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WONEN IN VERANDERING
Er zijn enorme veranderingen
in de samenleving van de
laatste 50 jaar waargenomen,
in de toekomst staan nog
grotere veranderingen te
wachten. Dat geldt ook op het
gebied van ruimte en wonen.
Projectontwikkeling was altijd
lineair, maar moet nu naar
circulair veranderen.
Ruimtelijk beleid zal zich
aanpassen door stedelijke
groei en de invloed van de
klimaatsverandering.
Nederland
is
sterker
verstedelijkt dan de meeste
andere landen in Europa. Tegelijkertijd is het aandeel inwoners dat in grote stedelijke regio’s (met
meer dan 500.000 inwoners) woont opvallend laag: de helft van de stedelijke bevolking woont in
kleine stedelijke regio’s.
Een review van de afgelopen jaren:
In 2010 kwam het SER Rapport ‘Naar een integrale hervorming van de woningmarkt’ uit, maar
kwam ook de financiële crisis tot een definitieve uitbarsting, die nog jaren zou voortduren. Toen al
functioneerde de Nederlandse woningmarkt niet goed. Integrale hervormingen werden voorgesteld
die beoogden huishoudens meer vrijheid in de woningkeuze te bieden, betere prijsvorming tot stand
te laten komen, inkomens- en vermogensrisico’s van huishoudens te beperken en de
overheidsfinanciën te ontlasten. Een goed functionerende woningmarkt zou resulteren in een
adequaat woningaanbod van huur- en koopwoningen, waarbij eenieder tegen de geldende
marktprijs en in elke fase van de levensloop de woning en de eigendomsvorm zou kunnen kiezen
waar de voorkeur naar uitgaat.
Er is een lange traditie van overheidsingrijpen met een fors beslag op de overheidsfinanciën, toch
vertoonde de woningmarkt al een groot aantal knelpunten. De gemiddelde kwaliteit van de
Nederlandse woningvoorraad was internationaal gezien technisch goed op orde, mede als gevolg van
de inspanningen van de woningcorporaties. Zowel kwalitatief als kwantitatief deden er echter
tekorten voor. De combinatie van een restrictief ruimtelijk beleid, een stijgende woningvraag en de
gunstige fiscale behandeling van de eigen woning had geleid tot sterk gestegen huizenprijzen. Dit
heeft op zijn beurt weer geleid tot hoge grondprijzen. De waarde van het eigenwoningbezit was de
laatste dertig jaar in reële termen verviervoudigd. Als gevolg hiervan waren de woonlasten gestegen
en was het moeilijk geworden voor starters om een woning te kopen.
Het fiscaal regime voor de eigen woning stimuleerde mensen om hun eigen woning te financieren
met vreemd vermogen, ook wanneer eigen vermogen wel voorhanden was. In Nederland was anno
2010 de uitstaande hypotheekschuld ongeveer gelijk aan het bruto binnenlands product; hiermee
had Nederland in verhouding tot het BBP de hoogste hypotheekschuld van Europa.
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Deze hoge hypotheekschuld betekende dat huishoudens onnodig grote financiële risico’s namen. De
fiscale behandeling van de eigen woning legde bovendien een onnodig groot beslag op de schatkist,
dat zonder aanpassingen verder zou oplopen. Dit was ongewenst, zeker in de context van de
vergrijzing en het door de crisis sterk opgelopen begrotingstekort.
In 2012 vonden Vereniging Eigen Huis, Woonbond en Aedes dat de woningmarkt anders
georganiseerd moest worden. Voor dat doel stelden zij samen met de NVM, VBO en VastgoedPro
een integraal hervormingsplan van de woningmarkt opgesteld: ‘Plan voor integrale hervorming van
de woningmarkt - Wonen 4.0’, met als doel om mensen meer keuze te bieden in het wonen en de
woningmarkt efficiënter te laten functioneren. Het plan had niet als doel een bezuiniging of een
inkomensherverdeling tot stand te brengen. Uitgangspunt was dat de uitwerking van maatregelen
zoveel mogelijk inkomens- en budgetneutraal zou zijn, maar realiseerden zich dat het uiteindelijk aan
de politiek is om ten aanzien van de inkomensverdeling keuzes te maken. Inkomensherverdeling en
bezuiniging waren hierin geen doelen.
Het plan was:
1. Geleidelijke afbouw van de hypotheek renteaftrek over een periode van 30 jaar. Daarbij wordt
uitgegaan van een inkomens- en budgettair effect dat zoveel mogelijk neutraal is. De extra
inkomsten die bij de overheid ontstaan als gevolg van de geleidelijke afbouw van de
hypotheekrenteaftrek worden gebruikt voor:
• Afschaffing van de overdrachtsbelasting;
• Geleidelijke afbouw van het eigenwoningforfait;
• Terugsluis via de inkomstenbelasting, waarbij de compensatie wordt uitgerekend per
belastingschijf. Afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling kunnen kopers
aanspraak maken op een Woontoeslag. Alleen voor schaarstegebieden (vooral de grote
steden) kan een extra Woontoeslag gelden.
2. Geleidelijke verhoging van de huren (op basis van huursombenadering) tot een marktconform
niveau. Daarbij wordt uitgegaan van een inkomens- en budgettair effect dat zoveel mogelijk
neutraal is. De extra huurinkomsten die bij verhuurders ontstaan als gevolg van de geleidelijke
huurverhoging worden gebruikt voor:
• Financiering van de extra Woontoeslag (ten opzichte van de huidige geraamde huurtoeslag in
de Rijksbegroting), ter compensatie van de lagere en lagere-middeninkomens;
• Extra nieuwbouw in tekortgebieden of herstructurering in overdrukgebieden om sneller een
marktevenwicht te bereiken, en daarnaast aan de verbetering van de kwaliteit van woningen,
de energiezuinigheid en de verduurzaming van de energieproductie. Hierover worden nietvrijblijvende afspraken gemaakt;
• Terugsluis via de inkomstenbelasting. Afhankelijk van het inkomen en de
huishoudsamenstelling kunnen huurders aanspraak maken op een Woontoeslag. Alleen voor
schaarstegebieden (vooral de grote steden) kan een extra Woontoeslag gelden.
Waar men sprak over marktconforme huren bedoelde men een huurniveau waarbij er een reële
verhouding is tussen prijs, kwaliteit en vraag. Men ging er van uit dat na de transitie naar een nieuw
woningmarktsysteem dit niveau werd bereikt bij een maximum van 4,5% van de WOZ-waarde. Men
benadrukte het belang van voldoende beschikbaarheid van goede en betaalbare woningen voor
huishoudens met een laag of middeninkomen, zowel in de huur- als in de koopsector.
Tijdens de nadagen van de crisis had volgens USP eind 2014 had ongeveer de helft van ruim honderd
onderzochte woningcorporaties te maken met leegstand en dan met name in voor senioren
geschikte woningen.
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Het percentage leegstand lag gemiddeld op 3,6. OTB (TU Delft en Platform31) meldde dat huurders
met lagere inkomens steeds vaker schulden hebben. Twintig procent van de 600.000 huishoudens
leefde onder het sociaal minimum (volgens Nibud). Dit aantal zou in 2017 liggen op 660.000. Er werd
gepleit sociale huurwoningen bereikbaar te houden voor de laagste inkomens en de lagere
middeninkomens, met toewijzing op basis van inkomen, was één plan. Meer goedkopere
huurwoningen bouwen was de 2e mogelijkheid. De 3e optie was de corporatiesector sterker
verantwoordelijk te maken voor betaalbaarheid en beschikbaarheid van huurwoningen.
Het PBL concludeerde in ‘Balans van de Leefomgeving 2014 – De toekomst is nú’ dat ondanks de
opleving en herstel van de woningmarkt gemeenten voorzichtig moeten zijn met
nieuwbouwprojecten, omdat op langere termijn (10 tot 20 jaar) het aantal jonge gezinnen zal
afnemen en veel koopwoningen van ouderen beschikbaar zullen komen.
Provincies en gemeenten moesten in regionaal verband meer rekening houden met toekomstige
bevolkingsontwikkelingen. Aanpassing van de bestaande woningvoorraad aan de actuele
woonwensen was belangrijker dan nieuwbouw, met herbestemming van bestaande (leegstaande)
kantoren en winkels een alternatief. Nadat eind 2014 de Tweede Kamer en begin 2015 de Eerste
Kamer instemden met de nieuwe opzet van het corporatiebestel werd helder wat woningcorporaties
wel en niet zouden mogen en wie daar toezicht (ILT en de AW) op houdt. Het bouwen en beheren
van huurwoningen voor mensen met lagere inkomens werd de wettelijk vastgelegde kerntaak van
woningcorporaties.
In juni 2015 bracht de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur het Rapport WONEN IN
VERANDERING - OVER FLEXIBILISERING EN REGIONALISERING IN HET WOONBELEID uit. Belangrijk
item is hierin de demografie (met name migratie, maar ook levensverwachting en geboorte),
economie (werk, koopkracht, kredietverlening) en levensloop (gezinsvorming, echt- scheiding,
zelfstandig blijven wonen tot op hoge leeftijd). Een andere variabele is beleid, dat grote invloed heeft
op de voorkeuren van mensen voor huur of koop en de vaste lasten die zij voor wonen aan durven
gaan, maar ook beleid op terreinen als zorg (langer zelfstandig wonen) en onderwijs
(studiefinanciering, studieduur) heeft grote invloed op woningbehoefte en, ten slotte, beleid voor
werk en mobiliteit (infrastructuur, reiskostenvergoeding, het nieuwe werken) beïnvloedt de
locatievoorkeur. Woonbehoefte is deels een basisbehoefte en deels een luxebehoefte is, maar is
deels afhankelijk van de conjunctuur, deels van beleid (op verschillende terreinen) en deels van
andere externe factoren (gezondheid en culturele ontwikkelingen, zoals relatievorming/scheiding,
delen van woningen, etc).
De Raad onderscheidde vijf structurele ontwikkelingen:
• Toenemende regionale verschillen;
• Toenemende diversiteit en flexibiliteit van de vraag naar woningen;
• Structurele economische onzekerheid over wonen en werk;
• Flexibiliteit in het gebruik van vastgoed;
• Innovaties in de praktijk van woningrealisatie, exploitatie en financiering.
En die leidden tot de volgende knelpunten:
• Bewegen wordt ontmoedigd. De arrangementen van de instituten op de woningmarkt
(corporaties, banken, ontwikkelaars, overheid) werken in veel gevallen ten gunste van de zittende
partijen, de ‘insiders’, en ten nadele van de toetreders, de ‘outsiders’;
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• Betaalbaarheid van wonen staat onder druk: er is structurele onzekerheid over werk en inkomen
en de huren stijgen;
• In de gereguleerde huursector hebben woningzoekenden te maken met lange wachtlijsten;
• Hoge private schulden in het wonen belemmeren de flexibiliteit. Veel koopwoningen in Nederland
zijn de laatste jaren in prijs gedaald. Het ‘onder water staan’ van woningen waar een
hypotheekschuld op rust, belemmert de dynamiek op onder andere de arbeidsmarkt, in de zorg
en het woon-werkverkeer;
• Grondbeleid en grondwaarden belemmeren nieuwbouw. Doordat gemeenten en ontwikkelaars
de grondopbrengsten van projecten al hebben ingeboekt zijn de prijzen gestegen. Ook blokkeren
de ingeboekte opbrengsten de realisatie van betaalbare, renderende projecten omdat dan
(boekhoudkundige) verliezen moeten worden genomen;
• Er wordt te weinig (leegstaand) vastgoed getransformeerd door zowel economische als fysieke
barrières. De technische eisen en de prijzen in verschillende vastgoedsegmenten als kantoren,
scholen en woningen verschillen behoorlijk, waardoor veranderingen moeilijk gaan.
Er was meer bewegings- en handelingsruimte nodig, zowel voor vragers als aanbieders, maar ook
voor het openbaar bestuur van regio’s (het begrip flexibiliteit). De grenzen tussen wonen, zorgen en
werken vervaagden steeds meer. De Raad verwachtte dat gebouwen vaker tijdens hun levensduur
van functie veranderen of functies mengen (een gebouw heeft eerst een woonfunctie en later (ook)
een bedrijfs- of een zorgfunctie, of andersom, en het toestaan van (gemengd, tijdelijk) wonen op
