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Geachte heer Haans,  

  

1. Inleiding 
Hierbij ons definitieve advies over het concept ondernemingsplan. Dit advies is tot stand gekomen op 
basis van de gedachtewisseling die een vertegenwoordiging van de HBVA op 12 november 2018 met 
de Alliantie gehad heeft over het concept ondernemingsplan en reacties uit de lokale 
huurdersorganisaties. We beginnen met een aantal algemene opmerkingen, vervolgens geven wij 
waar nodig paginagewijs commentaar. 
 
2. Betrokkenheid HBVA bij de totstandkoming van het concept 
Begin mei is er een informatieve bijeenkomst geweest tussen een vertegenwoordiging van de HBVA 
en de Alliantie over de stand van zaken met betrekking tot een update van het ondernemingsplan 
2016. Op 12 november 2018 was er een gedachtewisseling over het concept ondernemingsplan 
2019. In de Samenwerkingsovereenkomst is de afspraak gemaakt dat op alle niveaus de 
huurdersorganisaties vooraf betrokken worden bij het proces waarin beleid gemaakt wordt en niet 
aan het eind van het traject. Een advies is daarbij eerder een sluitstuk van de participatie dan de 
start. De HBVA vindt dat zij in dit geval meer geïnformeerd is over de stand van zaken met betrekking 
tot het concept ondernemingsplan dan dat zij betrokken is bij de totstandkoming daarvan. Wij gaan 
ervan uit dat de HBVA en de regionale huurdersorganisaties goed betrokken worden bij de 
uitwerking van het ondernemingsplan en dat daarbij ook ruimte is om andere accenten/invullingen 
te geven aan de kaders. Immers ‘niks is in beton gegoten’ staat er in het concept ondernemingsplan. 
 
3. Algemene opmerkingen 
Opbouw structuur concept ondernemingsplan 
Na eerste lezing van het concept ondernemingsplan ontstaat de indruk dat in elk hoofdstuk hetzelfde 
gezegd wordt in andere woorden, waarbij de communicatie gericht is op verschillende doelgroepen.  
Bij verder beschouwen kan hoofdstuk 3.1 gezien worden als een toelichting op hoofdstuk 1 en 
hoofdstuk 3.2 op hoofdstuk 2. Het verhaal wordt sterker als dat wat bij elkaar hoort, wordt 
samengevoegd en er een strakkere structuur in wordt aangebracht. 
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Advies 

• Het ondernemingsplan wordt een sterker verhaal als er een strakkere structuur in wordt 
aangebracht en de stukken uit diverse hoofdstukken die elkaar overlappen met elkaar worden 
samengevoegd. 

 
Te veel nadruk op duurzaamheid 
De enige plek in het concept ondernemersplan waar nadrukkelijk gesteld wordt dat de 
duurzaamheidsopgaven ten dienste staan van betaalbaarheid en beschikbaarheid is de formulering 
van de ambities waarvoor de Alliantie zich gaat inzetten, is het begin van hoofdstuk 2. Maar in de 
voertuigambities komen wij beschikbaarheid en betaalbaarheid niet tegen. In hoofdstuk 1 zijn de ‘te 
doen’ acties ‘een beter milieu’, ‘de klant leren kennen’ en ‘verandering is de enige constante’. In deze 
integrale versie van het ondernemingsplan staat duurzaamheid te centraal. Als er wel voor was 
gekozen om een upgrade te maken van het ondernemingsplan 2016 dan zou het meer duidelijk 
worden dat voor de Alliantie de belangrijkste maatschappelijke opgaven betaalbaarheid en 
beschikbaarheid zijn, waaraan duurzaamheid volgend is. De HBVA onderschrijft de noodzaak van 
duurzaamheid en energetische maatregelen, maar beleid hierop mag niet ten koste gaan van de 
portemonnee van de huurder. 
De informatieve bijeenkomst over de MJB op 28 november 2018 heeft ons duidelijk gemaakt dat de 
Alliantie het beleid van vorig jaar met betrekking tot betaalbaarheid en beschikbaarheid financieel 
doortrekt. Het beleid op deze twee onderwerpen wordt voortgezet. In duurzaamheid wordt 
geïnvesteerd, maar dat gaat niet ten koste daarvan. 
 
Advies 

• Het is belangrijk dat de Alliantie in het ondernemingsplan duidelijk maakt dat de 
duurzaamheidsopgaven ten dienste staan van betaalbaarheid en beschikbaarheid. 

