hier vindt 
naar verwachting de meeste krimp plaats.  

Samengevat betekent dit het volgende voor de wensportefeuille. 

Tabel 12: omvang van de woningportefeuille 

Werkgebied 
Uitgangssituatie: 
Aantal 

Strategie 
Doel: 
Aantal 

Leeuwarden 29 Afname 0

Noard-east 665 Afname 630

Waadhoeke   3.233 (+54) 1 Afname 3.236

Totaal 3.927 3.866

1 Met de nog geplande nieuwbouw (54) in 2020 ter vervanging van de sloop in 2019 resulteert dit in een afname.  
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5.3.2 Betaalbaarheid 

In hoofdstuk 2 is het huidige huurbeleid uiteengezet en is inzichtelijk gemaakt hoe de 
contracthuren zich verhouden tot respectievelijk de streefhuur, 100% max redelijk en de 
markthuur. Duidelijk werd dat WonenNwF over een groot aantal (zeer) grote woningen 
beschikt die tegen een (erg) lage huur worden verhuurd. 

WonenNwF wil meer gaan sturen op de verhouding prijs/kwaliteit. Voor zover de 
huursombenadering dit toelaat wil zij de streefhuren beter afstemmen op de grootte en 
kwaliteit van de woningen. Vanzelfsprekend dient, zoals is vastgelegd in het huurbeleid, 90% 
van de woningen betaalbaar te blijven.  

Per saldo betekent dit dat WonenNwF de streefhuur van een aantal (zeer) grote woningen wil 
verhogen tot maximaal de tweede aftoppingsgrens. Deze woningen zijn bij uitstek geschikt 
voor gezinnen en daar past een streefhuur onder de tweede aftoppingsgrens bij. In totaal wil 
zij 20% van de woningen in deze huurprijsklasse gaan aanbieden. Dat is een forse stijging 
ten opzichte van de huidige situatie maar daarbij dient direct te worden opgemerkt dat deze 
wijziging al is verwerkt in het Bod aan de diverse gemeenten.  

Concreet bekeken betekent dit dat het aantal woningen onder de eerste aftoppingsgrens gaat 
afnemen. Gekozen is voor een even  streefhuren in de diverse 

 onder de eerste aftoppingsgrens. De goedkope woningen zullen het sterkst in 
aantal afnemen. Goedkope woningen zijn vooral belangrijk voor jongeren onder de 23 jaar in 
verband met de mogelijkheid van huurtoeslag. Uit de meting van de wachttijden van de 
meest actieve en geslaagde woningzoekenden (2018-2019) blijkt dat 20% van deze groep 
bestaat uit jongeren onder de 25 jaar. We gaan nader onderzoeken hoe deze groep er uitziet 
en of er toch behoefte is aan meer goedkope woningen. 

In aanvulling op het bovenstaande wil WonenNwF nog actiever gaan sturen op het 
effectueren van de streefhuren. Het huidige gat tussen de contracthuren en streefhuren is 
niet heel erg groot maar bij circa 20% van de contracthuren is het verschil met de streefhuur 
meer dan 10%.  

Op deze manier denkt WonenNwF op een verantwoorde manier haar inkomsten te kunnen 
verhogen. Een alternatief zou zijn om veel extra woningen te verkopen maar dat druist in 
tegen de wens van de gemeenten die ook inzetten op de krimpopgave. De extra inkomsten 
zullen aan diverse maatschappelijke uitgaven en investeringen worden besteed. Welke dit 
zijn wordt in de navolgende paragrafen uiteengezet. 

Of WonenNwF deze ambitie kan realiseren is maar de vraag. Zolang de huursom op inflatie 
blijft lukt dit niet. Er is een huursom boven inflatie nodig om dit te kunnen doen. In overleg 
met gemeenten en huurdersvereniging kan er max 1% extra boven op de inflatie worden 
gevraagd. Echter heeft dit niet de voorkeur van de Bewonersraad. 