bedrijfsterreinen vergroot de keuzevrijheid. Hiervoor zijn er de volgende instrumenten:
 Stimulatie hergebruik van bestaande stedelijke ruimte en bestaand vastgoed in lijn met de
‘Ladder duurzame Verstedelijking’;
 Ruimte voor experimenten en innovatie in het bouwproces, maar ook in financiële
arrangementen, uitbreiden (verplaatsbare woningen, tijdelijke woninguitbreidingen en het
toepassen van prefabwoninginbouwpakketten waarmee kantoren snel en goedkoop omgebouwd
kunnen worden tot kleine goedkope woningen).
Met de nieuwe Woningwet van 2015 kregen gemeenten meer grip op wat lokaal aan woningen
nodig is en mogelijk is bij het maken van de prestatieafspraken. Hierbij gaat het om toewijzingsbeleid
en de omvang van de woningvoorraad. Bij wet werd vastgelegd dat corporaties zich alleen nog met
het bouwen en beheren van sociale huurwoningen voor mensen met lage en middeninkomens
mogen bezig houden. Slechts wanneer in krimpgebieden en achterstandswijken geen commerciële
partijen te vinden zijn om koopwoningen of duurdere huurwoningen te bouwen, mogen de
corporaties die verantwoordelijkheid op zich nemen (wel via een aparte dochteronderneming).
Corporaties moeten volgens de nieuwe Woningwet 2015 alle activiteiten in één kernregio uitvoeren,
waarna per regio één dominante corporatie wordt aangewezen. Het landelijk investeringsvermogen
bedroeg in 2015 zo’n € 6 mrd. Individuele corporaties kunnen wel hun investeringsvermogen
vergroten door huren te verhogen of door een deel van hun dure woningen te verkopen om te
investeren in sociale woningbouw. En dit terwijl de afgelopen jaren corporaties juist dure
huurwoningen bouwden en pensioenfondsen voornamelijk in Duitsland en Engeland hebben
geïnvesteerd.
Afhankelijk van de kwaliteit kan de corporatie besluiten de huurwoning te blijven verhuren als sociale
woning of om te verkopen en vervolgens te investeren in werkelijke betaalbare sociale
huurwoningen.
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In meer dan 500.000 sociale woningen (1/4 van het totaal) wonen scheefwoners, van wie de helft
een inkomen heeft van boven de 43.000 euro. Volgens Aedes dreigde echter 10% van de in totaal 2,4
miljoen corporatiewoningen dreigen buiten een woningmarktregio te vallen. Ruilen of verkoop zijn
mogelijkheden, maar al met al zijn er nog te veel puzzelstukjes.
Corporaties moesten vóór 2017 een voorstel hebben tot splitsing van de sociale voorraad en de
commerciële activiteiten. Woningen met een huurprijs van boven de € 710 vallen in de laatste
categorie. De gemeenten moeten de voorstellen bekijken en beoordelen of e.e.a. past bij de
woonbehoefte op langere termijn. De minister ziet hierin een handvat om de doorstroming vanuit de
sociale sector te vergemakkelijken zonder dat bijgebouwd moet worden!
Eind december 2015 riep de toenmalige minister Blok van Wonen op om aan de slag te gaan met de
bouw van middeldure huurwoningen en tevens woningmarktregio’s te vormen. Gemeenten moesten
Woonvisies maken en op basis daarvan woningcorporaties verplichten een aanbod doen om
vervolgens prestatieafspraken te maken (woningcorporaties, huurdersverenigingen en gemeenten).
Nederland heeft het grootste aanbod van sociale huurwoningen van boven de 30%. Hoewel grote
investeerders in grote steden geïnteresseerd zijn, zag de minister in kleine gemeenten ruimte voor
lokale ondernemers om op bv. een bedrijfsgebouw meerdere woningen te bouwen. Beleggers
hadden doorgaans maar één boodschap: grond. De centrale overheid heeft grote bouwlocaties, dus
men kan aan de slag. Gemeenten moesten laten zien wat de behoefte is aan woningen voor alle
leeftijdsgroepen in alle prijsklassen, aldus de minister. Er zijn gemeenten die kiezen voor verkleining
van de sociale woonvoorraad en voor verruiming van de middeldure huur. Andere gemeenten
houden de sociale voorraad op peil en willen afspraken over verduurzaming.
Woonvisies die samen met lokale belangengroepen (dorpsraden, sociale wijkteams e.d.) en met de
betrokkenheid van woningcorporaties en huurdersverenigingen in 2016 en 2017 zijn opgesteld
bepalen het succes van de gemeentelijke woonvisies. Verdieping op thema’s als duurzaamheid,
betaalbaarheid, zorg en welzijn is essentieel. Financiële mogelijkheden (sinds de decentralisaties) en
maatschappelijke vraagstukken zijn fundamenteel.
VNG, Aedes en de Woonbond hebben de maatschappelijke effecten van de in 2012 opgelegde
verhuurderheffing onderzocht. Men wil deze regeling afschaffen of anders de opbrengsten ten goede
laten komen aan de volkshuisvesting en de leefbaarheid. Tevens heeft men zich uitgesproken tegen
een mogelijke decentralisatie van de huurtoeslag. VNG heeft in samenwerking met BNG Bank een
update gegeven van ‘Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties’. Daarnaast heeft het
ministerie BZK gemeenten kengetallen verstrekt waarmee zij een indicatie krijgen van de
investeringsruimte van woningcorporaties.
Huurders van een corporatiewoning zijn gemiddeld een derde van hun inkomen kwijt aan
woonlasten (huur, energie en lokale belastingen). Uit de Lokale Monitor Wonen (in opdracht van
Aedes, G4, G32, VNG en Woonbond) bleek eind 2016 dat bij bijna twee op de drie huurders in de
sociale sector een huur betaalt die aansluit bij hun inkomen. Bij 15% is het netto besteedbare
inkomen niet voldoende om de woonlasten te betalen. Anderzijds woont 14% van de huurders in een
woning met een huurprijs die te laag is ten opzichte van hun inkomen. Verder heeft 11% een
huurprijs van onder de € 410, 58% een huurprijs tussen de € 410 en € 629 en ten slotte 25% heeft
een huurprijs van € 629 tot € 711. In 2016 was het gemiddeld besteedbaar inkomen € 34.500 per
huishouden en € 22.600 bij huishoudens in een huurwoning van een corporatie.
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Het middensegment is een breed begrip, dat vaak wordt gebruikt om het geliberaliseerde segment
van de huursector te beschrijven; het gaat dan om woningen van corporaties en private verhuurders
met een huurprijs vanaf € 710,68. Ook private huurwoningen met een huurprijs onder de
liberalisatiegrens kunnen onder bepaalde omstandigheden tot het middensegment worden
gerekend.
In december 2016 verscheen van OTB/TU Delft de studie ‘Naar een hervorming van de
woningmarkt – Onderzoek voor de gebouwde omgeving’.
De te agenderen problemen op de woningmarkt werden in kaart gebracht, zoals het oplopende
woningtekort, de toegankelijkheid van de koopsector neemt af, de middeninkomensgroepen vallen
tussen wal en schip, er zijn (ernstige) betaalbaarheidproblemen, een toenemende segregatie, de
trage aanpak duurzaamheidverbetering van de bestaande woningvoorraad, bij de koopwoning wordt
het risico overschat en de meerwaarde onderschat, er is geen aansluiting op een veranderend
pensioenstelsel, de bedreiging van de nationale hypotheekschuld wordt overschat en ten slotte de
maatschappelijke impact.
1. Voer een anticyclisch woonbeleid met tijdelijke maatregelen (zoals differentiatie van de NHG
kostengrens en/of de LTV-normering) en structurele maatregelen (hypotheekrenteaftrek al of niet
versneld afbouwen voor huidige woningbezitters en vervangen door jeugd- en bouwspaarbeleid
bij nieuwe kopers);
2. Voer een integraal en eigendomsneutraal woonbeleid, zodat huishoudens hun eigen keuzes
kunnen maken. De integraliteit zit ‘m dan tevens in de samenhang met het beleid ten aanzien van
pensioenen en belastingen. Dit vanuit de ambitie: beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit
(duurzaamheid);
3. Stel een ISV2 in ten behoeve van (dure) voorinvesteringen van vaak lokale overheden ter
ondersteuning van complexe (binnenstedelijke) woningbouwlocaties en woningtransformaties;
4. Stel een Deltaplan op voor de (financiering van) verduurzaming van de bestaande voorraad;
5. Vervang bepaalde uniforme, landelijke normen door regionaal gedifferentieerde normen
vanwege grote verschillen tussen woningmarktregio’s, en om verschillende beleidsdomeinen
lokaal te kunnen koppelen;
6. Stem woonbeleid, belastingen, pensioenen en zorg op elkaar af onder meer door middel van het
stimuleren van het eigenwoningbezit en de flexibilisering van de hypotheekaflossing;
7. Zorg voor een sterke corporatiesector, waarvan het vermogen niet voortdurend wordt
afgeroomd, maar wordt ingezet voor volkshuisvestelijke investeringen;
8. Zorg voor een verantwoorde balans tussen beheersing van de financiële risico’s en een optimale
toegankelijkheid van de koopsector met behulp van een nieuwe Nibud-normenmethodiek en bij
een evenwichtige toepassing van de LTI- en LTV-normen;
9. Zorg voor een heldere normering van de maximale woonuitgaven in zowel de koop- als
huursector door middel van een aanpassing van de Nibud-methodiek en door middel van
differentiatie van uniforme inkomensnormen;
10. Waarborg een optimale financiering door de mogelijkheden van securitisatie te optimaliseren, al
dan niet door middel van een Nederlands Hypotheek Instituut waaraan ook institutionele
beleggers deelnemen.
Sterke groei van het aantal alleenstaanden
In 2015 zijn er in Nederland 2,9 miljoen alleenstaanden; dat wordt naar verwachting 3,4 miljoen in
2030.
Dan bestaat 4 op 10 huishoudens uit een alleenstaand persoon.
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Het gaat hierbij om jongeren die
uit huis alleen zijn gaan wonen,
‘exen’ van relaties die uit elkaar
zijn gevallen, en ouderen die hun
partner door sterfte hebben
verloren. De groei van het aantal
alleenstaanden met een half
miljoen in de komende vijftien
jaar komt vooral doordat steeds
meer ouderen alleen achter
blijven na het overlijden van hun
partner. In 2030 is 40 procent van
de alleenstaanden 65 jaar of
ouder.
Veel alleenstaanden in grote
steden en universiteitssteden
Vooral in de vier grote steden
wonen veel alleenstaanden. Zo
wonen in 2030 bijna 275.000
alleenstaanden in Amsterdam; in Rotterdam, Den Haag en Utrecht elk tussen de 100.000 en 150.000.
Ook in universiteits-steden wonen veel alleenstaanden. Naar al deze steden trekken veel jongeren
voor opleiding en werk; het merendeel woont dan alleen. Ook trekken deze steden veel
immigranten, die voor een groot deel alleen wonen.
Daar ook een hoog aandeel alleenstaanden
Niet alleen het aantal maar ook het aandeel alleenstaanden ligt hoog in de grote steden en de
universiteitssteden. Groningen kent het hoogste percentage alleenstaanden van heel Nederland: 7
op de 10 huishoudens bestaat uit alleenstaanden in 2030.
Ook in de vier grote steden ligt het
aandeel hoog, daar is dan 1 op de 2
huishoudens een eenpersoonshuishouden.
Terwijl de vraag en de prijzen op de
woningmarkt stegen, bleef in 2016
de productie van woningen sterk
achter. Gemeenten zouden meer de
regie moeten pakken, want hier
liggen
de
kansen
woninginvesteringen te versnellen. Vraag
en aanbod sluiten niet op elkaar
aan, aldus de publicatie ‘Het
versnellen
van
woninginvesteringen in de Nederlandse
steden’ (PPS Netwerk Nederland
en Fakton).
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De regelgeving en de opstelling van het Rijk, gemeenten, ontwikkelaars en beleggers zijn hier debet
aan. Omdat de voorkeur van beleggers naar grote volumes gaat zou schaalvergroting een oplossing
zijn. Dus geen individuele plots, terwijl de gemeente Almere de laatste jaren veel succes heeft gehad
met kleine(re) tenders, liet men weten.