 
Klanten of huurders 
In de tekst wordt meestal over huurders gesproken in de termen van ‘klanten’, ‘klantgroepen’ en 
‘cliënten’. Het zijn termen die voor ons een afstand suggereren tussen de Alliantie en de huurders. 
Een klant is niet gelijkwaardig aan degene die de diensten levert. Een huurder van de Alliantie kan 
ook niet kiezen voor een andere verhuurder als de dienstverlening of het beleid van de Alliantie niet 
bevalt. Huurder en verhuurder hebben door het huurcontract een specifieke band wat een extra 
verantwoordelijkheid geeft aan de Alliantie om de huurder hier een gelijkwaardige positie in te 
geven. Onze voorkeur gaat uit om vooral de termen ‘huurder’ of ‘bewoner’ te gebruiken. Wat verder 
opvalt is dat in de tekst veelvuldig wordt gesproken over ‘huurders betrekken’ en slechts één keer 
worden de huurdersverenigingen/bewonerscommissies genoemd. 
 
Advies 

• De HBVA geeft de voorkeur aan het gebruik van de termen ‘huurder’ en ‘bewoner’ boven ‘klant’, 
‘klantgroepen’ en ‘cliënten’; 

• Daar waar in het ondernemingsplan gesproken wordt over het betrekken van huurders ook de 
huurdersverenigingen en bewonerscommissies te noemen. 

 
Verhuurdersheffing en andere belastingen 
De Alliantie stelt dat zij een grote maatschappelijke onderneming is die het verschil kan maken op 
het gebied van de duurzaamheid. De Alliantie wil buiten bestaande paden lopen, de voorhoede 
nemen, flinke stappen zetten en uitzoeken wat wel of niet werkt. Dit versterkt het gevoel dat 
duurzaamheid centraal staat in het ondernemingsplan. Er wordt geen woord gerept over de 
beperkingen die de overheid de Alliantie oplegt om haar ambities waar te maken.  
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De verhuurdersheffing, de hoger wordende vennootschap belasting en andere heffingen kosten de 
Alliantie de eerste drie maanden huur. Als de verhuurdersheffing en de vennootschapsbelasting 
verhoogd worden, dan kan dat vier maanden worden. De Alliantie wil dat het aantal huurwoningen 
voor lagere- en middeninkomens gaat groeien, maar concreet is de doelstelling dat voor elke woning 
die verkocht of geliberaliseerd wordt er hooguit één of als het kan twee nieuwe sociale 
huurwoningen bij komen. De doelstelling beschikbaarheid is al moeilijk te realiseren, laat staan als er 
ambitieuze ambities op het gebied van de duurzaamheid bij komen. Wij vinden dat de Alliantie als 
voorwaarde aan de overheid moet stellen dat een duurzaamheidsbeleid voor de corporatiesector, 
het terugdringen van de CO2 en het nemen van energetische maatregelen alleen sterk ter hand kan 
worden genomen als de verhuurdersheffing wordt afgeschaft en een verhoging van de 
vennootschapsbelasting wordt geschrapt. De verhuurdersheffing moet een investeringsfonds 
worden voor de corporatiesector. 
 
Advies 

• De HBVA adviseert de Alliantie om in het ondernemingsplan stelling te nemen tegen de 
(ver)huurdersheffing en andere onterechte belastingen. De Alliantie behoort als voorwaarde te 
stellen aan de overheid dat deze belastingen in een investeringsfonds gestopt worden ten 
behoeve van de corporaties. 

 
4. Doelgroepen van de Alliantie 
In alle hoofdstukken zijn de doelgroepen van de Alliantie: 

• Huurders met een laag oftewel bescheiden inkomen. In principe heeft 90% van de woningen van 
de Alliantie een sociaal huurcontract; 

• Huurders met een middeninkomen. Het is positief dat de Alliantie stelt dat in principe de 10% 
vrijehuursectorwoningen in de voorraad voor deze groep bestemd is; 

• Kwetsbare huurders. De Alliantie zorgt voor maatschappelijke opvang of beschermd wonen. 
 
Met huurders bedoelt de Alliantie de huidige en de toekomstige huurders. Deze benoeming van de 
doelgroepen is natuurlijk niet nieuw, maar moet uiteraard wel benoemd worden in het 
ondernemingsplan. Voor de HBVA zijn dit ook de doelgroepen van of voor de Alliantie. 
 