Samengevat betekent de implementatie van dit huurbeleid het volgende voor de 
wensportefeuille: 

Tabel 13: Streefhuren in wensportefeuille

Huurprijsklassen 
Uitgangssituatie: 
 Aantal 

Strategie 
Doel: 
Aantal 

Goedkoop  740 Sterke afname 1842

Betaalbaar 1 821 Afname 450

Betaalbaar 1 1.228 Afname 751

Betaalbaar 1 868 Afname 1.513

Betaalbaar 2 143 Toename 756

Middelduur 113 Toename 182

Geliberaliseerd 14 Toename 30

2 Deze woningen zijn met name bedoeld voor jongeren tot 23 jaar i.v.m. mogelijkheid huurtoeslag. De vraag van 
jongeren is zeer beperkt. De mogelijkheden voor tijdelijke maatwerkoplossingen voor jongeren worden onderzocht. 
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Totaal 3.927 3.866

5.3.3 Woningtype 
WonenNwF heeft in het verleden een aantal woningtypen gedefinieerd die aansluit bij de 
doelgroep waaraan het betreffende type woningen kan worden verhuurd. In bijlage 1 is de 
definitie van de verschillende woningtypen opgenomen. 

WonenNwF wil haar woningportefeuille geschikt maken voor de toekomst. In het verleden is 
al veel aandacht besteed aan het toevoegen van levensloopbestendige woningen aan de 
portefeuille. Vrijwel altijd werden hier bestaande woningen voor gesloopt. Slopen heeft (met 
de introductie van de vernieuwde balanswaardering op marktwaarde) tot gevolg dat veel 
(balans)kapitaal wordt vernietigd. Daar komt bij dat veel senioren graag in hun huidige 
woning willen blijven wonen. Er zal worden onderzocht of het mogelijk is om senioren te 
verleiden om te verhuizen naar geschikte levensloopgeschikte of specifieke 
seniorenwoningen.  Maar WonenNwF wil haar woningvoorraad ook op een andere manier 
toekomstbestendig maken; in de komende 10 jaar gaat zij actief inzetten op het 
levensloopbestendig maken van haar bestaande woningen. 

De wensportefeuille is voor de verschillende typen woningen als volgt uitgewerkt: 

Eengezinswoningen  
zoals hier bedoeld betreft eengezinswoningen met 3 of meer 

slaapkamers. Het zijn (zeer) grote woningen die bij uitstek geschikt zijn voor gezinnen. 
Het is echter geen ideaal product voor starters (overmaat) en senioren (niet 
levensloopbestendig door trappen). Per saldo betekent dit dat het aandeel EGW in de 
portefeuille flink mag afnemen, gelet op de vergrijzing ontgroening.  
(Aangepaste) 70+ eengezinswoningen 
Dit type woning is bij uitstek geschikt voor huurders van 65 jaar en ouder die nu al in 
een dergelijke woning wonen en bij voorkeur niet verhuizen. Het gaat hier om de 
middelgrote en grote eengezinswoningen met 
badkamer. Door middel van het plaatsen van een traplift en, waar nodig, het 
verplaatsen van de te kleine badkamer naar 1 van de grotere slaapkamers, kan een 
flink aantal van deze eengezinswoningen geschikt worden gemaakt voor senioren. Voor 
1 en 2 persoonshuishoudens zijn de grote eengezinswoningen aan de ruime kant, maar 
aangezien veel senioren graag in hun huidige woningen blijven wonen en verkoop voor 
de gemeente en regio geen optie is wordt een deel van deze woningen geschikt 
gemaakt voor senioren. Dit type woning mag toenemen in de portefeuille.  
Seniorenappartement 
Een woning van dit type is een meergezinswoning met lift. Dit type woning is in principe 
voor een brede doelgroep geschikt, namelijk voor senioren en starters of startende 
gezinnen. Dit type woningen is schaars in de portefeuille en wordt daarom gereserveerd 
voor senioren. Gelet op de vergrijzing gaat het aandeel senioren dat belangstelling 
heeft voor deze woningen naar verwachting toenemen. Idealiter neemt het aandeel van 
dit type woningen dus toe maar dat is in de praktijk erg lastig. Gestapelde bouw is niet 
gewenst in de kleinere dorpen. De vraag en verhuurbaarheid is hier moeilijk, huurders 
zijn te veel gehecht aan grondgebonden met tuin. Bovendien zijn de bouwkosten en 
exploitatie kosten relatief hoog van een klein complex met lift en openbare ruimtes.    
Het aandeel blijft daarom nagenoeg gelijk in de portefeuille.  
Levensloopbestendige woningen 
WonenNwF heeft in de periode vanaf 2016 actief gewerkt aan het toevoegen van 
levensloopbestendige woningen aan haar portefeuille. Het slopen van bestaand bezit is, 
zoals al eerder is geconstateerd, een zeer kostbare aangelegenheid. Er zal nog een 
aantal van deze woningen worden ontwikkeld maar de nadruk zal meer komen te liggen 
op het levensloopbestendig maken van de bestaande woningen. Per saldo zal dit 
aandeel toenemen. 
Woningen 1-2 persoonshuishoudens 
Het betreft hier kleine tot middelgrote eengezinswoningen / kleine appartementen die 
geschikt zijn voor starters  In combinatie 
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met een (grote) tuin is dit een gewild product. Dit type woning mag toenemen in de 
portefeuille.  