Via een wijziging van het Besluit Ruimtelijke Ordening (BRO) wil de overheid zorgen dat gemeenten
het middensegment huurwoningen als aparte categorie kunnen opnemen in hun
bestemmingsplannen om zodoende meer mogelijkheden te hebben om het aanbod aan
huurwoningen in het middensegment te vergroten. Dit is noodzakelijk om de druk op de sociale
huursector te verminderen en de doorstroming op gang te brengen. Pensioenfondsen en beleggers
krijgen meer kansen om te investeren in middeldure huurwoningen en is er voor sociale huisvesters
geen rol meer weggelegd.
Uit de onder 133 gemeenten gehouden enquête door de VNG in 2017 is gebleken dat men meer
middenhuurwoningen wil. Ook hebben de gemeenten behoefte aan goede voorbeelden. BZK heeft
hiervoor het ‘Gemeentelijk Instrumentarium Middenhuur’ ontwikkeld. De druk in de steden is het
groots, met name van jongeren. Zij komen niet snel in aanmerking voor een hypotheek (geen vaste
aanstelling of eigen geld), maar ook niet voor een sociale huurwoning. De Nederlandse arbeidsmarkt
bestaat voor het grootste deel uit middengroepen.
In 20 steden waren volgens het Rapport Van Gijzel (oud-burgemeester Eindhoven) 200.000 woningen
binnen 10 jaar nodig. Intussen moet dit aantal met een factor 4 tot 5 worden vermenigvuldigd
worden. Volgens Van Gijzel worden de sociale huur en de eigen woning gesubsidieerd, terwijl de
middenhuur het zelf moet doen. Probleem is vaak dat iemand met 700 euro voor een sociale
huurwoning niet graag 1200 euro voor een middenwoning wil betalen, terwijl de kwaliteit niet
extreem veel beter is. VNG heet het ministerie BZK gevraagd het gemeentelijk instrumentarium op 2
punten te versterken: het bewaken van de prijs-kwaliteitverhouding van middenhuurwoningen en de
borging dat deze woningen bewoond worden door op deze sector aangewezen doelgroepen.
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Ook de DNB stelde in een studie van mei 2017 vast dat de sterke stijging van de huizenprijzen in de
grote steden te maken heeft met schaarste, die gepaard gaat met een groeiend tekort aan
middeldure huurwoningen in de vrije sector. Het Rijk moet gemeenten en corporaties meer
stimuleren om het aanbod in de vrije huursector te vergroten en zou de sleutel zijn om de
woningmarkt te verlossen van onevenwichtigheden. Omdat gemeenten en bouwbedrijven tijdens en
na de crisis hun plan- en bouwcapaciteit hebben teruggeschroefd kunnen zij nu niet snel inspelen op
de toegenomen vraag.
Het PBL stelde in eind 2017 in de studie ‘Middeninkomens op de Woningmarkt, ruimte op een krap
speelveld’ vast dat huishoudens met een lager middeninkomen en die niet in aanmerking komen
voor een sociale huurwoning (tussen € 37.400 en € 43.500) tussen wal en schip dreigen te vallen,
terwijl een huurwoning in de vrijen sector voor hen niet betaalbaar is. Men pleitte voor extra
maatregelen, zoals verlenging van de verruimde toewijzingsmogelijkheden in de sociale huursector.
Meer dan een kwart (28%) van de middeninkomens kan een huur van € 700 of meer niet betalen
(425.000 van de zelfstandig wonende huishoudens met middeninkomen). Ook in 2017 is de discussie
over ‘scheefwonen’ opnieuw belicht: kunnen deze scheefwoners zich wel redden op een
geliberaliseerde woningmarkt? Slechts 56% van deze middeninkomens zou dat aankunnen, maar
slechts 50% van alle scheefwonende middeninkomens zou de markthuur van hun huidige woning
kunnen betalen.
Eind 2017 lanceerden overheden (G4 en G32), VNG, IPO en marktpartijen (Bouwend Nederland,
Neprom, IVBN) het nieuwe programma ‘Stedelijke transformatie: meer ruimte voor wonen’, uit te
voeren door Platform31. Gebieden moeten sneller en omvangrijker worden getransformeerd om
nieuwe bewoners in groeiende steden te huisvesten. Tegelijkertijd moeten de steden veilig,
duurzaam en klimaatbestendig worden. Transformatie van oude bedrijventerreinen,
spoorwegemplacementen, havens e.d. zijn mogelijkheden, maar vaak erg lastig, erg kostbaar en het
duurt te lang. Samenwerking van overheden en marktpartijen, investeringskrachten bundelen en
bereid zijn van elkaar te leren zijn de sleutelwoorden. Door transformatie (hergebruik) van bestaande
panden (met niet-woonfunctie) is tussen begin 2012 en medio 2015 bijna 40.000 woningen aan de
woningvoorraad toegevoegd. Nieuwere cijfers zijn niet bekend.
In februari 2017 bracht prof. Ir. Hugo Priemus OTB/TU Delft in WONINGMARKT OP Z’N KOP,
Woonbeleid van het Kabinet‐Rutte II (2012 – 2017) de achtergronden, inhoud, effecten en
perspectieven hiervan in beeld. In dit rapport wordt ook het Driekamermodel genoemd (zie
verderop). Tijdens de cyclus Colleges Wonen 2018 stelde hij dat bij Gemeenteraadsverkiezingen en
Provinciale Statenverkiezingen Woningbouw en Woningvoorraad altijd belangrijke onderdelen van
de lokale en nationale beleidsagenda’s vormen. De wetgeving echter is vaak te ingewikkeld, te
technisch en abstract en niet bepaald toegankelijk, soms zelfs niet voor professionals.
De belangrijkste vraagstukken blijven op tafel liggen zijn de hoeveelheid woningen (te weinig?), de
betaalbaarheid van woningen (te duur?) en de verdeling van de bestaande woningen naar inkomen,
etnische groepen, minderheden, gezinssamenstelling, leeftijd (op welke gronden?).
Disruptieve veranderingen zijn de demografische samenstelling van de bevolking, de technologische
mogelijkheden met betrekking tot energievraagstukken, ICT, de gasloze woningen en het nieuwe
woongedrag (micro-wonen, co-housing). Aanvullende vragen zijn hoe lokale overheden daar op
kunnen inspelen binnen de complexe nationale wetgeving, welke speelruimte woningcorporaties nog
hebben, de rol van marktpartijen. Hoe verhouden huurderbelangen zich tot al deze vraagstukken en
hebben architecten hier een positie in?
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Nieuwe Woningwet (sinds 1 juli 2015)
Woningcorporaties mogen kiezen tussen administratieve of juridische scheiding/splitsing tussen
sociaal (DAEB) en markt (niet-DAEB). DAEB betekent ‘Diensten van Algemeen Economisch Belang’.
Voorstel van corporaties was in 2016 niet-DAEB: nu 4%; potentieel niet-DAEB (> 142 WWS-punten):
40 à 50%. Bij omzet beneden € 30 miljoen per jaar is geen vermogensscheiding DAEB/niet-DAEB
nodig. Doel is het creëren van een gelijk speelveld corporaties-vastgoedbeleggers.
Geen kruissubsidiëring van niet-DAEB en geen risico’s van markt afwentelen op sociale sector.
Woningcorporaties die in meer regio’s actief zijn (circa 20) moesten zich splitsen in corporaties die
binnen één regio werkzaam zijn. Basis is de periodieke Woonvisie van gemeenten, wel regionaal
gecoördineerd. Daarop gebaseerd: prestatieafspraken gemeente-woningcorporaties (regionaal
gecoördineerd), meestal voor 4 à 5 jaren. Het is niet vrijblijvend en is tweezijdig; monitoring, met
jaarlijks bijstellen, is essentieel. Onderwerpen zijn: omvang kernvoorraad, nieuwbouw, renovatie,
energiemaatregelen, betaalbaarheid, bereikbaarheid, huisvesting bijzondere groepen (b.v.
studenten, ouderen, woonwagenbewoners, statushouders), transformatie intramurale naar
extramurale zorg, relatie wonen-zorg, gebruik verzorgingstehuizen, leefbaarheid, zeggenschap
huurders, niet-DAEB investeringen.
Voor investeringen boven € 3 miljoen is voorafgaande toestemming van Raad van Toezicht nodig;
boven nader te bepalen bedrag zelfs voorafgaande toestemming minister vereist. Nieuwe niet-DAEBactiviteiten van corporaties: alleen als gemeente dat ‘noodzakelijk’ acht en als er geen commerciële
partijen bereid zijn deze activiteiten te entameren. Ook financiële toets door WSW en toestemming
minister nodig. Het Centraal Fonds Volkshuisvesting is opgeheven. Saneringstaak: van CFV naar
WSW. Sinds 1 juli 2015 is er de Autoriteit Woningcorporaties (fusie CFV en Inspectie Leefomgeving
en Transport) voor integraal extern toezicht: financiën, prestaties, staatssteun, integriteit.
Visitatiestelsel voor woningcorporaties verplicht (1 maal in 4 jaar): Stichting Visitatie
Woningcorporaties Nederland (SVWN).
Het samenspel tussen gemeenten en toegelaten instellingen (corporaties-huurdersorganisatie) over
Woonvisie/prestatieafspraken moet als volgt verlopen:
 gemeente ‘verankert’ gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid ‘in overleg met andere gemeenten die
daar rechtstreeks belang bij hebben’;
 ook huurdersorganisaties bij de totstandkoming van het beleid betrokken;
 publieke sturing wordt versterkt;
 corporaties dragen naar redelijkheid bij aan uitvoering van gemeentelijk beleid;
 vóór 1 juli (half jaar voor betrokken periode) verschaffen corporaties inzicht aan gemeente “in de
wijze waarop de corporatie invulling geeft aan het volkshuisvestingsbeleid”. “Dat kan gezien
worden als het bod van de corporatie aan de gemeente”. Corporatie nodigt gemeente uit tot het
maken van afspraken waarbij ook huurderorganisaties zijn betrokken;
 hoe kan de eigen gemeente in financiële stukken van corporatie terugvinden wat betrekking
heeft?
Gemeente kan gebruik maken van financiële oordeel Autoriteit Woningcorporaties over corporatie:
 gemeente kan de corporatie zelfstandig om inlichtingen vragen;
 afspraken corporatie-gemeente: ‘vertalen’ in concrete activiteiten;
 als geschil tussen partijen ontstaat, kunnen zij zich tot de minister wenden, c.q. mediatie;
 gemeente ontvangt jaarlijks volkshuisvestingsverslag van de corporatie: hoe heeft corporatie
invulling gegeven aan het volkshuisvestingsbeleid?
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Vóór 1 juli voornemens (eventueel prestatieafspraken) naar de Minister zenden. Minister heeft
‘Rijksbeleidskader’ geformuleerd: prioriteiten werken door in regionale en gemeentelijke woonvisies
en prestatieafspraken. Vóór 1 juli prestatieafspraken: werken door in gemeentebegroting en in
begroting corporaties. Prestaties wooncorporaties: de prioritaire thema’s zijn betaalbaarheid en
beschikbaarheid voor de doelgroep, het realiseren van een energiezuinige sociale
huurwoningvoorraad conform de afspraak in het Nationaal Energieakkoord en het Convenant
Energiebesparing Huursector, het huisvesten van urgente doelgroepen en het realiseren van wonen
met zorg en ouderenhuisvesting i.v.m. langer zelfstandig wonen.
De Woningwet zegt over de relatie met gemeenten, dat gemeenten in de Woonvisie moeten
aangeven welke niet-DAEB activiteiten corporaties noodzakelijk achten, dat corporaties dit alleen
mogen doen als commerciële marktpartijen niet in staat of bereid zijn deze activiteiten uit te voeren,
dat zij dit moet afstemmen met omliggende gemeenten (omstandigheden en vraag), dat deze
voornemens gepubliceerd moeten worden en dat toestemming van de Minister nodig is voor nietDAEB activiteiten. Regeerakkoord Rutte III (vanaf 2017) heeft een vereenvoudiging van de
markttoets aangekondigd voor woningcorporaties die willen investeren in niet-DAEB vastgoed.
Een Zienswijze van een gemeente is nodig bij de verkoop van sociale huurwoningen, bij uitbreiding
werkgebied, bij fusie of splitsing, bij administratieve scheiding vwb overheveling geliberaliseerde
woningen naar niet-DAEB-tak, bij de beoordeling van niet-DAEB werkzaamheden, bij de vaststelling
regionale werkgebied van de TI en bij het opstellen reglement door TI over sloop woningen.
De EC-doelgroep (2015: € 34.911) groeit van 3.289.900 in 2012 tot 3.443.000 in 2030 (+5%). Deze
doelgroep is niet alleen gehuisvest in de corporatiesector maar ook in particuliere huurwoningen,
koopwoningen en Bewoonde Andere Ruimten (BAR).
Tijdelijk: extra 10% voor groep € 34.911 - € 38.950.

