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Wethoudersestafette | 3 maart 2014  

 
Assen en de gevolgen van de crisis 

Crisistijd vraagt om lef gekoppeld aan 

creativiteit 

De gemeente Assen neemt het voortouw bij stilgelegde woningbouwprojecten. In een tijd 
dat projectontwikkelaars geen kans meer zien woningen te bouwen, doet de gemeente 
onderzoek naar de vraag of zij op verantwoorde wijze kan investeren in de bouw van 
sociale huurwoningen. 
 

Tekst:  Albert Smit, wethouder ruimtelijke ordening van de gemeente Assen > Beeld: gemeente Assen 

 
Collega Prinsse van de gemeente Hardenberg stelde mij de volgende vraag: hoe denkt wethouder 
Smit van de gemeente Assen ondanks de crisis het woningbouwprogramma gerealiseerd te krijgen? 
Ik begin maar meteen met het beantwoorden van deze vraag. Ook in Assen voelen we 
vanzelfsprekend de gevolgen van de crisis. Ontwikkelaars en bouwers haken af als het gaat om 
investeren in (woningbouw-)projecten. En dat betekent dat plannen en programma’s moeten 
worden bijgesteld. Dat hebben we in Assen dan ook gedaan. In regionaal verband, maar ook als het 
gaat om de opgave die de stad zich had gesteld, uitgaande van een bescheiden groei voor de 
komende decennia. Niet de bedoeling, maar de omstandigheden kunnen je soms dwingen tot 
veranderen van koers.  
 

 
Woningen Kloosterveen 

http://www.assen.nl/
http://www.waaarodaaaro.nl/2505/nl/a-smit
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Maar Assen zit niet bij de pakken neer. Dat zou ook een verkeerd signaal zijn. Koppel creativiteit 
aan lef is het credo zoals we dat in Assen hanteren. En dan blijkt dat er nog steeds mogelijkheden 
zijn. Een voorbeeld: in de nieuwbouwwijk Kloosterveen heeft de gemeente onlangs bouwgrond 
terug gekocht van een projectontwikkelaar. Die zag geen kans om een afgesproken 
woningbouwproject van de grond te krijgen. Vervolgens heeft de gemeente zelf de regie 
genomen om in het betreffende gebied toch woningen te ontwikkelen. Huur en koop, vrijstaand 
en twee-onder-één-kap. Ontwikkelaars en particulieren worden uitgenodigd om met plannen te 
komen, waarbij de gemeente in planologisch opzicht volop medewerking zal verlenen. En de 
interesse is er. Bescheiden weliswaar, maar de verwachting is dat die de komende maanden gaat 
toenemen.  
 Een ander voorbeeld: de realisering van het nieuwe winkelcentrum De Citadel in het 
stadscentrum van Assen. Een project dat aanvankelijk in financieel opzicht stroef verliep, maar 
dat mede dankzij investeringen van gemeente en provincie tot een goed einde is gebracht. Met 
als gevolg een verrijking van het stadshart van Assen. We nemen dus daar waar we kunnen zelf 
de regie binnen financieel verantwoorde kaders. Aan de hand daarvan proberen we vertrouwen 
uit te stralen.  
 Het meest actueel is het plan met betrekking tot de bouw van sociale huurwoningen door de 
gemeente. Corporaties hebben te maken met rijksbeleid, dat tot gevolg heeft dat er niet meer 
kan worden geïnvesteerd. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw waarborgt niet meer, dus de 
corporaties doen niets meer. Op mijn spreekuur komen veel woningzoekenden die misschien 
pas over drie jaar een woning krijgen. En dat is onacceptabel. Assen wil de druk op de 
woningmarkt verlichten en werkgelegenheid bevorderen. Dus gaan wij zelf bouwen in de sociale 
sfeer. De afgelopen maanden hebben we onderzoek gedaan naar de vraag of de gemeente op een 
verantwoorde wijze zou kunnen investeren in de bouw van sociale huurwoningen. Ja, zo luidde 
de conclusie. Weliswaar ben je (deels) afhankelijk van het aanbod van geïnteresseerde 
marktpartijen (lees ontwikkelaars en bouwers), maar als je krachten bundelt kunnen daar 
mooie dingen uit voort vloeien. Voor wat de gemeente betreft gaat het daarbij niet alleen om 
faciliteren, maar ook om investeren. Het College is van mening dat we een deel van de reserves 
kunnen benutten voor de ontwikkeling van sociale woningbouw. De gemeenteraad is akkoord 
en er liggen vergevorderde plannen voor de bouw van 36 sociale huurwoningen. Beheer en 
onderhoud leggen we graag in handen van de corporaties. En die hebben dat verzoek in eerste 
instantie positief ontvangen. Als het allemaal lukt, snijdt het mes aan twee kanten. Want niet 
alleen wordt er iets gedaan aan de veel te lange wachtlijst van mensen die behoefte hebben aan 
een sociale huurwoning, ook de regionale werkgelegenheid krijgt een impuls. Want het streven 
is er natuurlijk op gericht om ook (en met name) bouwers uit de regio van het initiatief te laten 
profiteren. 
 Niet alleen in Assen ontstaan dit soort initiatieven. Meer gemeenten broeden op 
mogelijkheden om de lokale en regionale economie van een impuls te voorzien. En steeds vaker 
levert dat resultaat op. Lef gekoppeld aan creativiteit. Ook van de overheid mag je in deze tijden 
een actieve houding verwachten. 
 
Van Smit naar Bruintjes 
 Ik geef graag het estafettestokje door aan wethouder Jacob Bruintjes van de gemeente 
Borger-Odoorn en zou hem de volgende vraag willen stellen: op wat voor wijze gaat de 
gemeente Borger-Odoorn om met de herschikking van voorzieningen als gevolg van de krimp? 
 
 
 
 
 

http://www.waaarodaaaro.nl/2506/nl/jacob-bruintjes
http://www.borger-odoorn.nl/
http://www.borger-odoorn.nl/
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Vanaf 2014 plaatst Architectuur Lokaal onder de noemer Verhalen artikelen, waarin betrokkenen 
bij opdrachtgeverschap en ontwerp vertellen over hun ervaringen in de praktijk. Eerder verschenen 
dergelijke teksten in het papieren tijdschrift van Architectuur Lokaal, dat zij gedurende twintig 
jaar elk kwartaal uitgaf. Alle uitgaven van 1993 tot en met 2013 kunt u hier downloaden.  
 
Onderdeel van de Verhalen is de rubriek Wethoudersestafette waarin telkens een wethouder 
vertelt over een concrete bouwopgave, een discussie over ruimtelijke kwaliteit, een prangend 
voorbeeld van verrommeling, een regionale aanpak of iets anders dat actueel is in de gemeente. Elk 
artikel eindigt met een concrete vraag aan een wethouder van een andere gemeente, die het stokje 
overneemt. 
 
 

http://www.arch-lokaal.nl/
http://arch-lokaal.nl/publicaties/tijdschrift