Advies 

• Voor de HBVA zijn de doelgroepen van beleid voor de Alliantie dezelfde die de Alliantie in het 
concept ondernemingsplan noemt. 

 
5. Maatschappelijke ambities 
In alle drie de hoofdstukken formuleert de Alliantie de volgende maatschappelijke ambities: 

• Jaarlijkse groei van de voorraad huurwoningen. 

• Stimuleren en ondersteunen van doorstroming naar passende woningen. 

• De huurders betalen een passende huurprijs. 

• Duurzame huurwoningen en wijken. 
 
De formulering van de maatschappelijke ambities is zwakker dan die in het ondernemingsplan 2016. 
De begrippen ‘betaalbaarheid’ en ‘beschikbaarheid’ zijn sterker dan ‘jaarlijkse groei’ of ‘passend’. 
‘Jaarlijkse groei’ is een uitwerkingsmogelijkheid van beschikbaarheid, maar beschikbaarheid kent 
meerdere uitwerkingsmogelijkheden. Met ‘betaalbaarheid’ beoordelen wij wat passend is, maar het 
begrip ‘passend’ hoeft nier persé betaalbaarheid in te houden. 
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Het begrip ‘passend’ is een beladen begrip dat op verschillende manieren ingevuld kan worden. Wij 
stellen voor om het woord ‘passend’ alleen te gebruiken als uit de context blijkt wat daarmee 
bedoeld wordt. 
 
Op een paar plekken in het ondernemingsplan benadrukt de Alliantie het belang dat de woningen 
van de Alliantie moeten voldoen aan de woonkwaliteitseisen van deze tijd. De Alliantie vat dit samen 
in veilig, gezond en comfortabel: een prettig binnenklimaat (ventilatie/vocht, isolatie/temperatuur), 
aanvaardbare geluidsisolatie en voorzieningen (keuken, badkamer en toilet). De Alliantie wil dit op 
een toekomstbestendige manier met hernieuwbare schone energie, circulair materiaal gebruik en 
klimaatadaptie.1 De HBVA onderschrijft het belang dat de Alliantie schenkt aan de kwaliteit van de 
bestaande woningvoorraad. Wij stellen dan ook voor om dit expliciet toe te voegen aan de 
maatschappelijke ambities. 
Wij stellen voor om de ambities als volgt te formuleren: 

• Betaalbaarheid 

• Beschikbaarheid 

• Kwaliteit 

• Duurzaamheid 

• Leefbaarheid 
Duurzaamheid is van belang, alleen mag dit niet ten koste gaan van betaalbaarheid, beschikbaarheid 
en kwaliteit van de bestaande woningvoorraad. 
 
In het vervolg van dit advies volgen wij de paginavolgorde van het concept ondernemingsplan. We 
maken geen opmerkingen over dat waar we het mee eens zijn of waar we al eerder kritische 
kanttekeningen bij hebben gemaakt. 
 
6. Opmerkingen op de hoofdstukken 
Hoofdstuk 1 
Op pagina 4 constateert de Alliantie dat uit een door haar gehouden enquête er een kloof is tussen 
de woorden (of de betekenis die eraan gehecht wordt) die vakmensen gebruiken als zij het hebben 
over duurzaamheid en die van de huurder. Uit een enquête van Mitros onder haar huurders blijkt dat 
90% een eigen duurzame huurwoning belangrijk vindt, maar dat slechts 20% daar eventueel hogere 
woonlasten voor wil betalen dan nu. Beiden enquêtes onderschrijven het belang dat er duidelijk 
gecommuniceerd moet worden met de huurders, de huurders van begin af aan betrokken moeten 
zijn bij de ontwikkelingen van concrete plannen op complex/woningniveau en dat rekening 
gehouden moet worden dat huurders niet voor de kosten willen opdraaien. Nauwe samenwerking 
met de regionale huurdersverenging is hierbij van belang. 
 