2013
2015
2020
2025
2030

Huur %
gereguleerd
60
58
54
50
47

Bron: ABF, Socrates, 2014

Huur % lib.

Koop %

BAR %

4
5
5
6
7

25
27
30
34
36

10
10
11
10
9

Omvang
Doelgroep
3.289.900
3.360.300
3.448.600
3.461.600
3.443.000

BAR = Bewoonde andere ruimten

Anders dan in het WoON e.d. zijn dit in Socrates huishoudens in niet-woningen.
De doelgroep van EC-beleid omvat ruim 40% van alle huishoudens. Dit aandeel zal eerder stijgen dan
dalen. De corporatiesector omvat nu circa 30% van de voorraad.
Percentage huishoudens in woningen met een gereguleerde huur 2013-2030
EC-Doelgroep
Middeninkomens
Hoge inkomens (> 43.000)
(33.000-43.000)
2013
71%
12%
17%
2015
70%
12%
18%
2020
69%
12%
19%
2025
67%
12%
21%
2030
66%
12%
22%
Bron: ABF, Socrates, 2014
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De drie opgaven voor wooncorporaties zijn meer transparantie over de maatschappelijke rol
(omvang budget, besteding budget, geleverde prestaties), meer efficiëntie in de exploitatie van het
vastgoed, (geen onnodige kosten, geen onnodige derving van inkomsten) en betere sturing op de
vermogenspositie (ontwikkeling eigen vermogen, verhouding eigen en vreemd vermogen).
Sinds 2013 wordt bij verhuurders van woningen met gereguleerde huren een Verhuurderheffing
geheven. Deze belastingplicht geldt niet voor verhuurders met minder dan 50 verhuureenheden. In
2017 betaalden de corporaties € 1,4 miljard per jaar (staatssteun corporaties door lagere rente op
lange leningen door achterborg Rijk en gemeenten = € 700 miljoen per jaar). Particuliere verhuurders
betaalden gezamenlijk € 300 miljoen per jaar. Door
stijging van WOZ zal de verhuurderheffing verder
toenemen. Het gevolg was dat corporaties deze
belasting sinds 2013 afwentelen op de huurders
door extra huurverhogingen. Bovendien reduceert
de verhuurderheffing het investeringsvolume
nieuwbouw + woningrenovatie, en stimuleert de
heffing de verkoop van woningen met
gereguleerde huren.
Sinds 2015 geldt het zogeheten Passend Toewijzen.
Tenminste 95% van de beschikbaar komende
woningen met een huur tot de aftoppingsgrens (€
580 à € 620 per maand) moet worden toegewezen
aan leden van de primaire doelgroep (=
huurtoeslaggerechtigd). Woningen met een huur
tussen aftoppingsgrens en liberalisatiegrens (€ 711
per maand) moeten worden toegewezen (voor
tenminste 80%) aan leden van de EC-doelgroep.
Deze regeling leidt ertoe dat in menig geval de
huur bij toewijzing wordt verlaagd tot een niveau
onder de aftoppingsgrens, omdat de voorraad met
een huur onder de aftoppingsgrens in veel gevallen
te klein is in relatie tot de omvang van de primaire
doelgroep.
De Aedes Woonagenda geeft aan Duurzaamheid
gemiddeld label B in 2021 op sectorniveau en
Verdubbeling nieuwbouw sociale huur van 17.000
naar 34.000 per jaar. De Routekaart van
corporaties zijn Verduurzamen en Gasloos (totaal €
108 mrd. investeren) en per jaar € 3,4 mrd. extra
investering. Volgens Aedes is het een gegeven dat
er voor de andere opgaven onvoldoende ruimte is.
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Over de winst van corporaties: in 2016 een positief exploitatieresultaat (excl. waardeveranderingen
vastgoed) van € 3,3 mrd. (22% van de huurinkomsten). Verlaging huurniveau met 10% ‘kost’ € 1,5
miljard. Maar de winst heeft al een bestemming: € 2,5 mrd. verlaging leningportefeuille en € 0,8 mrd.
investeringen in woningen, en de beschikbare ruimte op sectorniveau voor huurverlaging is
maximaal € 0,5 mrd., maar dan geen ruimte meer voor nieuwbouw of duurzaamheid (IBW 2018). Is
10% huurverlaging effectief en efficiënt? Onderzoek van PBL (2015) naar de mogelijkheden voor
corporaties om het aantal huurders met betalingsrisico’s te verminderen geeft conclusies, zoals het
betaalrisico in verreweg de meeste situaties een inkomensprobleem is, met generiek huurbeleid het
aantal huurders met betalingsrisico’s amper te verminderen is en generiek huurbeleid een weinig
efficiënt middel is, omdat de meerderheid (82%) van de huurders geen betaalrisico heeft. De
Woonbond stelt betaalbaarheid voorop en houdt pleidooi voor huurverlaging op basis van winst bij
corporaties, want volgens het PBL heeft 18% van de huurders een betaalrisico.

Voor het Middensegment is er toenemend beroep op corporaties om met de niet-DAEB tak (weer)
actief te worden met nieuwbouw van huurwoningen in het middensegment (boven € 710 p.m).

Het Rapport Van Gijzel heeft het pleidooi gedaan om de markttoets te verlichten, met name de
rendementseis (BAR 5,5%) verlagen. Voorstel was om de rendementseis op 0,0% te zetten.

P a g i n a | 14
Twee invalshoeken voor het bepalen van de financiële mogelijkheden: de Indicatieve
Bestedingsruimte (IBW) en een Sectoraal Borgingplafond (WSW). De IBW geeft de extra
bestedingsruimte op basis van de normen voor de 4 financiële ratio van het WSW, waarbij
verschillende categorieën bestedingen worden onderscheiden, zoals investeringen in nieuwe
huurwoningen (DAEB en niet-DAEB), investeringen in renovatie / duurzaamheid (DAEB),
huurmatiging (DAEB) en een bijdrage ineens aan DAEB (niet-DAEB).
De berekende IBW-bedragen binnen DAEB resp. niet-DAEB zijn per categorie niet optelbaar, het is
of/of. Het WSW bepaalt de ruimte om met geborgde leningen te investeren en geeft twee
invalshoeken bij het WSW, namelijk de Borgingsruimte voor afzonderlijke corporaties op basis van
financiële ratio (zie IBW) en ‘business risks’ en de Sectorale borgingsruimte, het plafond van de
geborgde leningen voor de sector; de sectorale borgingsruimte ligt lager dan de som van de ruimte
per corporatie.
Het borgingsplafond WSW voor de sector is bepaald als volgt: een waarschijnlijkheid van 99% geen
beroep op de achtervangers en confrontatie inbaar kapitaal (saneringsbijdrage, obligo, eigen
vermogen WSW) versus vereist kapitaal (potentiële aanspraak op basis van risico-inschatting). Met
een extra ruimte van maximaal € 13,6 mrd.
De WSW-analyse duurzaamheidopgave geeft aan dat voor gemiddeld label B in 2021 € 9,4 mrd. extra
investeringen zal vergen. De extra opgave is regionaal ongelijk verdeeld (Regio Amsterdam e.o. en
regio Rotterdam e.o. samen € 4,1 mrd.). Een deel van de corporaties heeft onvoldoende ruimte voor
deze investeringen. De investeringscapaciteit van corporaties wordt bedreigd door enkele
ontwikkelingen waarmee nog onvoldoende rekening is gehouden, zoals de sterke stijging van de
verhuurderheffing (percentage van de WOZ-waarde) door de ontwikkeling van de koopprijzen, de
sterke toename van de ‘reguliere’ vennootschapsbelasting, mede door strikter beleid van
Belastingdienst en de mogelijk invoering van ATAD bij corporaties (rentelasten in mindere mate
aftrekbaar voor vennootschapsbelasting). Is herverdeling via verhuurderheffing mogelijk?
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De corporatiesector bevindt zich in een spagaat, vindt Johan Conijn van Ortec. Er zijn veel (eigen en
andermans) ambities, maar beperkte financiële mogelijkheden. Keuzes zijn nodig voor realiseerbare
verwachtingen. De ambities zijn Duurzaamheid met grote investeringsopgave, Nieuwbouw sociale
huurwoningen, Betaalbaarheid en Nieuwbouw in het middensegment. Het DrieKamerModel (volgens
Ortec/Johan Conijn) is een Strategisch sturingsmodel voor corporaties. Doelen: verbetering
professionaliteit en rationelere besluitvorming bij corporaties verbetering transparantie en
verantwoordingsmogelijkheden, onder meer voor de maatschappelijke rol. Drie pijlers: –
Maatschappelijke kamer – Vastgoedkamer – Vermogenskamer.
Het DrieKamerModel is een middel om inzicht te krijgen in het functioneren van de corporaties,
vanuit de drie perspectieven, als middel om strategisch te sturen uitmondend in een strategisch
(portefeuille)plan en als blauwdruk voor de inrichting van de interne organisatie. De wijze van
toepassing is een beleidskeuze.
Een Maatschappelijke kamer met belangrijkste kaders: Strategisch plan (o.a.: huurbeleid,
doelgroepenbeleid, kwaliteitsbeleid en leefbaarheidsbeleid), Portefeuilleplan (o.a.: huurklassen,
woningtype, kwaliteitsniveaus en energielabelklassen) en leefbaarheidsdoelstellingen. Een
Vastgoedkamer met belangrijkste kaders: Rendementseis en Portefeuilleplan; hier vindt in feite het
asset management plaats, is de schakel tussen portefeuillemanagement en property management en
draagt bij aan de verzakelijking en professionalisering. Drie voorwaarden voor goed asset
management zijn de scheiding tussen de maatschappelijke rol en de vastgoedeconomische rol, de
waardering van het vastgoed op marktwaarde verhuurd en de rendementssturing (direct en
indirect). Een Vermogenskamer met belangrijkste kaders: Strategisch Plan (waarin meerjarige kaders
voor vermogenskamer zijn bepaald, zoals de gewenste ontwikkeling van de kasstromen, de gewenste
ontwikkeling van het eigen vermogen, de gewenste ontwikkeling van het vreemd vermogen en het te
verwachten rendement en dividend) en Sturing op bekende kengetallen (Interest Coverage Ratio
(ICR), de Debt Service Coverage Ratio (DSCR), het Loan to Value (LTV) en de solvabiliteit (verhouding
eigen vermogen/vreemd vermogen)).
De 4e kamer is de Bestuurskamer, gepositioneerd boven de drie eerdere kamers, omdat deze kamers
tegengestelde belangen, verantwoordelijkheden hebben, zoals verantwoordelijk voor meerjarig
strategisch plan, inclusief strategisch portefeuilleplan (integratie van de drie deel-perspectieven en
kaderstellend voor de tactische uitwerking in de drie afzonderlijke kamers (maatschappelijk budget,
investeringsbudget, mutatie eigen vermogen)) en ondersteund door de ‘afdeling’ Strategie. De rol
van marktwaarde is dat de ‘markt’ geen richtsnoer voor de corporatie is, maar wel een
referentiekader voor de corporatie en het biedt de mogelijkheid om de rollen te splitsen:
marktconform niveau kosten/opbrengsten, kosten van maatschappelijke activiteiten en bekostiging
van deze ‘financiële offers’ via de Maatschappelijke kamer in principe alleen als dit leidt tot
maatschappelijke prestaties (geen bekostiging inefficiënties).
De inhoud van een Strategische plan is een meerjarig beleidsplan op basis van verwacht
marktconform (direct en indirect) rendement en dividend vastgoed (met verdeling dividend over
rentelasten, groei eigen vermogen, maatschappelijk budget en de omvang investeringsbudget (op
basis groei eigen vermogen en netto mutatie leningen), een meerjarig strategisch portefeuilleplan
(op basis van: wensportefeuille, beschikbare investeringsbudget en maatschappelijke budget,
financiële restricties (CFV, WSW) en transformatieprogramma portefeuille) en de onderlinge
samenhang, consistentie.
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Mogelijke prioritering volgens Johan Conijn: Duurzaamheid, vervolgens Nieuwbouw Sociale Huur (en
dan is het geld op…), dan Huurverlaging en tenslotte Nieuwbouw Middensegment. De politiek is aan
zet (zie ook figuur 5).