Samengevat betekent dit het volgende voor de wensportefeuille: 

Tabel 14: Woningtypen in wensportefeuille 

Woningtype 
Uitgangssituatie: 
Aantal 

Strategie 
Doel: 
Aantal 

Gezinswoningen 2.207 Afname 1.577

70+ geschikte gezinswoningen 99 Toename 390

Levensloopbestendige woning 430 Toename 487

Seniorenappartement 351 Stabilisatie 334

Woningen 1 + 2 persoonshuishoudens 840 Toename 1.078

Totaal 3.927 3.866

5.3.4 Kwaliteit interieur 

Huurders hechten veel waarde aan een kwalitatief goede woning.  keukens, 
douches en toiletten (kdt) heeft een gemiddelde ouderdom van meer dan 15 jaar oud. Wonen 
NWF wil de kwaliteit van deze onderdelen verhogen, omdat de huurders hier naar vragen. Dit 
blijkt ook uit de scores op deze onderdelen in de Aedes Benchmark. Dit vergt echter een 
forse investering en een andere aanpak. Met de huidige aanpak bij mutatie en op verzoek 
wordt de nieuwe doelstelling van maximaal 10% kdt > 25 jaar nog niet gehaald. Bij mutatie 
worden de onderdelen nu alleen aangepakt als het echt noodzakelijk is en op verzoek van de 
huurder worden onderdelen aangepakt die in bewoonde toestand uitgevoerd kunnen worden. 
Voortaan worden onderdelen eerder aanpakt bij mutatie en worden zittende huurders met 
oude keuken, douche of toilet actief benaderd. Hiertoe wordt in 2021 een concreet plan van 
aanpak uitgewerkt. WonenNwF streeft bij dit onderdeel naar een evenredige verdelingen van 
de ouderdom van de verschillende onderdelen met een maximum van 10% > 25jaar.  

Samengevat betekent dit het volgende voor de wensportefeuille: 

Tabel 15: Kwaliteit interieur in wensportefeuille 

Levensduur interieur 
Uitgangssituatie: 
Aantal 

Strategie 
Doel: 
Aantal 

0-5 jaar 511 Toename 696 

5-10 jaar 628 Toename 696 

10-15 jaar 825 Afname 696 

15-20 jaar 746 Afname 696 

20-25 jaar 628 Toename 696 

>25 jaar 589 Afname  386

Totaal 3.927 3.866

5.3.5 Duurzaamheid 

In 2020 heeft het merendeel van de woningen al een groen energielabel. Zoals het er nu 
naar uitziet haalt zij zonder problemen de landelijke doelstelling van gemiddeld label B in 
2021.  

