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FUSIE AFGEBLAZEN 

 
De bestuurders van woningcorporatie Ammerstol, Gouderak, Ouderkerk aan den  IJssel en 
Groen Wonen Vlist hebben de huurdersorganisaties meegedeeld dat een fusie tussen de vier 
corporaties niet haalbaar is. Er is, zo schrijven de corporaties in het persbericht, onvoldoende 
vertrouwen dat alle benodigde instemmingen worden verkregen en ook om te komen tot de 
gewenste juridische structuur van de fusiecorporatie. 
De besturen van de corporaties komen na een kleine twee jaar van onderzoeken en elkaar 
intensief besnuffelen (nu pas) tot deze conclusie. Huurdersbelang is overigens niet verrast 
over deze uitkomst. 
 
Het bestuur en leden van Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist (Huurdersbelang)  waren 
vanaf 2017, het begin van het proces van verkenning en onderzoeken kritisch over deze 
voorgenomen fusie, onder andere vanwege de beperkingen die zijn meegegeven aan de 
onderzoekers over de omvang van de fusiecorporatie.  
Huurdersbelang vindt het jammer van alle tijd en energie die het (vrijwilligers)bestuur, de leden 
en de door Huurdersbelang geraadpleegde deskundigen in dit project hebben gestoken en de 
euro’s die alle onderzoeken de corporaties heeft gekost.       
         
Huurdersbelang adviseert de bestuurders, inclusief de raden van commissarissen zich in het 
vervolg in het aller, aller vroegste stadium te overtuigen dat belanghouders die een sleutelrol 
vervullen bij een fusie instemmen met een voorgenomen fusie. Dit voorkomt niet alleen 
teleurstelling achteraf maar voorkomt ook dat er nodeloos veel kosten worden gemaakt voor 
allerlei onderzoeken.  
    

TOEKOMST                
Huurdersbelang zal, als Groen Wonen Vlist overweegt opnieuw een fusietraject in te gaan, 
wederom pleiten voor een in allerlei opzichten forse toekomstbestendige fusiecorporatie, die 
alle uitdagingen, denk bijvoorbeeld aan de verplichtte energietransitie, op een innovatieve, 
daadkrachtige en ambitieuze wijze aanpakt en kan bijdragen aan een optimaal 
dienstverleningsklimaat voor alle huurders van sociale huurwoningen in Haastrecht, Stolwijk, 
Vlist en de Krimpenerwaard.  
 
Andere (kleinere) opties kunnen daarom niet rekenen op de instemming van Huurdersbelang. 
Wij zijn daarvan geen voorstander omdat dit een veel te onzeker toekomstbeeld geeft voor de 
huurders en geen enkele garantie geeft voor het noodzakelijk versterken van  deskundigheid, 
professionaliteit, financiële continuïteit, investeringen en optimale (eigentijdse) dienstverlening 
van de corporatie naar de huurders. Want daar gaat het om.   

 

 

 

 