Ook Peter de Bois, Associate Professor TU Delft heeft kritiek op het woonbeleid van de afgelopen
jaren. Al in 2009 gaf hij aan dat de Europese politiek fundamenteel op het verkeerde paard had
gewed door het adapteren van dominante competitiegerichte individualistische Angelsaksische
modellen. Het was volgens hem juist de bedoeling de precaire relatie tussen private en collectieve
zorg en processen in stand te houden ten behoeve van en evenwichtige functionele samenleving. De
politiek heeft een taak als generator van structuurinvesteringen in fysieke, economische en sociale
kaders, voor het in stand houden van generieke collectieve waarden voor ons allen. Als het
noodzakelijk is dat de politiek haar beleid verandert ten aanzien van haar zorgparadigma,dan is dat
een issue voor de democratische besluitvorming in het parlement, stelde hij.
Woningcorporaties vinden dat Europese regelgeving van 2010 de woningmarkt blokkeert. De vraag
was aan welke groepen mogen Nederlandse woningcorporaties verhuren? Is dat uitsluitend op de
laagste inkomensgroepen? Door de garantie van de Nederlandse overheid (goedkoper geld lenen)
zouden bij middeninkomens de corporaties oneerlijk concurrentievoordeel ten opzichte van de
commerciële verhuurders hebben. Het akkoord met Brussel houdt in dat de corporaties 90% van hun
sociale huurwoningen toewijzen aan inkomens tot € 33.614, de overige 10% mogen zij toewijzen aan
hogere inkomens. Bijkomstig is het dat mensen met een inkomen hoger dan € 33.614 geen sociale
huurwoning mogen kopen, maar hebben onvoldoende vermogen om in aanmerking te komen voor
de goedkoopste 10% koopwoningen.
Het Woonakkoord heeft niets veranderd aan de investeringsstop, die alle woningcorporaties
instelden na het Regeerakkoord. De 50% aflossingsvrije hypotheek voor starters blijkt te complex. De
Woonagenda vraagt om een sterkere rol van lokale overheden. De minister van BZK, de VNG,
gemeenten en belangengroepen werken hieraan naar aanleiding van de Nationale Woonagenda
2018-2021. Aanpak van excessen in toeristische verhuur, malafide verhuurders en problematische
vakantieparken vragen om maatregelen en wijziging van wet- en regelgeving.
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De nieuwe minister ziet 3 uitdagingen: het vergroten en versnellen van de woningbouw (liefst
regionaal), het beter benutten van de bestaande voorraad en de betaalbaarheid van het wonen.
In de periode tot de Tweede Wereldoorlog zijn in ons land ruim 230.000 sociale huurwoningen
gebouwd (in het kader van de Woningwet). Het vormde bijna 20% van de woningproductie, met een
hoogtepunt in de jaren 1920-1929. In de periode na de Tweede Wereldoorlog is een deel van deze
woningen weer afgebroken, waarvan een derde deel in de periode 1970-2010. Er zijn nog ca.
150.000 sociale woningen uit die tijd over. Dat is 2% van het totale woningbezit en 7% van het sociale
woningbezit. Vaak zijn deze woningen in een tuindorp gebouwd.

