
 
 
Vestia Rotterdam Stadswonen 

T.a.v.  Bestuur Vestia 

Postbus 4057 

3006 AB ROTTERDAM 

 

Rotterdam, 26 april 2013 

 

Betreft: Zienswijze ten aanzien van de verkoop 1422 eenheden aan SSH 

 

Geachte Bestuur, 

 

Naar aanleiding van uw verzoek tot het uitbrengen van een zienswijze ten aanzien van de verkoop 

van 1422 eenheden van Vestia Rotterdam Stadswonen (VRS) aan Stichting Studentenhuisvesting 

Utrecht (SSH), berichten wij u als volgt. 

 

Wij ontvingen van u de volgende stukken: 

 Uw brief van 14 februari 2013; 

 Uw brief van 7 maart 2013. 

 Notitie “afname woningen” van 12 maart 2013; 

 Uw brief van 15 maart 2013 met de notulen van het verslag van 13 maart 2013. 

 

Om te komen tot deze zienswijze hebben wij gesprekken gevoerd met: 

 Vestia (Dhr. Thielen - bestuurder, Mevr. Janssen - directeur wonen, Mevr. Van der Kemp - 

manager verhuur & beheer, Dhr. Siemensma  -  beleidsmedewerker); 

 De vertegenwoordigers van de huurders van het woonbedrijf VRS; 

 De Landelijke Huurdersraad Vestia (LHV); 

 Het bestuur van SSH (Dhr. Jochems - bestuurder, dhr. De Maaijer - manager strategie; 

 De monitoringscommissie ingesteld om de fusie afspraken gemaakt tussen SW en Vestia te 

monitoren; 

 Het ministerie voor Wonen en Rijksdienst; 

 De gemeenteraad van Rotterdam; 

 De wethouder onderwijs van Rotterdam; 

 De manager wonen van Inholland; 

 BoksXL, de vertegenwoordiging van de huurders van SSH. 

 

De vertegenwoordigers van de bij de verkoop betrokken panden hebben actief meegeschreven aan 

dit advies in de vorm van een adviescommissie. 

 

Allereerst willen wij opmerken dat de informatievoorziening moeizaam tot stand kwam. U geeft aan 

de overeengekomen prijs niet te willen delen met Stichting Huurdersbelang Stadswonen (SHS) in 

verband met het bedrijfsbelang. Welke schade Vestia zou lijden door het verstrekken van deze 



 
informatie blijft echter onduidelijk. Wat ons betreft is dit onacceptabel. Zeker gezien het feit dat het 

financiële belang voor Vestia, en dus haar huurders, tevens uw enige argumentatie voor de verkoop 

is. 

 

Fusieafspraken 

Tijdens het fusieproces in 2011 maakten Vestia en Stadswonen (SW) afspraken, waar ook SHS bij 

betrokken was. Deze afspraken zijn vastgelegd in de fusieovereenkomst en in de notulen van een 

gesprek tussen Dhr. Van der Vlist en het bestuur van SHS. Onder andere werd afgesproken dat het 

SW-vastgoed bij het woonbedrijf VRS zou blijven. SHS constateert dat u door deze verkoop niet 

handelt in overeenstemming met deze overeenkomst en afspraken.  

 

Volkshuisvestelijk belang 

Het uitgangspunt van SHS bij het beoordelen van deze transactie is het volkshuisvestelijk belang en 

de huurder. Het voorzien in shortstay accommodatie wordt pas een corporatietaak wanneer dit een 

positieve bijdrage levert aan de financiën van de corporatie én niet ten koste gaat van haar reguliere 

taken. Dit uitgangspunt van SHS wordt te meer gesterkt doordat in Rotterdam voldoende 

alternatieven voorhanden zijn voor shortstay huisvesting, zoals het recent opgeleverde Student Hotel 

aan de Oostzeedijk. Commerciële partijen zullen verminderd aangetrokken worden indien 

corporaties in deze markt kunnen gaan concurreren met maatschappelijk (geborgd en dus 

goedkoper) kapitaal.  