Advies 

• Bij de uitwerking van plannen met betrekking tot duurzaamheid is het van groot belang dat er 
helder gecommuniceerd wordt met de huurders, dat de huurders van begin af aan betrokken 
worden bij de ontwikkeling en uitwerking van concrete plannen op complex/buurtniveau en dat 
rekening gehouden wordt met het gegeven dat de huurders niet voor de kosten willen 
opdraaien; 

• Betrokkenheid van de lokale huurdersvereniging is hierbij van belang. 
                                                           
1 Het Planbureau voor de Leefomgeving definieert klimaatadaptie als volgt: Klimaatadaptatie is het proces waarbij de 

samenleving zich aanpast aan het actuele of verwachte klimaat en de effecten daarvan, om de schade die gepaard kan gaan 
met klimaatverandering te beperken en de kansen die de klimaatverandering biedt te benutten. Natuurlijke systemen 
passen zich uitsluitend aan bij het actuele klimaat en de effecten daarvan; menselijke interventies kunnen aanpassingen in 
natuurlijke systemen faciliteren. 
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Op pagina 5 stelt de Alliantie dat zij lokaal verankerd blijft. De Alliantie wil hierover op lokaal niveau 
prestatieafspraken maken. Wij vinden het belangrijk dat de Alliantie expliciet benoemt dat zij ook 
overlegt en prestatieafspraken maakt met de regionale huurdersorganisaties en de 
bewonerscommissies. Wij stellen voor dat overal in het ondernemingsplan waar sprake is van 
overleg of afspraken maken, standaard de regionale huurdersverenigingen en bewonerscommissies 
worden toegevoegd. 
 
Advies 

• De HBVA stelt voor dat waar sprake is in het ondernemingsplan van lokale samenwerking of 
afspraken maken, standaard de regionale huurdersverenigingen en bewonerscommissies worden 
toegevoegd. 

 
Beide punten onderstrepen het belang dat het ontwikkelen van duurzaamheidsplannen altijd 
gepaard moet gaan met een participatie/communicatieplan per concreet project, net zoals dat nu 
gebeurt met renovatie en sloop/nieuwbouw. 
 
Hoofdstuk 2 
Het werkgebied van de Alliantie betreft allemaal regio’s die een hogere ambitie hebben dan het 
klimaatakkoord van Parijs en streven ernaar om koploper te worden. Almere wil in 2022 CO2-
neutraal zijn, Amsterdam in 2025, Amersfoort en de regio Gooi en Vechtstreek in 2030. Het 
perspectief om CO2-neutraal te worden, om de woningvoorraad te verbeteren en te verduurzamen 
ligt bij de Alliantie op 2050 (pagina 6 en 12). Wij vragen ons af hoe de Alliantie hiermee omgaat. 
 
Vraag 

• Hoe gaat de Alliantie om met de ambities van gemeenten die in tijd een kortere tijdspanne 
hebben dan die van de Alliantie? 

 
De Alliantie stelt voor om twee voertuig ambities in te voeren: klant- en organisatieambitie 
(pagina 7). In Nederland hebben 750.000 huishoudens te weinig geld om hun energierekening te 
kunnen betalen. Omgerekend is dat 10% van de Nederlandse huishoudens. Dat is voor veel mensen 
een probleem en levert vaak een bijdrage aan armoede en schuldenproblematiek. Door het 
verhogen van de energiebelasting en de kosten van de energietransitie neemt het aantal 
huishoudens dat de energierekening niet of met moeite kan betalen toe. De Woonbond constateert 
dat er een groeiende duurzaamheidskloof aan het ontstaan is in de samenleving. Wij stellen daarom 
voor om een voertuig ambitie toe te voegen: sociaal-maatschappelijk/duurzaamheid ambitie. Een 
integrale aanpak van duurzaamheid/ CO2-neutraal/ energetische maatregelen én daling van 
woonlasten en voorkomen van armoedeval. 
 
Advies 

• De HBVA stelt voor om een derde voertuigambitie toe te voegen: sociaal-
maatschappelijk/duurzaamheid ambitie. De omschrijving kan misschien beter. Wij bedoelen 
hiermee een integrale aanpak van duurzaamheid/ CO2-neutraal/ energetische maatregelen én 
daling van woonlasten en voorkomen van armoedeval. 

 
Bij de klantambitie, wat wij liever huurderambitie willen noemen, stelt de Alliantie dat zij huurders 
(niet klanten) meer eigen regie bij woonproducten/diensten en bij initiatieven in de buurt wil geven. 
Een uitgangspunt dat wij onderstrepen. Maar het is de vraag of de conclusie dat de rol van de 
Alliantie als ‘tussenpersoon’ afneemt.  