De gemiddelde perceelsgrootte van de grondgebonden (huur-)woningen in de afgelopen eeuw:
Periode
Gemiddeld aantal m2
1900 – 1939
155 m2
80 tot 250 m2
2
1940 – 1960
156 m
125 tot 210 m2
1960 – 1970
156 m2
125 tot 210 m2
2
1970 – 1980
180 m
120 tot 254 m2
1980 – 1990
183 m2
126 tot 271 m2
Begin 21ste eeuw verscheen in Nederland het Rapport Taskforce Woningbouwproductie, waarin ook
een beeld van het vastlopende proces werd geschetst. Ook hierin de vaststelling dat door
ontbrekende capaciteit bij gemeenten (door afbouw van de diensten volkshuisvesting en
stedenbouw) én door een onoverzichtelijke wirwar aan regelgeving, ondanks de deregulering, de
woningbouwproductie onvoldoende was (bron De Architect).
Sinds de crises vanaf 2009 liggen de zaken in de Nederlandse samenleving toch anders. Dat geldt
ouderen, jongeren, maar ook gezinnen met kinderen, die al dan niet 1 of 2 ouders hebben. Want
steeds meer huurders hebben moeite om hun huishoudboekje sluitend te maken. In 2015 liep in
Noordoost-Brabant meer dan 20% van de sociale huurders een ‘betaalbaarheidrisico’. Volgens de
monitor moest 11 tot 15% bezuinigingen op de basisbehoeften, 11 tot 19% moest bezuinigen op de
sociale participatie en hield 15 tot 17% minder dan € 100,-- per maand over. De kosten van
levensonderhoud waren gebaseerd op de gegevens van het Nibud. Met name éénoudergezinnen
hebben een sluimerend probleem, er zijn geen spaarpotjes om onverwachte kosten te kunnen
betalen. Door de verhuurderheffing en de saneringheffing zijn corporaties genoodzaakt de huren in
hoger tempo te verhogen om bij de streefhuur te komen. In het verleden lag de streefhuur op 65 tot
70% van het wettelijke minimum, nu is het beleidsdoel van veel corporaties 80 tot 85%.
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Er zijn mogelijkheden om betaalbaarheidrisico’s van huurders in te dammen:
 Strakke prestatieafspraken met de gemeenten (betere gebiedsgerichte visies met evenwichtiger
verdeling van huishoudtypen en sturen op voldoende betaalbare woningen voor kwetsbare
groepen);
 Een huurbeleid op maat (meer gedifferentieerde streefhuur voor een- en meergezinswoningen);
 Verdeling en doorstroming (ook tijdelijke inkomensafhankelijke huurverhoging);
 Begeleiding van de huurder (d.m.v. huurdercommissies);
 Energetische maatregelen (zorgt voor lagere energielasten bij groter comfort).
Het is evident dat verhuizing geen optie is. Het is beter een tijdelijke oplossing voor handhaving van
de bestaande situatie te geven dan een rigoureuze omwenteling van de betrokkenen. Met name
ouderen hebben hier een probleem. Ook bij de doorstroming. Ouderen zouden best wel willen
doorstromen van een gehuurde eengezinswoning naar een appartement. Hierdoor zou weer ruimte
worden geboden voor een gezin met een laag inkomen om passend te wonen. Door het moeten
betalen van de streefhuur wordt de financiële prikkel voor ouderen om te verhuizen niet
weggenomen. Dit geldt ook voor koopwoningen. Ouderen hebben vaak een te grote eigen woning,
waarvan de hypotheek geheel of nagenoeg geheel is afgelost, maar krijgen onvoldoende krediet van
de banken om een verhuizing mogelijk te maken.
Vier denkrichtingen werden uitgewerkt om het aanbod van huurwoningen in het middensegment
verder te vergroten; deze denkrichtingen zijn mede gebaseerd op een eerdere publicatie van het CPB
en PBL, Kansrijk woonbeleid uit 2016 en de Woningmarktrapportage van de Studiegroep Duurzame
Groei (SDG), eveneens uit 2016. Naast veelgehoorde opties als nieuwbouw en verkoop van
bestaande corporatiewoningen aan vastgoedbeleggers, wordt in twee denkrichtingen gebruik
gemaakt van de mogelijkheden die de Woningwet 2015 biedt: herpositionering van bestaand
corporatiebezit door middel van administratieve scheiding of juridische splitsing in DAEB- en nietDAEB-activiteiten op basis van de woningkwaliteit in plaats van de huurprijs. Daarmee is het in
principe mogelijk de woningmarkt meer flexibel te laten functioneren en vermogen vrij te spelen
voor investeringen in nieuwbouw, verbetering en leefbaarheid. Tegelijkertijd kunnen daarmee ook
de publieke belangen op de woningmarkt in regionale samenwerking tussen gemeenten, huurders,
corporaties en bijvoorbeeld pensioenfondsen worden gewaarborgd. Dit maken we inzichtelijk door
voor iedere denkrichting te verkennen wat de impact is van verschillende typen beleidsmaatregelen
op de verwachte bijdrage aan de ontwikkeling van het aanbod in het middensegment, de verwachte
effecten in verschillende soorten regionale woningmarkten en de waarborging van de publieke
belangen. De vier denkrichtingen blijven binnen de kaders van bestaand beleid. Ze bevatten geen
concrete aanbevelingen voor aanvullend of nieuw woonbeleid. Wel geeft de analyse inzichten die bij
het maken van nieuw nationaal of regionaal beleid voor het middensegment in overweging zouden
moeten worden genomen.
Verder stelde men dat in Nederland geen sprake is van één woningmarkt, maar van een groot aantal
regionale of zelfs lokale woningmarkten. Dit komt op verschillende manieren tot uiting, waarvan het
prijsniveau en de prijsontwikkeling op de vrije huur- en de koopwoningmarkt wellicht het meest
illustratief zijn. In de toekomst zullen de verschillen tussen regio’s toenemen, onder andere door
demografische en economische ontwikkelingen. Dit kan consequenties hebben voor de
doelmatigheid van beleidsmaatregelen om de ontwikkeling van het aanbod in het middensegment te
stimuleren.
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Het Rapport liet een andere denkrichting zien, want het middensegment zou een beperkte, maar niet
onbelangrijke rol spelen in ontspannen woningmarkten. Immers, ook in deze regio’s zullen er
huishoudens zijn die niet willen of kunnen kopen, maar ook niet in de corporatiesector
terechtkunnen. Op basis van de verkenning zou het weinig effectief zijn om de totstandkoming van
het middensegment in deze woningmarkten via nieuwbouw te stimuleren, omdat private partijen
weinig interesse lijken te hebben om in ontspannen woningmarktgebieden te investeren, onder
andere vanwege de beperkte economische en demografische vooruitzichten in deze gebieden en de
druk die huurprijsregulering in deze gebieden op het rendement uitoefent.
Het stimuleren van nieuwbouw leidt in gespannen woningmarkten wel tot een toename van het
aanbod in het middensegment. Het is echter de vraag of de ontwikkeling van het aanbod die van de
vraag kan bijhouden. Om in dergelijke regio’s het aanbod te stimuleren, kan naar andere
beleidsopties worden gekeken. Er zijn drie manieren verkend om het omvangrijke corporatiebezit
gedeeltelijk voor het middensegment beschikbaar te krijgen. Uit de verkenning bleek dat het aantal
huurwoningen in het middensegment via de drie manieren fors in omvang kan toenemen. Er kleven,
vooral in het geval van de verkoop van corporatiewoningen aan vastgoedbeleggers, wel wat nadelen
aan de ontwikkeling van het middensegment. Zo dient de timing van de verkoop te worden
gereguleerd, om het weglekken van sociaal kapitaal, opgebouwd in corporatiewoningen, te
voorkomen. De verkenning liet verder zien dat regionale woningmarktomstandigheden van groot
belang zijn voor de doelmatigheid die van maatregelen mag worden verwacht. Nationaal beleid
gericht op het bevorderen van de ontwikkeling van het middensegment waarbij geen rekening wordt
gehouden met verschillen in lokale omstandigheden op de woningmarkt, zal niet overal tot een
groter en meer toegankelijk middensegment leiden. Aanpassingen van de bestaande juridische
kaders bieden, met lokaal maatwerk, voldoende ruimte voor de verdere ontwikkeling van het
middensegment. De woningmarkt is een complexe markt waar private en publieke belangen soms
conflicteren. Individuele belangen en keuzes van actoren op de woningmarkt belemmeren de
ontwikkeling van het middensegment, ondanks dat het grote belang ervan breed wordt gedeeld. Dit
komt ook in de verkenningen duidelijk naar voren.
In drie van de vier denkrichtingen wordt de groei van het middensegment gestimuleerd door de inzet
of zelfs verkoop van corporatiewoningen. Wanneer corporatiewoningen in het middensegment
worden verhuurd, zijn ze niet beschikbaar voor de sociale sector. Aangezien de corporatiesector in
beginsel veel omvangrijker is dan de doelgroep waarvoor zij is bedoeld, leidt dat naar verwachting
niet direct tot grote problemen. Uit de verkenningen bleek dat voor de uitwerking van deze ideeën in
concreet beleid niettemin aandacht nodig is voor publieke belangen om de beschikbaarheid van
sociale huurwoningen nu, maar ook op termijn, te kunnen blijven waarborgen. Dit gold ook het
woningaanbod dat voor de huisvesting van (grotere) gezinnen geschikt is of voor lokaal
leefbaarheidbeleid gericht op het creëren van gemengde wijken.
In het geval van de verkoop van corporatiewoningen aan vastgoedbeleggers is bovendien een
specifiek publiek belang aan de orde. Het tempo waarmee en de omvang waarin verkoop plaatsvindt
zou moeten worden gereguleerd om het weglekken van maatschappelijk gebonden vermogen naar
private partijen te voorkomen.
Beleidstudie uit 2017 van het Planbureau voor de Leefomgeving ‘Perspectieven voor het
middensegment van de woningmarkt - Verkenning van maatregelen ter bevordering van het
aanbod’.
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In de afgelopen decennia was de vrije sector huurmarkt steeds kleiner geworden (zie Elsinga &
Wassenberg 2014; Haffner et al. 2008). Tegelijkertijd zijn de sociale huursector en de koopsector
twee van elkaar gescheiden werelden geworden (Conijn 2006; Schilder 2012). De vrije huursector,
waarvoor geen vraagstimulerende overheidsarrangementen bestaan, was bekneld geraakt tussen de
delen van de woningmarkt die door overheidsingrijpen worden gefaciliteerd. Onderzoek toonde aan
dat een groot aantal huishoudens door de ontstane situatie niet goed in staat is zijn
woonconsumptie te laten aansluiten bij de woonwensen. Dat heeft niet alleen tot gevolg dat steeds
meer huishoudens tussen de wal en het schip vallen, maar leidde maatschappelijk gezien ook tot
groot welvaartsverlies (CPB & PBL 2016; Donders et al. 2010). De woningmarkt functioneerde al met
al niet goed, wat ook blijkt uit een tekort aan huurwoningen in het zogenoemde middensegment.
Een groter aantal huurwoningen in dat segment, dat vrij concurreert met de koopwoningmarkt, werd
in brede kring gezien als een van de oplossingen voor het disfunctioneren van de woningmarkt.
Onder het middensegment wordt dat deel van de huurwoningmarkt verstaan waarin de huurders
geen impliciete subsidie ontvangen; de exacte definitie van het middensegment varieert hierdoor per
woningmarktgebied. Zo behoren private huurwoningen onder de liberalisatiegrens in ontspannen
woningmarkten (met een lage prijsdruk) mogelijk ook tot het middensegment. In gespannen
woningmarkten (met een hoge prijsdruk) behoren private huurwoningen die als gevolg van de
huurprijsregelgeving worden gereguleerd, niet tot het middensegment. Voor gereguleerde
huurwoningen van corporaties bestaan er toewijzingscriteria, zodat deze nooit tot het
middensegment behoren.
Onderzoek naar (ontwikkelingen in) het middensegment is relevant nu met het ingezette
hervormingsbeleid steeds minder huishoudens met een middeninkomen toegang hebben tot de
sociale huursector (door aanscherping van de inkomenseisen voor de doelgroep) én tot de
koopsector (door beperking van de hypotheekrenteaftrek, de aanscherping van de
hypotheeknormen en de moeizame kredietverlening aan mensen zonder vast arbeidscontract).
Bovendien is het aantal vrije sector huurwoningen waarop deze huishoudens in toenemende mate
zijn aangewezen beperkt, en daardoor vaak ook duur. Deze relevantie wordt politiek onderstreept
door een groot aantal kamerstukken dat betrekking heeft op het middensegment van de
huurwoningmarkt, waarin onder andere de stimulering van het aanbod van huurwoningen in het
middensegment een belangrijk thema is. Dit vraagt om een beschouwing van motieven, gedrag van
‘actoren’ op de woningmarkt, en om het verkennen en volgen van de voortgang van de interacties
tussen demografische en regionale ontwikkelingen, beleidshervormingen en eventuele
aanbodfricties. Ook werd gekeken op welke wijze de ontwikkeling van het aanbod van huurwoningen
in het middensegment kan worden gestimuleerd.
Met de hervorming van de woningmarkt werd een begin gemaakt met het creëren van de condities
voor het ontstaan van meer gelijke concurrentieverhoudingen tussen de koop- en de huursector en