 

Vestia heeft aan SSH aangegeven graag van haar gehele shortstay activiteit af te willen, omdat bij 

verkoop van een deel van het bezit waarin shortstay is ondergebracht het contigent te klein wordt 

om een rendabele bedrijfsvoering in stand te houden. Dit argument ondersteunt SHS, indien blijkt 

dat shortstay geen rendabele activiteit meer zou zijn. Het is echter onlogisch dat SSH dan niet alle 

shortstay panden over neemt zodat de transactie in één keer afgerond kan worden. In plaats daarvan 

wordt nu een mix van shortstay- en regulierbezit over genomen waarbij wordt voorgesteld dat een 

drie jaar durende uitwisseling moet gaan plaats vinden. SSH neemt daarbij het beheer over alle 

achterblijvende shortstay eenheden in de SW panden en SW het beheer over alle reguliere eenheden 

in die panden die SSH overneemt. Overgang van beheer en bestemming vindt dan plaats bij mutatie. 

 

SSH heeft ons tijdens een gesprek aangegeven dat zij niet al het shortstay bezit wenst over te nemen, 

omdat de kwaliteit hiervan voor hen onvoldoende is. In de kwaliteit en onderhoudsstaat van het 

vastgoed heeft de SHS van u geen inzicht gekregen. SSH zegt dit wel te hebben en zegt te hebben 

geconstateerd dat de kwaliteit van het vastgoed dat achterblijft slechter is dan de kwaliteit van het 

vastgoed dat ze overnemen. SSH heeft tevens aangeven alleen bezit over te nemen waarvoor zij niet 

meer dan de bedrijfswaarde hoeft te betalen. Vestia heeft echter aangeven dat SSH fors meer dan de 

bedrijfswaarde betaalt. Voorgaande is niet met elkaar in overeenstemming. 

 

U geeft aan 1043 bestaande woningen en 372 nog op te leveren eenheden te willen verkopen aan 

SSH. Van die 1043 zijn er momenteel 675 bestemd voor de reguliere student. In het achterblijvende 

VRS-bezit bevinden zich nu nog 518 shortstay eenheden. Deze zullen worden teruggebracht naar de 



 
reguliere markt. SHS constateert dat deze verkoop een direct verlies van 157 kamers voor reguliere 

studenten oplevert. Van de 518 eenheden die teruggebracht worden bevindt het overgrote deel zich 

veel verder buiten het stadscentrum dan het verkochte bezit. Er ontstaat door de verkoop dus zowel 

een kwantitatieve als een kwalitatieve afname van de beschikbaarheid van reguliere 

studentenkamers.  

 

De afname van de kwantiteit en de kwaliteit van het bezit is niet in het belang van de huurders van 

VRS en de toekomstige studenten in Rotterdam. Ook ziet SHS de eenheden die teruggebracht 

worden als verminderd verhuurbaar, een probleem dat in het verleden is opgelost door juist daar 

shortstay eenheden te plaatsen omdat deze doelgroep minder kritisch bleek: een oplossing die in de 

toekomst niet meer mogelijk zal zijn. 

 

SSH geeft aan Vestia graag te “helpen” door het overnemen van haar shortstay activiteiten. SHS kan 

niet anders dan concluderen dat het hier eerder om “cherry picking” gaat, zeker gezien het feit dat 

SSH aangeeft alleen rendabele investeringen te willen doen en vrijstelling voor de “Vestiaheffing” 

heeft opgenomen als ontbindende voorwaarde in haar bieding. Ook aan BoksXL heeft SSH duidelijk 

gemaakt dat deze transactie ”vooral bedoeld is om geld te verdienen om te kunnen blijven bouwen 

in Utrecht”. Volgens SHS is het een onwenselijke situatie dat corporaties op deze wijze van een in 

problemen verkerende collega profiteren, terwijl onze huurders erop achteruit gaan door de 

bovengenoemde kwalitatieve en kwantitatieve afname van beschikbare woningen en beperking van 

de financiële ruimte om de kwaliteit van het resterende bezit van Vestia te waarborgen, dan wel te 

verbeteren. 

