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Doel van de bijeenkomst: 
Een toelichting van Woonzorg Nederland op hun visie op het landgoed en de mogelijke rol van 
Woonzorg Nederland in relatie tot de Woongroepen 
 
De wethouder stelt het zeer op prijs dat allen de gelegenheid hebben genomen om naar deze 
bijeenkomst te komen. 
 
Uitgangspunt per partij 
De congregatie van de zusters van Ursulinen van Bergen heeft afspraken met AM om de gronden van 
het landgoed aan AM verkopen. Ook zoekt zij een koper van het Kloosterhof. 
 
AM wil het landgoed kopen en heeft een stedenbouwkundig plan opgesteld. 
 
De woongroepen zouden graag gehuisvest worden op het landgoed in zowel koop als 
huurappartementen. Tevens willen ze gebruik maken van een gemeenschappelijke ruimte. 
 
De gemeente verleent haar medewerking tot ontwikkeling van het landgoed middels wijziging van het 
bestemmingsplan tot de functie wonen. Daarnaast ligt er een motie van de raad van november 2010 
om de mogelijkheden tot het huisvesten van de Woongroep op genoemde locatie, voorzover dat in het 
vermogen van de gemeente ligt te onderzoeken. 
 
Aan Woonzorg Nederland is door de woongroepen gevraagd of zij het verhuurgedeelte (sociaal) voor 
de woongroepen voor haar rekening wil exploiteren. De Congregatie had Woonzorg Nederland 
benaderd voor een oriënterend gesprek inzake het Kloosterhof. 
 
Visie 
Woonzorg Nederland onderschrijft de visie om mensen met een zelfde levensstijl, zoals de 
woongroepen op 1 locatie zoals het Kloosterland te huisvesten. Dit kan gepaard gaan met specifieke 
toewijzing. Woonzorg Nederland geeft aan dat het van belang is recht te doen aan de positie van de 
Zusters en deze met respect te benaderen. Het zou goed zijn als de Zusters samen met het 
groepswonen een visie op wonen en samenleven op dit landgoed ontwikkeld. Vanuit deze visie en 
ambitie kan de planontwikkeling worden vormgegeven.  
 
Woonzorg Nederland heeft aangegeven dat zij de sociale opgave op het landgoed te omvangrijk vindt. 
Woonzorg Nederland telt de huisvesting van de zusters bij de nieuw te ontwikkelen opgave op. De 
gemeente heeft die woonvorm buiten de opgave gelaten. Woonzorg Nederland ziet de nieuw te 
bouwen sociale appartementen als een toekomstige concurrent van de bestaande appartementen in 
het Zusterhuis. 
Ook als de toe te voegen sociale opgave een andere maatvoering krijgt dan de appartementen in het 
zusterhuis (ca 75m2 ipv 55m2) ziet Woonzorg Nederland geen reden tot afname en exploitatie. 
Daarnaast zijn op het Landgoed al gemeenschappelijke voorzieningen met een goede kwaliteit. 
Toevoeging van voorzieningen voor de Woongroep is dubbelop en in deze vorm financieel 
onhaalbaar. 
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De Woongroepen zouden op termijn eventueel wel appartementen in het Kloosterhof willen huren. 
Ook kunnen zij zich voorstellen dat de gemeenschappelijke ruimten in het Zusterhuis door meerdere 
groepen gebruikt kunnen worden. 
De Woongroepen en AM zouden graag als optie het Kloosterhof meenemen in de ontwikkeling en 
bezien welke consequenties dit heeft voor de totale woonopgave.  
De Woongroepen geven aan dat zo'n herbezinning kan betekenen dat er een evenwichtigere opbouw, 
passend bij het groepswoon initiatief (dus ook vrije sector huur 650 / 900) gerealiseerd wordt. 
 
De Congregatie ziet vooralsnog geen reden tot samenwerking/integratie met de woongroepen. 
 
Op de vraag of Woonzorg Nederland de regie in de planontwikkeling mbt de woongroepen wil nemen 
wordt negatief geantwoord. Niet omdat Woonzorg Nederland niet achter het concept van 
woongroepen staat, juist niet, want zij onderschrijven woonconcepten voor mensen met een 
gemeenschappelijke woonvisie/levensvisie. Reden ligt in de totale (sociale)ontwikkelopgave. 
 
Conclusie 
De wethouder constateert nav de standpunten van aanwezigen partijen twee doodlopende wegen mbt 
het huisvesten van de Woongroepen op het Landgoed. 

1. De ontwikkeling en realisatie van nieuwe gemeenschappelijke voorzieningen ten behoeve van 
de Woongroepen is in de huidige vorm financieel onhaalbaar. 

2. De nieuw te bouwen sociale woningbouw ten behoeve van de Woongroepen is een 
concurrent van de vrijkomende wooneenheden in het Kloosterhof. 

 
Uiteindelijk wordt geconcludeerd dat de realisatie van (sociale) huisvesting in de huidige vorm ten 
behoeve van de Woongroepen in de nieuwbouw niet door Woonzorg Nederland geëxploiteerd gaat 
worden. Hiermee hebben de woongroepen geen zicht op een exploitant en is de realisatie van 
huisvesting voor de Woongroepen in de gegeven situatie niet aan de orde. AM is wel bereid om met 
de koopgroep in gesprek te gaan. Ze kunnen in het reguliere traject van co-creatie meelopen.  
AM wil tot realisatie van de locatie ontwikkeling over gaan als zij het grootste gedeelte van de 
koopwoningen heeft verkocht. De gemeente maakt AM erop attent, dat als zij een afnemer voor de 
sociale huurwoningen heeft gevonden er al 40% is verkocht en dat dat meegeteld kan worden in de 
verkoopopgave. AM deelt deze mening niet. 
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