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Ruim 600 Vivare woningen in de gemeentes Arnhem, Duiven, Westervoort, 

Renkum, Rheden en Overbetuwe veranderen op 1 maart 2016 van eigenaar. 

De Autoriteit Woningcorporaties heeft onlangs akkoord gegeven op de 

verkoop. Daarmee is de laatste stap gezet in een zorgvuldig doorlopen 

verkoopproces dat alles bij elkaar zo’n twee jaar geduurd heeft. Het gaat om 

alle mogelijke soorten woningen: eengezinswoningen, appartementen, sociale 

huurwoningen, maar ook vrije sector woningen. 

 

Voor de bewoners verandert er nagenoeg niets. Vandaag krijgen ze een brief 

met daarin de belangrijkste wijzigingen: een nieuw telefoonnummer voor 

reparatieverzoeken en een ander bankrekeningnummer voor de huur. De huur 

en alle andere voorzieningen blijven hetzelfde. In de brief staat ook een 

uitnodiging voor een inloopbijeenkomst waar de beheerder van de woningen 

aanwezig zal zijn voor nadere kennismaking.   

 

Eric Angenent, directeur bestuurder: “Ik ben blij dat we de bewoners nu 

eindelijk kunnen informeren. Met de handtekening van de Raad van 

Commissarissen hebben we gisteren een zorgvuldig verkoopproces kunnen 

afronden, dat al met al twee jaar in beslag heeft genomen en waar de 

gemeenten en de huurdersbelangenvertegenwoordigers nauw bij betrokken 

zijn geweest. Maar ik ben vooral blij dat we op deze manier kunnen blijven 

werken aan een woningportefeuille die ook op de vraag en de doelgroep van 

de toekomst kan inspelen. Bovendien heb ik er alle vertrouwen in dat het voor 

de huurders goed geregeld is met de nieuwe eigenaar.” 

 

De nieuwe eigenaar, QSP ESS B.V., een private investeringsmaatschappij in 

handen van de Amerikaanse belegger Soros, neemt alle lopende afspraken 

van Vivare met de huurders over. Het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd 

door Hoen Vastgoedbeheer B.V.  Ook het Gemakspakket waar veel huurders 

gebruik van maken blijft gewoon van toepassing. Verder moet de eigenaar 

zich net als Vivare aan alle wettelijke vereisten houden als het gaat om huur 

en verhuur van woningen.  

 

Vrijgekomen woningen kunnen aan een bredere doelgroep worden 

toegewezen dan die van Vivare. Dat komt omdat de nieuwe eigenaar zich niet 

aan de strikte toewijzingsregels voor sociale verhuurders hoeft te houden, 

zoals bijvoorbeeld de passendheidstoets en het meetellen van de wachttijd.  

 

Vivare verkoopt al geruime tijd actief woningen uit haar bestaande voorraad. 

Zowel aan particulieren voor eigen bewoning als aan andere (commerciële) 
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verhuurders, waarvan een deel nu is verkocht aan de koper. Op deze manier 

wil Vivare ook in de toekomst voor een passende woningvoorraad zorgen, die 

aansluit op de vraag die dan verwacht wordt en de doelgroep waar Vivare zich 

op richt: mensen met een laag inkomen. Met de opbrengst van de verkoop 

kan Vivare weer andere woningen bouwen en verbouwen, die in de toekomst 

beter passen bij de doelgroep. 

 

Deze transactie is onderdeel van een groter pakket van woningen, dat Vivare 

verkocht heeft. De gemeentes en de huurdersverenigingen zijn in een 

vroegtijdig stadium betrokken bij de verkoop. Zij hebben in een aantal 

stappen ingestemd met de verkoop van het huidige pakket van ruim 600 

woningen en met de koper. Voor twee andere onderdelen van in totaal nog 

eens 75 woningen wordt in een aparte aanvraag toestemming aan de 

Autoriteit Woningcorporaties gevraagd.  

 

De opbrengst zet Vivare weer in voor volkshuisvestelijke doelen zoals 

herstructurering, nieuwbouw of verduurzaming. Dus niet voor de eigen 

bedrijfsvoering of het betalen van rente of belastingen. De verkoop is niet 

ingegeven door financiële nood, maar door lange termijn voorraadbeleid. 

 

______________________________________________________ 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjolein Nagel, 

communicatie Vivare, via m.nagel@vivare.nl of de Vivare perstelefoon 

06 32141320 

 

Woningcorporatie Vivare biedt een thuis aan een circa 23.500 huishoudens 

met in totaal 55.000 bewoners. Wij werken in zes gemeenten in Arnhem en 

omgeving aan onze kerntaak: het bouwen, onderhouden en verhuren van 

betaalbare sociale huurwoningen. Vivare maakt de juiste keuzes om 

betaalbaar wonen voor huurders mogelijk te houden. Nu en in de toekomst.  