 

Gevolgen voor de zittende huurder 

Shortstay en reguliere huisvesting zijn twee totaal verschillende onderdelen binnen het woonbedrijf 

VRS, met ieder hun eigen dynamiek. Uitwisselingsstudenten willen, gemiddeld meer dan de reguliere 

student, het leven in Rotterdam en de rest van Nederland ontdekken in de korte periode dat zij hier 

verblijven. Veelgenoemde argumenten om naar Rotterdam te komen zijn, naast uitstekende 

onderwijsinstellingen, het relaxte klimaat, het uitgaansleven en het liberale alcohol- en drugsbeleid 

in Nederland. 

 

Voorgaande, in combinatie met vaak grote cultuurverschillen, leidt nogal eens tot problemen tussen 

deze doelgroepen wanneer ze in hetzelfde pand worden gehuisvest. Men ziet bij VRS dan nu ook 

vooral aparte shortstay panden, of kleine groepjes shortstay eenheden in grotere panden.  

 

Voorgaande kan met name tot vervelende situaties leiden indien het om eenheden met 

gemeenschappelijke ruimten en/of voorzieningen gaat. Waar nu de mogelijkheid tot coöptatie wordt 

geboden door VRS, om de leefbaarheid binnen een unit op peil te houden, zal in de nieuwe situatie 

bij mutatie een shortstay student worden geplaatst door SSH. U heeft toegezegd indien dit tot 

problemen leidt, zich in te willen spannen om huurders met voorrang een passende woning aan te 

bieden in een ander pand. SHS vindt een toezegging onvoldoende. Het coöpteren is weliswaar niet 

als recht opgenomen in de huurovereenkomst, maar deze mogelijkheid is altijd geboden. De 



 
verhuurder moet de huurder rustig woongenot verschaffen, een recht dat verminderd gewaarborgd 

kan worden indien de huurder niet zelf een passende huisgenoot kan selecteren. SHS vindt dat de 

mogelijkheid tot coöpteren gehandhaafd dient te blijven en indien dit niet (meer) mogelijk blijkt, VRS 

moet toezeggen altijd een passende vervangende woonruimte aan te zullen bieden indien er 

problemen binnen een unit ontstaan door het plaatsen van shortstayers. Tevens vindt SHS dat hierbij 

alle kosten voor de verhuizing voor rekening van Vestia dienen te komen en de huurder recht heeft 

op een vergelijkbare huurprijs, zowel in absolute zin als in percentage van de maximaal redelijke 

huurprijs. 

 

VRS heeft in het verleden nooit de door haar gesloten campuscontracten uitgeoefend. In de panden 

d’Blaauwe molen en Caland II heeft de meerderheid van de huurders een dergelijk contract. Dat wil 

zeggen dat huurders niet, in tegenstelling tot wat in hun contract staat, hoefden te vertrekken 

binnen een half jaar na afronding of uitschrijving van hun studie. Er zijn huurders die hier hun leven 

op hebben ingericht. Vestia geeft aan niets te hebben afgesproken met betrekking tot deze 

campuscontracten. SSH geeft aan nog geen beleid te hebben vastgesteld betreffende dit onderwerp. 

VRS heeft toegezegd zich in te willen spannen om huurders die worden uitgezet te huisvesten in 

Vestia bezit. SHS is van mening dat het ten opzichte van zittende huurders niet redelijk is de 

campuscontracten uit te gaan oefenen. SHS is van mening dat Vestia hierover afspraken moet 

vastleggen met SSH en SHS. Voorts vindt SHS dat Vestia altijd een passende vervangende 

woonruimte moet aanbieden indien een huurder zijn huis moet verlaten omdat SSH het 

campuscontract wil uitoefenen. SHS vindt daarom dat hierbij alle kosten voor de verhuizing voor 

rekening van Vestia komen en de huurder recht heeft op een vergelijkbare huurprijs, zowel in 

absolute zin als in percentage van de maximaal redelijke huurprijs.  