daarmee voor een groter middensegment op de huurmarkt. Op deze manier zou een eerste stap
gezet zijn in de richting van een beter functionerende woningmarkt. De noodzaak van een groter
middensegment op de huurwoningmarkt wordt breed gesteund door beleidsmakers, -onderzoekers
en –adviseurs, maar dat hangt niet alleen samen met de typische kenmerken van vastgoed, zoals de
kapitaalintensiteit en het voorraadkarakter van de markt, maar ook met die van de woningmarkt,
met een door overheidsingrijpen verstoorde verhouding tussen de prijzen in de koop- en de
huurmarkt, en met een spanning tussen private en publieke belangen (beslissingen van gemeenten,
(potentiële) investeerders in woningen (woningcorporaties en (vastgoed)beleggers) én die van
woonconsumenten).
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Huishoudens maken eigen afwegingen in hun woonconsumptie, die echter niet overeenkomen met
hun eigenlijke voorkeuren, met onder andere lange wachtlijsten, goedkoop én duur scheefwonen,
financiële risico’s bij huishoudens en macro-economisch welvaartsverlies tot gevolg. Overheidsbeleid
dat stuurt op de uitgaven voor wonen en overige consumptie is hieraan voor een belangrijk deel
debet. Onder experts op het terrein van de woningmarkt bestaat een brede consensus dat deze
problemen deels kunnen verminderen door het aan huishoudens aanbieden van meer
mogelijkheden om zich vrij over de woningmarkt te bewegen. Een groter en toegankelijker
middensegment op de woningmarkt is een van de manieren om dit te bereiken. Daarnaast wordt
algemeen verwacht dat de vraag naar huurwoningen in het middensegment zal toenemen. Enerzijds
wordt deze verwachting gevoed door trends als de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Anderzijds
neemt, als gevolg van de woningmarkthervormingen van het Rijk, de toegankelijkheid van de
alternatieven (de sociale huursector en de koopsector) af. Bevorderen dat het aanbod in het
middensegment van de woningmarkt zich kan ontwikkelen in lijn met de vraag is dan ook een
belangrijke randvoorwaarde voor het succes van de hervormingen.
De recente hervormingen van het woonbeleid creëren mogelijkheden voor het middensegment om
tot ontwikkeling te komen. Desondanks lijkt de ontwikkeling van het aanbod achter te blijven bij de
(verwachte) vraag. Ook de (vastgoed)beleggers, corporatiedirecteuren en wethouders die zijn
geïnterviewd zijn van mening dat, bij ongewijzigd beleid, het middensegment niet in voldoende mate
en niet voldoende tijdig tot ontwikkeling komt om aan de toenemende vraag ernaar te kunnen
voldoen.
Corporaties moeten meer bouwen
Woningcorporaties maken zich zorgen over de toenemende fiscale druk op huurders met de laagste
inkomens. Van de 12 maanden huur die huurders aan corporaties betalen, gaan er straks 4
rechtstreeks naar de schatkist, zo berekende branchevereniging Aedes. Aedes-voorzitter Marnix
Norder noemde het absurd dat anno 2018 juist de huishoudens die de meeste moeite hebben om de
eindjes aan elkaar te knopen, gebukt gaan onder de oplopende belastingdruk. Het kabinet gebruikt
ons als belastingkantoor, speciaal voor mensen die het niet breed hebben', stelde hij. In Nederland
wonen 4 miljoen mensen in ongeveer 2,3 miljoen huizen van woningcorporaties. Het totale
belastingbedrag van € 1,9 mrd. dat corporaties volgens Aedes in 2013 betaalden kwam neer op iets
minder dan twee maanden huur van alle bewoners. Per jaar werd € 3,6 mrd. afgedragen aan de
fiscus, wat al iets meer dan drie maanden huur was. In 2021 zal volgens Aedes € 4,8 mrd. moeten
worden afgedragen, wat overeenkomt met vier maanden huuropbrengsten.
Ieder jaar bouwen corporaties 27.500 nieuwe woningen. De totale investering van corporaties in
nieuwe huur- en koopwoningen bedraagt € 2,5 mrd. Corporaties hebben wel het voornemen om
meer te gaan bouwen gedurende de komende jaren, terwijl ze in de periode 2011 tot 2015 nog voor
de helft minder bouwden. Om corporaties van de juiste oplossingen te voorzien, is het belangrijk om
te weten hoe de samenstelling van hun voorraad eruitziet. Ruim 40% van het corporatiebezit bestaat
uit eengezinswoningen. De helft van de totale voorraad bestaat uit appartementen en er is een
kleine hoeveelheid portiek- en onzelfstandige overige wooneenheden.
Deltaplan Woningbouw
Om de woningmarkt weer gezond te krijgen wordt door vele deskundigen aangegeven dat een
Deltaplan Woningbouw noodzakelijk is. De urgentie moet op de Haagse agenda worden geplaatst.
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Niet alleen bestaan de bovengeschetste problemen nog volop, maar in de grote steden dreigt een
oververhitting van de plaatselijke woningmarkt, met name in de Randstad. Jongeren en ouderen die
in de stad willen wonen of terug willen naar de stad hebben géén enkele mogelijkheid, tenzij hun
portemonnee behoorlijk gevuld is.
Diverse trends zijn te volgen
De Vinex-locaties met groot woningaanbod zijn niet meer populair. Wie wil er nog wonen? Ook de
haast om meer te bouwen wordt door adviseurs afgeraden omdat de bevolking als zodanig krimpt
i.c. minder snel groeit. Is dat een trend? Kunnen we de verlangde woningen bouwen in de wat
moeilijker te organiseren bestaande stadsgedeelten (want transformaties zijn kostbaar) of moeten
we de aannemers en projectontwikkelaars volgen in hun opnieuw (zoals in de ’90-er jaren)
ongebreidelde ambitie om te bouwen, desnoods in het groen. Overheden kunnen iets doen met
locatiesubsidies, maar zijn al blij als hun begroting anno 2019 op orde is. Dan maar weer de markt?
Maar die stellen juist gebrek aan locaties te hebben. En als er locaties zijn, dan richten de
projectontwikkelaars zich liever op de duurdere en ruimere koopwoningen, omdat daar meer mee te
verdienen valt.
Anderzijds dreigt door de hippe oude stadswijken het spook van ongelijkheid door ‘gentrificatie’.
Door de steeds grotere woningcrisis ‘gentrificeren’ de grote Nederlandse steden in rap tempo. Dit
proces neemt in Nederland echter andere vormen aan dan in Engeland of de VS. Waar in deze landen
sprake is van directe verdringing op de woningmarkt zien we in Nederland eerder het
tegenovergestelde: mensen met een sociale huurwoning verhuizen steeds minder omdat de
alternatieven onbetaalbaar zijn. Dagblad Trouw schreef over gentrificatie als ‘de keerzijde van de
buurt in opkomst’. Er zijn vele voorbeelden te noemen van buurten die na jaren van verloedering
ineens veranderen. Allerlei buurtinitiatieven worden genomen, nieuwe bewoners vestigen zich in die
buurten en uiteindelijk stijgen de woningprijzen. Dit proces wordt gentrificatie (vaak aangeduid met
de Engelse term gentrification) genoemd. RUIMTEVOLK zag het nieuwe fenomeen als ‘een einde van
de eerlijke stad’.
In een artikel in dagblad Het Parool sprak men over een prijsstijging bij Amsterdamse woningen van
21,6% in de afgelopen periode. Het Journaal op de televisie maakte melding van forse prijsstijgingen
in Amsterdam, Leiden en Delft en ook in andere grote en middelgrote steden stijgen de
woningprijzen bovengemiddeld snel. In de populairste regio’s staan huizen gemiddeld minder dan
een maand te koop voordat ze alweer van de markt zijn, aldus Het Parool. Daarnaast verdwijnen de
meeste vrijkomende particuliere huurwoningen in de dure vrije sector. Wellicht niet alleen maar het
gevolg van gentrificatie, maar het proces levert wel een directe en belangrijke bijdrage.
Door de prijsstijgingen worden woningen in bepaalde wijken onbetaalbaar. Als er al huizen
vrijkomen, dan zijn ze voor steeds meer mensen onbetaalbaar of niet te financieren. Nederland heeft
de hoogste hypotheekschuld per inwoner van de wereld. Tegelijkertijd ontwikkelt zich een diepe
wooncrisis omdat deze wijken ontoegankelijk worden voor bepaalde groeperingen. De hoge prijsdruk
zorgt binnenstedelijk voor gentrificatie. In de oude arbeiderswijken worden de woningen opgeknapt,
hippe horeca vestigt zich in de buurt, de ‘nieuwe’ woningen worden zo populair bij de middenklasse
om daarna tegen de hoofdprijs verkocht te worden. Voorheen was gentrificatie een kleinschalige
tegenbeweging, maar inmiddels is dit alomtegenwoordig. ook omdat stadsbesturen er alles aan doen
de hoogopgeleide middenklasse aan zich te binden.
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Hoewel de term zelf inmiddels gangbaar is geworden bestaat er nog veel verwarring over
gentrificatie en haar gevolgen. Het begrip komt over uit Engeland (met name Londen) en de
Verenigde Staten (met name New York). Meer dan in Nederland bepaalt de markt daar de werking
van de samenleving, dus ook het wonen. In neoliberale Angelsaksische landen gaat gentrificatie hand
in hand met harde, directe verdringing. De armere oude bewoners worden uit hun buurt gejaagd
door speculerende huisbazen en vastgoedfondsen omdat de huren exorbitant omhoog worden
gebracht. Dit alles sluit ook aan op de stellingen van de beroemde planologe Jane Jacobs in haar boek
‘Dood en leven van grote Amerikaanse steden’ uit 1961.
Anderen stellen dat in Nederland het omvangrijk corporatiebezit en de huurbescherming er voor
zorgen dat dit probleem hier nog niet zoveel voorkomt. Want oude bewoners kunnen blijven wonen
waar ze wonen, zelfs wanneer gentrificatie in hun buurt de overhand krijgt. Als de buurt wordt
opgeknapt hoeven zittende bewoners vaak niet te vertrekken. Verdringing door gentrificatie blijft
dan wel beperkt in Nederlandse steden, uitsluiting door gentrificatie is aan de orde van de dag,
omdat de woningen, nadat ze zijn vrij gekomen, vaak onbetaalbaar zijn geworden. Sociale
huurhuizen worden verkocht aan de hoogste bieder of verhuurd tegen de hoge marktprijs, waarop
de toegankelijkheid van de betaalbare huursector zienderogen achteruit gaat. Dit sluit aan bij de
oproep van D66 om meer aan diversificatie te doen en vooral de middeldure huren te stimuleren.
Hierdoor zou de zo gewenste ‘doorstroming’ op gang moeten komen.
Voor zittende bewoners hoeft dit allemaal niet erg te zijn zolang zij in hun huizen blijven zitten. De
gentrificatie gaat dan grotendeels aan hen voorbij, omdat de huur slechts geleidelijk stijgt en als er
van mogelijk huisuitzetting geen sprake is. Wel verandert de buurt om hen heen. Deze veranderingen
worden soms gewaardeerd, maar vaker als buurtverlies ervaren. Maar na gedwongen of vrijwillige
verhuizing werpt gentrificatie steeds grotere barrières op. Gezinsuitbreiding, echtscheiding en
baanverlies maken verhuizingen vaak noodzakelijk. De huidige woning wordt te klein, te groot of
simpelweg onbetaalbaar ervaren. Huishoudens met een laag inkomen komen steeds vaker klem te
zitten in hun woning. In Amsterdam, Leiden en Delft krimpt het aanbod van betaalbare woningen en
wordt het voor deze mensen lastig of zelfs onmogelijk een andere, betaalbare woning te vinden.
Één van de gevolgen van uitsluiting is de ‘suburbanisatie van armoede’: ‘lage inkomens vinden geen
plek meer in de stad, maar wijken uit naar nabijgelegen kernen’. Anderen blijven wel in de stad
wonen, maar moeten dan genoegen nemen met een te kleine woning, of de woning delen met
anderen, of simpelweg hogere woonlasten accepteren. Ook voor nieuwkomers betekent gentrificatie
minder woonkansen en dus meer kans op uitsluiting. Het afbreken van huurbescherming en
flexibilisering van de woningmarkt maken directe verdringing een steeds waarschijnlijker
toekomstbeeld.
Over gentrificatie is in 2016 een proefschrift geschreven: ‘Inequality in the gentrifying European city’
door de cum laude gepromoveerde Cody Hochstenbach, die als stadsgeograaf verbonden is aan de
Universiteit van Amsterdam. Een ander proefschrift, uit 2010 van Gwen van Eijk, stelde dat armere
bewoners geen waardevoller netwerk krijgen als zij in een wijk wonen met ook kansrijke bewoners.
Gemengde wijken leveren nauwelijks nieuwe contacten op. Dat is een antwoord op de werkwijze van
beleidsmakers in Nederlandse steden, waar veel oude sociale woningbouw tegen de vlakte gaat om
plaats te maken voor koopwoningen voor de middenklassen, destijds in het kader van de
‘Vogelaarwijken’.
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In een stad als bv. Hilversum is gebleken dat het aantal huurders met een relatief laag inkomen en
een te hoge huur tussen 2009 en 2015 gestegen is van 8 naar ruim 18% van de huurders. Volgens
cijfers van het CBS hebben zo’n 522.000 hurende huishoudens een huurwoning waarvan de huur te
hoog is. De Woonbond wijt dit aan de fors gestegen huren in de afgelopen jaren. Men ziet dat