In afwachting van de Warmtetransitievisie van de gemeente die in 2021 gaat verschijnen wil 
WonenNwF in de komende 10 jaar vooral inzetten op een zo  mogelijke verdere 
verduurzaming van haar woningen. Dit betekent concreet dat zij doorgaat met de 
verduurzaming van de schil van de woning en het plaatsen van zonnepanelen. Met behulp 
van dergelijke no-regret maatregelen wordt er gestreefd naar een portefeuille met 100% 
label A in 2030. Afgaande op het bezit zal dat niet  zijn voor alle woningen. Het huidige 
bezit bestaat bijvoorbeeld voor een klein deel uit monumenten, boerderijen etc., maar ook 
niet alle huurders willen altijd meewerken aan de verduurzaming. Hierdoor lukt dit niet voor 
100%. Het doel is gemiddeld energielabel A (energie-index 1,2), waarbij er ruimte is voor 
woningen met een minder goed energielabel.   
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Samengevat betekent dit het volgende voor de wensportefeuille: 

Tabel 16: Duurzaamheid in woningportefeuille

Energielabel 
/-index 

Uitgangssituatie: 
Aantal 

Strategie 
Doel: 
Aantal 

1.370 Sterke toename 2.995

B (EI 1,21 - 1,4) 736 Afname 403

C (EI 1,41 - 1,8) 1.091 Sterke afname 268

D (EI 1,81 - 2,1) 315 Afname 94

E (EI 2,11 - 2,4) 201 Afname 53

F (EI 2,41 - 2,7) 92 Afname 16

G (EI > 2,71) 122 Afname 37

Totaal 3.927 3.866

5.3.6 Woninggrootte 
Door het woningtype te combineren met de grootte van de woning kan een genuanceerder 
beeld gekregen worden van de gewenste transformatieopgave. Een kleine eengezinswoning is 
niet vergelijkbaar met een grote eengezinswoning en hetzelfde geldt voor 
meergezinswoningen.  

De strategie voor de verschillende grootteklassen van de woningen is als volgt uitgewerkt: 

40 - 60 m GBO (klein) 
Het betreft hier kleine vroeg naoorlogse eengezinswoningen met veelal 1 tot 2 
slaapkamers. Vaak zit er een tuin bij. Dit type woning is geschikt voor een- en in 
mindere mate tweepersoonshuishoudens. Het aandeel van dit type woningen in de 
portefeuille is niet groot maar wel betaalbaar. De vraag naar dit type woning is 
daarentegen beperkt. Per saldo blijft deze grootteklasse daarom stabiel in de 
portefeuille.  
60-80 m GBO (gemiddeld) 
Deze categorie woningen hebben een redelijk courante maatvoering. Dit zijn de 
kleinere eengezinswoningen met twee tot drie kleine slaapkamers. Deze woningen zijn 
geschikt voor starters en startende gezinnen. De woningen zijn echter vaak te klein 
om ze levensloopbestendig te maken. Het aandeel van deze woningen in de 
portefeuille is redelijk groot en wordt stabiel gehouden. Wel zal de voorraad worden 
vernieuwd. 
80-100 m GBO (groot) 
Het betreft hier de grotere eengezinswoningen die met name 70 zijn 
gebouwd. Met twee tot drie slaapkamers is dit product geschikt voor jonge gezinnen 
en grote(re) gezinnen. Voor senioren is dit product zonder aanpassingen minder 
geschikt, aangezien de slaapkamers zich op de eerste verdieping bevinden. De 
woningen zijn vaak wel ruim genoeg voor het toepassen van een traplift, waardoor 
deze ook geschikt kan zijn voor senioren. Het aandeel in de portefeuille is groot en dat 
mag zo blijven. Door sloop van de wat oudere voorraad zal deze categorie iets 
afnemen in de wensportefeuille. 
>100 m GBO (zeer groot) 
Dit type zijn met name de grote eengezinswoningen met 3 of meer kamers, die met 
name 70 zijn gebouwd. De nieuwste levensloopbestendig woningen 
vallen soms in deze categorie, omdat ze als gevolg van een (door de gemeente 
vereist) puntdak groot uitvallen. De eengezinswoningen zijn bij uitstek geschikt voor 
grote gezinnen. Voor starters, kleine gezinnen en senioren zijn deze woningen erg 
groot en is de prijs/kwaliteit verhouding uit balans. Idealiter neemt daarom het aantal 
van deze woningen af. Er is nog een aantal grote levensloopbestendige projecten in de 
pijplijn. Per saldo blijft deze grootteklasse daarom stabiel in de portefeuille. Wel zal 
nog nader onderzoek komen over eventuele extra verkoop van deze voorraad.  