 

Eenzelfde regeling zou moeten gelden indien SSH huurders gaat uitzetten met als reden “dringend 

eigen gebruik” in de verkochte panden zonder campuscontracten. Tevens is SHS van mening dat 

vastgelegd zou moeten worden dat SSH geen mensen om deze reden mag uitzetten. Deze huurders 

hebben expliciet gekozen in een pand voor “algemene jongerenhuisvesting” te gaan wonen. 

  

SHS zal, indien aan bovenstaande niet wordt voldaan, bewoners die te maken krijgen met een 

dergelijke situatie actief ondersteunen in eventuele juridische procedures. SHS geeft hierbij alvast 

aan dat de verhuurder haar alle kosten in verband met dit onderwerp dient te vergoeden. 

 

Kennisglas 

Zowel Vestia als SSH geeft aan een notariële akte te willen opstellen zodat Vestia toegang zal blijven 

houden tot het Kennisglasknooppunt dat is opgesteld in één van de verkochte panden. SSH geeft aan 

geen behoefte te hebben aan de aansluiting van de door haar aangekochte panden op dit netwerk. 

Hierover zijn eveneens geen afspraken gemaakt. Vestia geeft aan nadere afspraken te willen maken 

met SSH betreffende dit onderwerp. SHS adviseert het netwerk niet te gaan delen met SSH. Indien 

SSH ervoor kiest de aansluiting te behouden, zal SSH moeten volgen indien Vestia aanpassingen 

wenst te doen in het netwerk, om te voorkomen dat besluitvorming rondom het beheer in de 

toekomst nog trager zal verlopen.  



 
 

Indien SSH ervoor kiest de aansluiting niet over te nemen bedragen de kosten voor de resterende 

looptijd voor wat betreft het BBNED contract dan ten minste € 13,31 x 1042 aansluitingen x 12 

maanden x 8 jaar = € 1.331.425,92 indien hierover geen overeenstemming wordt bereikt met 

BBNED/Tele2. Deze kosten komen direct ten laste van de opbrengsten uit deze verkoop. 

 

Voor de zittende huurders dient de netwerkaansluiting uiteraard in stand te blijven tot het moment 

dat het huurcontract eindigt. 

 

Voorwaarden en reglementen 

SSH is van mening dat SSH gehouden is aan de Algemene huurvoorwaarden, het Beheerreglement, 

het Kennisglasreglement en het reglement Klachten- en Geschillencommissie. Deze maken allen deel 

uit van de huurovereenkomst. 

 

Overgangsperiode en beheerstructuur 

U geeft aan een overgangsperiode van drie jaar te willen hanteren. Niet duidelijk is echter wat er zal 

gebeuren indien na drie jaar niet alle woningen door mutatie zijn overgegaan.  

De volgende vragen zijn gesteld ten aanzien van de overgangsperiode en de beheerstructuur: 

 Op welk moment wordt de beheerstructuur opgeheven? 

 Wat gebeurt er met de saldi van de diverse wooncommissie fondsen en inventarissen van de 

wooncommissie? 

 Welke rechten en plichten van de wooncommissies blijven tot op welk moment in stand? 

 Wat gebeurt er met de activa van de verenigingen (denk aan camera’s welke nagelvast 

verbonden zijn aan het gebouw)? 

 Wat gebeurt er met de was faciliteiten binnen de gebouwen en de hierbij behorende 

reserveringen vanuit de verenigingen? 

 Wat gebeurt er met de lopende overeenkomsten (zoals overeenkomsten drank- en 

snoepautomaten en lease overeenkomsten rond de was faciliteiten)? 

Vestia geeft dat er over deze overgangsperiode nog afspraken moeten worden gemaakt met SSH, in 

samenspraak met SHS. U hebt aangeboden hiervoor een werkgroep te vormen. SHS zal deelnemen 

aan deze werkgroep, maar is van mening dat deze afspraken deel uitmaken, of althans zouden 

moeten maken, van de overeenkomst tussen Vestia en SSH. 