 

 

Vereniging van huurdersorganisaties in het werkgebied van de Alliantie, hart voor wonen 

Per situatie zal beoordeeld moeten worden of de Alliantie meer verantwoordelijkheid moet nemen 
in samenwerking met andere partijen of zich meer kan terugtrekken. Een deel van de huishoudens 
heeft moeite om de regie over hun eigen leven te kunnen voeren. De wijze waarop de Alliantie haar 
incassobeleid voert is een goed voorbeeld waarin de Alliantie wel het voortouw neemt. Maar dat 
geldt niet alleen voor de individuele huurders maar ook de wijken waarin overlast ontstaat door de 
toenemende concentratie van kwetsbare groepen (zie ook pagina 9 eerste aandachtspunt onder 
andere relevante ontwikkelingen). 
 
Advies 

• Het is belangrijk dat op dit onderdeel ook gemeld wordt dat er groepen kwetsbare huurders en 
kwetsbare buurten zijn waarvoor het belangrijk is dat de Alliantie, samen met andere partijen, de 
regie neemt om de positie van deze huurders en buurten te verbeteren. 

 
De Alliantie verhuurt en zal dat ook in de toekomst blijven doen, woningen in de vrije huursector. Dit 
betreft niet alleen woningen voor het middensegment maar ook daarboven. Het is ons niet bekend 
of de Alliantie een specifiek beleid heeft voor de huurders in dit segment bij het leveren van 
producten en diensten. Bijvoorbeeld ten aanzien van het opleveren van de woning met betrekking 
tot de afwerking en voorzieningen in de woningen. 
 
Vraag  

• Wat is het beleid van de Alliantie met betrekking tot het leveren van producten en diensten aan 
huurders in de vrije huursector? 

 
Hoofdstuk 3 
De wereld om ons heen 
We onderschrijven de analyse van de wereld om ons heen op pagina 8 en 9. We delen veel van de 
conclusies die hieruit getrokken worden maar niet die welke leiden tot het Manifest Passend Wonen. 
 
Advies 

• De belangrijkste opgave is niet een permanente herverdeling van de huishoudens in de 
bestaande woningvoorraad in passend gehuisvest zijn qua inkomen en huishoudenomvang, maar 
het bouwen, bouwen en bouwen van betaalbare woningen voor lage en middeninkomens; 

• Bij het aandachtspunt ‘mobiliteit’ ook aandacht voor de vraag autoluwe wijken of niet; 

• Een apart hoofdstukje hier toevoegen over de druk die de stijging van de WOZ-waarden legt op 
de stijging van de maximale huur en de verhuurdersheffing. 

 
Ambities en doelen 
Bij het benoemen van ‘onze (toekomstige) klanten’ stelt de Alliantie dat het aandeel sociale 
huurwoningen in de totale voorraad de komende jaren 90% blijft. Maar de Alliantie houdt daarbij wel 
rekening met regionale verschillen. Het is ons niet duidelijk wat de Alliantie hier met regionaal 
bedoelt. Heeft dat betrekking op verschillen tussen de regio’s waar de Alliantie vestigingen heeft of 
op verschillen binnen een regio? En voor beide mogelijkheden, wat zijn dan de beleidscriteria waaruit 
die verschillen voortvloeien? 
 
Op pagina 10 formuleert de Alliantie de ambitie om niet alleen standaardwoningen te bouwen voor 
gezinnen, maar ook kleinere woningen voor het toenemend aantal eenpersoonshuishoudens, 
studenten en jongerenwoningen. Dat vinden wij een verstandig voornemen. Het is wel van belang 
dat de Alliantie hier een andere invulling aan geeft dan die van wat de beleggers nu doen.  
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De HBVA wil betrokken worden bij de programma’s van eisen die voor deze categorieën ontwikkeld 
gaan worden. Daarbij betrekken wij zowel de woontechnische kwaliteit als de huurprijs. 
 
Op pagina 11 stelt de Alliantie dat zij terughoudend wil zijn met sloop. Maar zij wil wel de optie 
openhouden dat sloop soms de wijkvernieuwing ten goede kan zijn of dat sloop/nieuwbouw soms 
een duurzamere oplossing is dan het behoud van het oude. Wij vinden het belangrijk dat er op lokaal 
niveau, de lokale huurdersvereniging, de bewoner(commissies) in het betrokken gebied of met 
betrekking tot duurzaamheid goed betrokken worden bij het nadenken of deze opties beter zijn dan 
het behoud van het bestaande. 
 
