
WOONDEBAT 

Rob Smulders debatteerde op woensdag 7 maart in KadECafé met D66, CDA en SP. De achterstand in 

sociale huur is zo groot dat er nu 25.000 mensen ingeschreven staan bij de drie corporaties, waarvan 

er 8.000 direct een woning nodig hebben. 

De afgelopen jaren is er naast het programma Amersfoort Vernieuwt, onder andere Hogeweg en 

Liendert, ingezet op het ombouwen van leegstaande kantoren op diverse plekken in de stad. Het 

meest recent is het kantoor van De Amersfoortse verzekeringen, waar meer dan 100 woningen 

sociale huur komen. Wat de PvdA betreft wordt bebouwing van Vathorst-West zeker niet 

uitgesloten. Naar schatting behoort 750-1000 woningen in de sociale huur tot de mogelijkheden. 

Ook het bouwen van middeldure huurwoningen zal helpen om de doorstroming te bevorderen en 

zodoende sociale huur beschikbaar te krijgen. In het kader van duurzaamheid zal er een enorme 

transitie moeten plaatsvinden om in 2030 CO2 neutraal te kunnen zijn. 

Naast hernieuwde energie, zonnevelden, windmolens, geothermie en warmtepompen, zal binnen de 

eigen gemeentegrenzen ook groene energie elders vandaan gehaald moeten worden. De corporaties 

waarschuwen dat zij en de gemeente te weinig grondposities hebben, dat belemmert voordeligere 

bouwgronden. Zij vragen bij collegeonderhandelingen aan tafel te kunnen zitten, dit is positief 

ontvangen. Verder moet vanwege de weinig beschikbare gronden en de wens niet in het groen te 

gaan bouwen, gekeken worden naar hoogbouw. 

De PvdAmersfoort is zeker niet tegen hoogbouw, mits het niet in en direct rondom de oude 

binnenstad is. Verder moet goed met bewoners geparticipeerd worden om deze duurzame keuzes te 

maken. Bij een transitie naar duurzame energie is het van belang de mensen met een smalle beurs te 

ondersteunen, de investeringen zijn hoog. Op termijn kan er wel een voordeel m.b.t. energiekosten 

ontstaan, waardoor een terug verdien effect ontstaat. De nadrukkelijke wens van de PvdA, volgens 

Rob Smulders, is nu op korte termijn samen met de corporaties projecten aan te pakken en een 

integraal masterplan te ontwikkelen ter uitvoering in de aankomende raadsperiode. 