 

Pand specifieke problemen d’ Blaauwe Molen & Overhoningen 

De panden d’Blaauwe Molen en Overhoningen zijn deel van een wooncommissiestructuur die 

verschilt van andere wooncommissies verbonden aan Vestia Rotterdam Stadswonen. Vereniging 

d’Blaauwe Molen/Struisenburg (KVK: 40347748) beheert de panden d’Blaauwe Molen, 

Overhoningen, Struisenburg en ’t Hoekje gezamenlijk. Hierbij is er een aparte beheerder voor 

d’Blaauwe Molen en voor de combinatie Overhoningen, Struisenburg en ’t Hoekje (ook wel de 

Struiscombi). Beide hebben hun eigen kas, maar wel wordt er een gezamenlijk jaarverslag 

uitgebracht. 



 
 

Mochten de panden d’Blaauwe Molen en Overhoningen verkocht worden dan levert dit voor de 

vereniging en haar leden complicaties op. Op dit moment werkt de vereniging alleen samen met 

Vestia Rotterdam Stadswonen. Na de verkoop zou de vereniging zowel met deze partij, als met een 

nieuwe eigenaar van de panden samenwerken om zorg te dragen voor een prettige leefomgeving. 

Niet alleen zullen er dan iedere maand drie aparte kassen (d’Blaauwe Molen, Overhoningen en 

Struisenburg/’t Hoekje) gemaakt moeten worden, ook zullen er twee aparte jaarverslagen moeten 

komen. Beide eigenaren krijgen immers alleen inzicht in het deel van onze financiën dat hun panden 

aangaat. 

 

Ook is er nu een gezamenlijke rekening van de vereniging en zijn er gezamenlijke reserves. De 

reserves en het geld op de lopende rekening dienen naar evenredige bijdrage gebruikt te worden 

voor de verbetering van de leefomgeving van de leden van de vereniging. Na eventuele verkoop is 

het vrijwel onmogelijk uit te vinden hoe groot de bijdrage aan de rekeningen van ieder pand is. Maar 

het is vooral een kwestie uit te zoeken welke kosten er door ieder pand zijn gemaakt. Dit aangezien 

sommige kosten niet pandafhankelijk zijn of gedeeld worden door twee of meer panden. Mocht er 

een verkoop plaatsvinden, dan zal de vereniging op den duur alleen nog de panden Struisenburg en ’t 

Hoekje beheren aangezien alle leden uit d’Blaauwe Molen en Overhoningen vervangen zullen 

worden door bewoners die geen lid worden van de vereniging bij betrekking van de woning. Het is 

echter niet de bedoeling dat geld dat ingebracht is door bewoners van d’Blaauwe 

Molen/Overhoningen geheel besteed wordt aan de overige panden. Dit geld is in eerste instantie 

betaald voor de gebouwen waarin de bewoner zelf woonachtig is. 

 

Tevens brengt de scheiding van de panden nog een probleem met zich mee. Bewoners van ’t Hoekje 

en Struisenburg maken op dit moment gebruik van wasmachines en drogers die zich in d’Blaauwe 

Molen bevinden. Deze machines zijn tevens eigendom van de vereniging. Wanneer de panden 

gescheiden zouden zijn, kunnen de bewoners van ’t Hoekje en de Struisenburg hier geen gebruik 

meer van maken. Overigens is er die panden geen plaats om de bewoners van een nieuwe was- en 

droogruimte te voorzien. 

 

Ook is de perscontainer in het midden van de straat een gedeelde faciliteit. Deze kan door bewoners 

geopend worden m.b.v. hun huissleutel en is eigendom van VRS. Na een verkoop zouden bewoners 

van d’Blaauwe Molen, Overhoningen en Erasmus International House (tevens een pand van VRS dat 

zich in dezelfde straat bevind) hun afval hier niet meer weg kunnen gooien. Mocht de perscontainer 

ook overgenomen worden dan geldt dit voor bewoners van de Struisenburg en ’t Hoekje.  

 

Daarnaast staat de parkeerplaats voor d’Blaauwe Molen en Overhoningen onder beheer van VRS. 