Samengevat betekent dit het volgende voor de wensportefeuille: 
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Tabel 17: Woninggrootte in wensportefeuille 

Woninggrootte 
Uitgangssituatie: 
Aantal 

Strategie 
Doel: 
Aantal  

Klein (40-60 m GBO) 111 Stabilisatie 110

Gemiddeld (60-80 m GBO) 921 Toename 948

Groot (80-100 m GBO) 1.566 Afname 1.459

Zeer groot (> 100 m GBO) 1.329 Stabilisatie 1.349

Totaal 3.927 3.866

5.3.7 Kwaliteit exterieur 

De kwaliteit van de schil van de woningen is goed, zo bleek uit een conditiemeting in 2016. 
WonenNwF stopt veel energie in het onderhouden van haar woningen en gaat in de nabije 
toekomst de kwaliteit van haar bezit steekproefsgewijs toetsen door middel van een 
conditiemeting.  

Aangezien de conditiescore een momentopname is en gerealiseerd zal worden door een 
optelsom van diverse maatregelen (sloop, nieuwbouw, renovatie en planmatig onderhoud) 
per complex, is het niet mogelijk en ook weinig zinvol om aan te geven hoe de conditiescore 
van het bezit er over 10 jaar precies uitziet. 

Doel is een complexscore van minimaal conditiescore 3. Afgaande op de cijfers van 2016 is 
dit een relatief eenvoudige opgave en vooral een kwestie van het op peil houden van de 
huidige kwaliteit. 

Samengevat betekent dit het volgende voor de wensportefeuille: 

Tabel 18: conditiescore in wensportefeuille 

Conditiescore 
Uitgangssituatie:
 Aantal 

Strategie 

1 900

Doel is minimaal 3 per complex 2 1.751

3 1.213

4 63

5 0

6 0

Totaal 3.927
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5.4 Wensportefeuille 

Uitgaande van bovenstaande uitgangspunten voor alle sturingsindicatoren heeft WonenNwF 
de volgende wensportefeuille uitgewerkt (zie volgende pagina). De bijbehorende 
transformatieopgave is in de laatste kolom toegevoegd. Aan deze transformatieopgave wil zij, 
voor zover dat nog niet het geval is, actief gaan werken. 