Wij gaan aan de Alliantie voorstellen om de alinea over het Manifest Passend Wonen te schrappen. 
Het manifest is bedoeld als uitnodiging voor discussie en overleg met de huurdersorganisaties en 
andere partijen. Het manifest pretendeert niet de oplossingen voor de problemen op de 
woningmarkt in zich te hebben. Beter is het om hiervoor in de plaats het voornemen te noemen dat 
de Alliantie er alles aan gaat doen om de verhuurdersheffing om te zetten tot een investeringsfonds 
voor de corporaties en de verhoging van de vennootschapsbelasting tegen te houden. 
 
Wij vinden het zeer positief dat de Alliantie zich ook wil inzetten voor verduurzaming van de 
complexen die vallen onder een VvE. Maar wij betreuren het dat de Alliantie alleen de mede-
eigenaren noemt waarmee zij gaat overleggen over duurzaamheidsmaatregelen en over de 
financiering daarvan. De huurders behoren nadrukkelijk hierbij betrokken te worden. 
 
Bij de laatste alinea op pagina 12 willen wij een alinea toevoegen. Energiebesparende en 
duurzaamheidsmaatregelen zijn nu veelal gekoppeld aan planmatig onderhoud en in mindere mate 
aan mutatieonderhoud. Ter vermindering van de CO2-uitstoot en het terugdringen van de 
woonlasten willen wij een programma waarbij complexen die niet op de rol staan voor 
sloop/nieuwbouw of planmatig onderhoud, maar die behoren tot het slechts geïsoleerde bezit van 
de Alliantie aangepakt gaan worden. Het isoleren van dak en gevel (de schil) draagt zeer hoog bij aan 
het terugdringen van CO2 uitstoot en aan de vermindering van woonlasten. Twee doelen in één! 
 
Ook bij het schrijven van een concept ondernemingsplan is het belangrijk om zich bewust te zijn dat 
het vocabulair van vakmensen niet altijd gedeeld wordt door de huurder die actief is in een 
huurdersvereniging, bewonerscommissie of de geïnteresseerde huurder. Het begrip ‘operational 
excellence’ op pagina 14 hebben wij ons nog niet eigen gemaakt. 
 
Advies 

• Wat bedoelt de Alliantie met regionale verschillen en wat zijn de beleidscriteria waaruit die 
verschillen voortvloeien? 

• De HBVA vindt het een verstandig voornemen om niet alleen standaardwoningen te bouwen 
voor gezinnen, maar ook kleinere woningen voor het toenemend aantal 
eenpersoonshuishoudens, studenten en jongerenwoningen; 

• De HBVA wil betrokken worden bij de programma’s van eisen die voor deze categorieën 
ontwikkeld gaan worden, zowel wat de woontechnische kwaliteit betreft als de huurprijs; 

• De HBVA is het met de Alliantie eens dat sloop/nieuwbouw bij wijkvernieuwing soms een 
duurzamere oplossing kan zijn dan het behoud van het oude. Het is belangrijk dat de lokale 
huurdersvereniging, de bewoners(commissies) in het betrokken gebied op een open manier 
betrokken worden bij het al of niet vaststellen van deze optie; 
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• De HBVA adviseert de Alliantie om de alinea over het Manifest Passend Wonen te schrappen 
omdat het een discussiestuk betreft en te vervangen door een tekst die pleit voor de afschaffing 
van de verhuurdersheffing; 

• De HBVA vindt het heel positief dat de Alliantie zich positief uitspreekt zich ook te willen inzetten 
voor verduurzaming van VvE-complexen. In het ondernemingsplan behoort expliciet benoemd te 
worden dat de Alliantie de huurders hierbij betrekt; 

• De HBVA vraagt om een plan van aanpak voor het isoleren van het slechts geïsoleerde deel van 
het bezit van de Alliantie. 

 
Conclusie 
De HBVA kan met de hoofdlijn instemmen van het concept ondernemingsplan. Het is ons duidelijk 
geworden dat het aanvullend is op het beleid met betrekking tot betaalbaarheid en beschikbaarheid. 
Zoals we hierboven hebben aangegeven willen wij dat de Alliantie op een aantal onderwerpen 
andere accenten legt dan die in het concept ondernemingsplan. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
namens het bestuur van de HBVA 
 

 

 

 

 

Helene Fentener van Vlissingen, vicevoorzitter 