Bewoners van ’t Hoekje en Struisenburg die hiervoor momenteel een parkeerovereenkomst hebben 

zullen na verkoop deze eventueel kunnen kwijtraken. 

 

Naar aanleiding van het voorgaande hebben wij de volgende vragen: 



 
 Hoe gaat VRS zorgen dat de bewoners van ’t Hoekje en de Struisenburg weer de beschikking 

krijgen over een wasruimte zonder daarbij afhankelijk te worden van de SSH? 

 Is de perscontainer over genomen door SSH? Is de grond onder de perscontainer 

overgenomen door SSH? Hoe gaat VRS de afvoer van afval garanderen voor de bewoners van 

de niet bij de verkoop betrokken panden? Indien er wordt gekozen voor een gezamenlijke 

container wil SHS inzicht in de kostenverdeling. 

 Welke afspraken zijn gemaakt rondom de parkeerovereenkomst? SHS acht het onwenselijk 

dat bewoners straks voor hun parkeerovereenkomst naar een ander loket moeten. 

 

Locatie Stichting Huurdersbelang Stadswonen 

De in het principeakkoord overeengekomen verkoop heeft gevolgen voor de huisvesting van SHS, 

welke haar kantoorruimte in een van de te verkopen panden (namelijk het Erasmus International 

House) houdt. Omdat SHS tevreden is over haar huidige vestigingsruimte hoeft de verkoop van het 

pand aan SSH niet tot een verhuizing van SHS naar een ander Vestia pand te leiden. SHS behoeft haar 

kantoorruimte niet bij Vestia te huren en zou daarom graag een nieuw huurcontract tegen een 

redelijke vergoeding met SSH afsluiten om zo op de huidige locatie gehuisvest te kunnen blijven. 

Door op de huidige locatie te blijven zou SHS niet genoodzaakt zijn om over een nieuwe locatie te 

onderhandelen en zal het ook geen verhuiskosten hoeven declareren. 

 

Wanneer SHS onverhoopt toch zou moeten verhuizen dan zouden wij een eerste voorkeur hebben 

voor een kantoor in het pand de Goudsesingel i.v.m. de centrale ligging en bereikbaarheid. Wanneer 

dit niet mogelijk zou blijken in het pand Cité.  

 

Het financiële deel van de overeenkomst 

In de verschillende overleggen tussen Vestia en SHS is gesteld dat de noodzaak tot verkoop ligt in de 

behoefte van Vestia om een positieve kasstroom te generen. Op welhaast elke volkshuisvestelijke 

vraag was het antwoord: ‘Dit is niet meegenomen in de verkoopovereenkomst’ en ‘Het hoofddoel is 

om woningen te verkopen aangezien de financiële situatie en daarmee de toekomst van Vestia sterk 

afhankelijk is van het verkoopprogramma’. Informatie over het financiële deel van de overeenkomst 

die met SSH is gesloten ontvingen wij van u echter maar zeer beperkt.  

 

De belangrijkste pijler onder het verbeterplan is de complex gewijze verkoop van woningen tegen 

70% WOZ-waarde. SHS constateert echter dat Vestia deze heeft verkocht tegen 60% van de WOZ- 

waarde. Er wordt dus niet tot nauwelijks een bijdrage geleverd aan het oplossen van de schuldenlast 

van Vestia. Dat er in de toekomst delen van VRS worden verkocht tegen 70% WOZ –waarde lijkt door 

deze verkoopprijs onwaarschijnlijk. 

 

De verkoop levert Vestia dan ook niets meer op dan een kortstondige positieve kasstroom om Vestia 

(tijdelijk) overeind te houden. Het overeind houden van Vestia is niet in het belang van de huurders. 

Wij geven dan ook een negatieve zienswijze af ten aanzien van deze verkoop en zien de door ons 

gestelde vragen graag zo spoedig mogelijk beantwoord. 

 



 
Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van Stichting Huurdersbelang Stadswonen, 

 
Riëtte Folmer 

Voorzitter 