Tabel 19: Wensportefeuille en transformatieopgave 

samenstelling woningvoorraad 

(zelfstandige woningen)
2020-2029

aantal % aantal % aantal

beschikbaarheid (omvang) 3.927 100% 3.866 100% -61

Gemeente Leeuwarden (LWD) 29 1% - 0% -29

665 17% 630 16% -35

Waadhoeke (WDHK 3.233 82% 3.236 84% 3

betaalbaarheid (huurprijsklassen) 3.927 100% 3.866 100% -61

Goedkoop tot 432,51 740 19% 184 5% -556

Betaalbaar 1. van 432,52 t/m 493,58 821 21% 450 12% -371

Betaalbaar 1. van 493,59 t/m 557,96 1.228 31% 751 19% -477

Betaalbaar 1. van 557,97 t/m 619,01 868 22% 1.513 39% 645

Betaalbaar 2. van 619,02 t/m 663,4 143 4% 756 20% 613

Duur van 663,41 t/m 737,14 113 3% 182 5% 69

Vrije sector vanaf 737,15 14 0% 30 1% 16

woningtype (doelgroep) 3.927 100% 3.866 100% -61

gezinswoning 2.207 56% 1.577 41% -630

70+ geschikte gezinswoning 99 3% 390 10% 291

levensloopbestendige woning 430 11% 487 13% 57

seniorenappartement 351 9% 334 9% -17

woning 1-2 persoonshuishoudens 840 21% 1.078 28% 238

kwaliteit interieur (leeftijd kdt) 3.927 100% 3.866 100% -61

0-5 jaar 511 13% 696 18% 185

5-10 jaar 628 16% 696 18% 68

10-15 jaar 825 21% 696 18% -129

15-20 jaar 746 19% 696 18% -50

20-25 jaar 628 16% 696 18% 68

>25 jaar 589 15% 386 10% -203

duurzaamheid (energielabel/-index) 3.927 100% 3.866 100% -61

1.370 35% 2.995 77% 1.625

B (EI 1,21 - 1,4) 736 19% 403 10% -333

C (EI 1,41 - 1,8) 1.091 28% 268 7% -823

D (EI 1,81 - 2,1) 315 8% 94 2% -221

E (EI 2,11 - 2,4) 201 5% 53 1% -148

F (EI 2,41 - 2,7) 92 2% 16 0% -76

G (EI > 2,71) 122 3% 37 1% -85

woninggrootte (GBO) 3.927 100% 3.866 100% -61

klein (40-60 m) 111 3% 110 3% -1

gemiddeld (60-80 m) 921 23% 948 25% 27

groot (80-100 m) 1.566 40% 1.459 38% -107

zeer groot (> 100 m) 1.329 34% 1.349 35% 20

kwaliteit exterieur (conditiescore) 3.927 100% 3.866 100% -61

1 900 23% -

2 1.751 45% -

3 1.213 31% -

4 63 2% - 0,0% -

5 - 0% - 0,0% -

6 - 0% - 0,0% -

 transformatieopgave 

(saldo) 
wensportefeuillevoorraad heden

Wensportefeuille Wonen Noordwest 

Friesland

3.866 100,0%

totaal ultimo 2030 totaal 01-01-2020 
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5.5 Samenvatting en conclusies 

WonenNwF heeft in 2020 haar portefeuillestrategie geactualiseerd. WonenNwF wil met deze 
vernieuwde wensportefeuille scherp anticiperen op de nieuwste inzichten met betrekking tot 
de ontwikkeling van haar doelgroep: het doorzetten van de vergrijzing en de daaruit 
resulterende huishoudensverdunning.  

Nieuw in deze portefeuillestrategie is de focus op het toekomstbestendig maken van het 
bestaande bezit. Bestaande woningen worden aangepast om ze geschikter te maken voor de 
(minder mobiele) senioren. De ingreep zal bestaan uit het indien nodig het ruimer maken van 
de grootste slaapkamer en het verplaatsen (of uitbreiden) van een kleine badkamer naar een 
grotere slaapkamer zodat deze ook geschikt is om zorg te verlenen. De extra middelen die 
hiervoor nodig zijn zullen worden  door minder woningen te slopen en meer te gaan 
renoveren. Er zullen nog steeds woningen worden gesloopt maar dit betreft vooral woningen 
die prijstechnisch echt niet meer aan te passen zijn aan de eisen van deze tijd. Door de 
woningen aan te passen stuurt WonenNwF nog scherper dan voorheen op de inzet van haar 

 middelen en blijft er ook voldoende geld beschikbaar om door te gaan met de 
verduurzaming van haar woningportefeuille richting label A in 2030. 

Een ander nieuw punt in deze portefeuillestrategie is dat er meer gestuurd gaat worden op de 
kwaliteit van het interieur van de woningen. Het gaat hier om het vervangen van keuken, 
douche en/of toilet. Dit vraagt een forse investering en aanpassing van de huidige aanpak. 
Hiervoor is ook een nieuw streven geformuleerd: niet meer dan 10% van de kdt mag ouder 
zijn dan 25 jaar. WonenNwF gaat hiermee de komende jaren mee aan de slag om beneden 
deze norm te komen. Vanzelfsprekend mag de huurder hierover zijn wensen kenbaar maken. 
Hoe dan ook gaat dit meer geld kosten en deze middelen komen eveneens beschikbaar door 
minder te slopen en meer te renoveren.  

Dit alles overziende ontkomt WonenNwF er niet aan om haar inkomsten te optimaliseren. Dit 
doet zij door het aanpassen van de streefhuren, waarbij het aandeel (zeer) grote woningen in 
de klasse tot de tweede aftoppingsgrens zal worden verhoogd. Dit is passend voor de 
doelgroep (gezinnen) en doet tevens meer recht aan de prijs/kwaliteitverhouding van deze 
(zeer) grote woningen. Opgemerkt dient te worden dat deze maatregel weliswaar nieuw is 
ten opzichte van het voorgaande SVB maar is inmiddels al in het Bod aan de gemeenten 
verwerkt. Vanzelfsprekend blijft 90% van al haar woningen betaalbaar. 

De grootste nog openstaande uitdaging zit in het volledig gasloos maken van de 
woningvoorraad. Of alle noodzakelijke maatregelen te zijner tijd kunnen worden begroot is 
nog een vraagteken en dat geldt voor de meeste corporaties. WonenNwF heeft bewezen haar 
duurzaamheidsambities voortvarend aan te pakken maar stelt zich voorzichtig op ten aanzien 
van maatregelen die zichzelf nog niet bewezen hebben. De Warmtetransitievisie van de 
gemeente die in 2021 gereed moet zijn gaat ongetwijfeld nog veel discussie opleveren. In 
afwachting daarvan gaat zij door met het verduurzamen van haar woningen tot label A, 

-  principe. Tegelijkertijd blijft zij alle ontwikkelingen op het gebied van 
verduurzaming nauwgezet volgen en zal zij actief participeren in de totstandkoming van de 
Warmtetransitievisie.  

De wensportefeuille is is getoetst in MJB 2020-2029 en is met de stakholders besproken. De 
definitieve versie wordt in de tweede helft van 2020 vastgesteld en deze wordt verwerkt in de 
MJB 2021-2030. In de eerste helft van 2021 kan de definitieve wensportefeuille worden door 
vertaald 

In de concept berekening is rekening gehouden met een stijging van de bouwkosten. Dit blijft 
een punt van aandacht en dit zal de komende jaren de nodige aandacht hebben. Om een en 
ander betaalbaar te houden kan een klein deel van de grote gezinswoningen worden 
verkocht, zoals in dit stuk is voorgesteld om nog nader te onderzoeken.  
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Nieuwbouw  

In dit geval betreft het vastgestelde 

 woonkamer + keuken (32m2), 3 slaapkamers (14, 9 en 8m2) op verdieping, badkamer 

(5m2), berging (8m2) 

 : woonkamer +keuken (32m2), slaapkamer gelijkvloers geschikt voor verzorging 

(14m2), badkamer gelijkvloers geschikt voor verzorging (6m2), slaapkamer verdieping (9m2), berging 

(8m2) 

idem als levensloop, maar alles gelijkvloers. 

woonkamer plus keuken (28m2), twee slaapkamers op verdieping (12 en 

8m2), badkamer verdieping(5m2) en berging (5m2).    

Bestaande bouw:  

Het gaat hier om bestaande woningen waarvan de oppervlakten per verblijfsruimten kan verschillen. 

De oppervlakten zijn hier indicatief en bedoeld als richting 

 woonkamer plus keuken (30m2), drie slaapkamers op de verdieping (12, 8 en 6m2), 

badkamer op verdieping (>4m2). Berging 6m2.  

: woonkamer plus keuken (25m2), een slaapkamer gelijkvloers voor minimale 

verzorging (>12m2), badkamer gelijkvloers geschikt voor minimale verzorging (>4m2). Voldoende 

draairuimte voor rollator. Berging 6m2 

: woonkamer plus keuken (30m2), drie slaapkamers verdieping (12, 

10 en 6m2), badkamer met 2e toilet geschikt voor verzorging (>5m2), trap geschikt voor traplift. 

Voldoende draairuimte voor rollator. Berging 6m2.   

 woonkamer plus keuken (25m2), slaapkamers verdieping (10 en 8m2), 

badkamer verdieping met 2e toilet(>4m2). Berging 5m2. 

Alle meters betreffen hier 