huurders nu bijna 40% van hun inkomen kwijt zijn aan wonen en dat de stijgende huren steeds meer
mensen in armoede hebben gebracht. Voor veel mensen blijft er gewoon niet genoeg over om rond
te komen.
Woningcorporaties kunnen een belangrijke partner zijn voor de Europese Unie bij het aanpakken van
sociale problemen en bij energiebesparing in steden, maar dan moeten corporaties wel
mogelijkheden krijgen dat te doen. Dat concludeerden Europarlementariërs Matthijs van Miltenburg
(D66) en Agnes Jongerius (PvdA) al in 2015 naar aanleiding van het Nationaal Programma
Rotterdam-Zuid (NPRZ), waar gemeente, corporaties, scholen en andere partijen zeer intensief
samenwerken om de problemen in het zuiden van Rotterdam op te lossen. Rotterdam-Zuid kampt
met veel werkloosheid en lage inkomens, achterstallig onderhoud van woningen, criminaliteit en
overlast. Ook Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam, sprak over de uitdagingen, b.v. in
Rotterdam en de kansen die samenwerking met Europa niet alleen Rotterdam, maar ook andere
steden kan helpen. Hij pleitte voor meer ruimte om te experimenteren met nieuwe pilots in de grote
steden. De Europese Urban Agenda biedt daarvoor bijvoorbeeld mogelijkheden.
Aantal inwoners grote steden groeit komende jaren sterk
De bevolking van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht groeit de komende jaren sterk. De
vier grootste steden van het land krijgen een derde van de totale bevolkingsgroei tot 2030 te
verwerken. De steden groeien daarmee met 15%. Amsterdam telt dan een miljoen inwoners,
voorspellen het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Bureau voor de Statistiek in een
gezamenlijk rapport. Voor onze regio lijkt mij dat belangrijk in het kader van de MRA!
De bevolking groeit tussen 2015 en 2030 naar verwachting met 950.000 mensen, voor driekwart in
de grotere steden met meer dan 100.000 inwoners. Ook buurgemeenten van die steden, zoals
Diemen bij Amsterdam of Rijswijk bij Den Haag, zien het inwonertal stijgen. Volgens de prognose
neemt ook het aantal huishoudens toe, met circa 700.000. Daarom is in vrijwel het hele land meer
woningbouw nodig, schrijven PBL en CBS. Dat laat onverlet de inspanning die m.i. nodig is om
bestaande woningbouw duurzaam te transformeren!
Buitengebieden en krimpgebieden
Een op de vijf gemeenten telt over 15 jaar juist minder inwoners. Daarbij gaat het vooral om de
buitengebieden, zoals Drenthe, delen van Groningen en Limburg, de Achterhoek en ZeeuwsVlaanderen. Ook de samenstelling van gemeenten gaat veranderen. Rond de eeuwwisseling telden
zowel steden als dorpen circa 15% ouderen. In de toekomst is de vergrijzing in steden zo'n 17%,
terwijl in kleinere gemeenten juist 26% ouderen woont. Oorzaak daarvan is vooral dat jongeren de
dorpen verlaten en naar de stad trekken. PBL en CBS bouwen wel een onzekerheid in de prognoses:
"Immigratie, economische ontwikkeling en woningbouw zijn moeilijk te voorspellen."
Huizenprijzen
Volgens een studie van De Nederlandse Bank DNB van mei 2017 heeft de sterke stijging van de
huizenprijzen in de grote steden alles te maken met schaarste, die gepaard gaat met een groeiend
tekort aan middeldure woningen.
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Men stelt dat het Rijk gemeenten meer moet stimuleren om het aanbod in deze vrije huur sector te
vergroten. Een groter vrijer huursegment is volgens DNB de sleutel om de woningmarkt te verlossen
van onevenwichtigheden. Men denkt aan versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek, het
maken van prestatieafspraken met gemeenten om een minimumpercentage middeldure
huurwoningen op te nemen in bestemmingsplannen en woningcorporaties moeten hun duurdere
woningen aanbieden in het middensegment van de vrije sector. Het aanbod sluit niet aan bij de
toenemende vraag. Waar wel wordt gebouwd zijn het veelal sociale huurwoningen en koopwoningen
(hebben een hogere grondprijs dan huurwoningen door de hypotheekaftrek). Volgens DNB hebben
gemeenten en bouwbedrijven hun plan- en bouwcapaciteit teruggeschroefd en kunnen dus niet
inspelen op de vraag. Daarnaast is binnenstedelijk bouwen complex en zijn er de vele bezwaren van
omwonenden tegen nieuwbouw.
Het Rapport Van Gijzel (oud-burgemeester Eindhoven) van 2017 geeft aan dat er grote behoefte is
aan woningen met een huur tussen de € 700 en € 1000 per maand en minder behoefte aan
eengezinswoningen. Nu de woningmarkt weer aantrekt (althans in het westen van Nederland) is het
van groot belang dat nieuwbouw echt iets toevoegt aan de specifieke gemeente. Deze strategie past
in de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. Daarnaast moet worden gekeken naar de bestaande
voorraad en de energietransitie. Ook de sector van mensen met een zorgvraag vraagt aandacht. Deze
mensen wonen vaker zelfstandig thuis, maar zijn kwetsbaar. Dat vraagt om een andere kijk op hun
woonsituatie.
Stedelijke agglomeraties en milieus
In Nederland blijft de trek naar de stad onverminderd groot in verband met o.a. de werkgelegenheid,
maar ook culturele aspecten. In bepaalde mate geldt dat ook voor een stad als Amsterdam. Dus is er
een wens voor adaptieve, veerkrachtige en inclusieve steden (mesoniveau). Gezamenlijke scenario’s
zijn dan belangrijk om vanuit andere condities een andere manier van stedelijke ontwikkelingen te
bewerkstelligen. Het raamwerk moet omvatten: centrale vraagstelling met hoofdcriteria,
lagen/systemen, transities, lokale/regionale context, nieuwe inzichten en tenslotte de
agendavorming en het opstellen van roadmaps. Veel beleidsaspecten hebben een Europese of
internationale dimensie (macroniveau).
De Thema-afdeling Ruimte & Mobiliteit van D66 kiest voor versterking van de ruimtelijk economische
ontwikkeling van onze steden, met de focus op leefkwaliteit voor mensen (‘living first’) en de
consequente uitbouw van het openbaar vervoer hand-in-hand met stedelijke bouwactiviteiten. De
ontwikkelingen in de steden geven veelal ruimte aan mensen en maken die niet ondergeschikt aan
gebouwen, verkeersinfrastructuur of transport. De wijken spelen een belangrijke rol (microniveau)
met hun sleutelwoorden leefbaarheid, herkenbaarheid en nabijheid. Diversiteit en inspraak- en
keuzemogelijkheden voor burgers passen in het bovengenoemde streefbeeld en verhogen de
belevingswaarde in hun eigen leefgebied.
D66 kiest voor een overall strategie en voor vergroting van de stedelijke bebouwingsdichtheden. Dat
draagt bij aan ´stedelijkheid´, meestal ´inbreiding´ dus en geen uitbreiding van het bebouwde
oppervlakte. Dat geldt voor locaties maar ook voor uitvoering van woonobjecten. Het extra
aanzetten voor de grote woningbouwopgave willen wij dus primair in de steden zelf oplossen i.c.
accommoderen. Er zijn allerlei studies van stedenbouwkundigen en architecten die legio
mogelijkheden hebben aangedragen. Om de ruimtelijke kwaliteit verder te vergroten ontkomen we
niet aan een veel beter onderhoud en beheer van de gebouwen en openbare ruimte, inclusief
transformatie van bruikbare leegstaande gebouwen en nagenoeg verlaten industriegebieden.
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Een goed leefmilieu is ook belangrijker dan een vestigingsfactor. Aantrekkelijke en gezonde steden
zijn de ontmoetingsplekken van de 21e eeuw. Daar ontstaan ook nieuwe ideeën en innovaties, nodig
voor een bruisende cultuur en een krachtige economie.
Een aantrekkelijk en toekomstbestendig stedelijk milieu verbeeldt de transities zoals die m.b.t.
energie, mobiliteit, digitalisering en de nieuwe circulaire economie. Maar die ook vragen om nieuwe
gebouwtypologieën en circulaire gebiedsontwikkelingen. Maatschappelijke opgaven zijn gezonde
verstedelijking, bereikbaarheid, klimaatadaptatie en milieu. Er zijn crossovers (dwarsverbanden) te
bedenken, zoals bij energieopwekking en mobiliteit. Er komt in ieder geval een ruimtelijke
verandering n.a.v. klimaatadaptatie. Kortom, er moet uitgaan worden van een intelligente en
duurzame mengstrategie van wonen, werken en voorzieningen, commercieel en maatschappelijk,
met hoge dichtheid, bereikbaarheid, gebaseerd op alternatieve vormen van mobiliteit en andere
oplossingen voor groen/blauw structuren, klimaatadaptatie enz. te bedenken dan nu het geval is.
Drie dingen staan aan de basis van succesvol omgevingsbeleid:
- het integraal richting geven aan sectoraal beleid;
- het integraal afwegen tussen elkaar bestrijdende (sectorale) ruimteclaims;
- uitgaan van samenhangende visies, kaders (door wetten, regels) en projecten (als in uitvoering).
Dat zou ook op provinciaal niveau als perspectief moeten worden meegegeven, waarbij integraliteit
expliciet invulling moet geven aan bijvoorbeeld de klimaatafspraken en de Sustainable Development
Goals (SDG’s) waaraan ook Nederland zich geeft gecommitteerd bij de Verenigde Naties, én een
goede ruimtelijke kwaliteit die invulling geeft aan gebruiks-, belevings- en toekomstwaarden. Verder
zou er enerzijds overal een minimum moeten worden gegarandeerd wat betreft
milieurandvoorwaarden en voorzieningen én anderzijds moeten worden ingezet op het versterken
van aanwezige ruimtelijk economische krachten en potenties.
Klimaatverandering en klimaatadaptatie
Het globale klimaat verandert en dit beïnvloedt op verschillende manieren alle steden, ook in NoordHolland. Afhankelijk van de blootstelling en de gevoeligheid treed schade op en dat vereist
aanpassingsmaatregelen en de implementatie daarvan. Een andere meer gebiedsgerichte
benadering gaat uit van een specifieke gebiedsopgave waarbij het erom gaat een ontwerp of een
gebied beter en meer toekomstbestendig te maken. Klimaatverandering is hierbij een extra
argument om het algehele leefklimaat te verbeteren.
Het klimaat in de steden wordt voor een deel bepaald op een schaalniveau dat afzonderlijke
gebouwen, straten en wijken overstijgt. Met het stijgen van de temperatuur is onderzoek naar
zogenaamde ‘coolspots’ in de omgeving van steden belangrijk. Coolspots vragen in het algemeen een
hoge bedekkinggraad met vegetatie en zijn doorgaans in gebruik als gras- of akkerland, want het
bodemtype lijkt ook een belangrijke aspect van ‘coolspots’ te zijn, terwijl het grondwaterpeil geen
belangrijke rol lijkt te spelen.
Om de voorgedragen klimaatbestendige oplossingen te koppelen aan het probleem
‘klimaatverandering’ is verandering nodig met betrekking tot de manier waarop partijen omgaan met
het onderwerp klimaatverandering. Om klimaatverandering een rol te laten spelen binnen het
ontwikkelingsproces van woningen wordt ketensamenwerking aangedragen: woningcorporaties,
bouwbedrijven en architecten, maar ook burgers kunnen en moeten een rol spelen bij de realisering
van de klimaatbestendige stad.
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Om de klimaatbelangen van publieke partijen te kunnen koppelen aan burgerinitiatieven is een
nieuwe werkwijze van de lokale overheid gewenst, in Nederland is daarvoor de Omgevingswet
bedacht.
Maatregelen moeten dus worden genomen om steden beter aan te passen aan een toekomstig
klimaat. Bij de verwerking van extreme neerslag moet de berging- en/of transportcapaciteit van
stedelijke watersystemen worden aangepast en verbeterd, waarbij een onderscheid moet worden
gemaakt naar ondergrondse en bovengrondse oplossingen en naar bergings- en
infiltratievoorzieningen. Hiervoor zijn reeds allerlei applicaties ontwikkeld, waarmee de effecten van
adaptatiemaatregelen in waterhuishouding en ruimtelijke ontwikkeling inzichtelijk kunnen worden
gemaakt en die dus meer toegepast zouden moeten worden. Andere maatregelen die de
luchttemperatuur op straatniveau effectief verlagen zijn het verhogen van de reflectiewaarde
(albedo) van het dak, hogere gebouwen, en het toevoegen van vegetatie. Wat dat laatste betreft
verdient het plaatsen van bomenrijen in straten de voorkeur boven groene gevels en daken.
Daarnaast blijkt dat mensen zich thermisch meer comfortabel voelen in straten met veel straatgroen
en het ook vanuit esthetisch oogpunt waarderen.
Bij de economische ontwikkeling moeten keuzes worden gemaakt en moeten regio’s in Europa elkaar
niet onnodig beconcurreren. Wij moeten veel waarde hechten aan internationale afstemming, zoals
bij de grote havens. Het is een uitdaging om ervoor te zorgen dat onze landschappen niet nodeloos
worden aangetast met nieuwe haven- en bedrijventerreinen. Ook hier geldt: kwaliteit boven
kwantiteit.
Agglomeratiekracht
De Nederlandse stedelijke regio’s zijn relatief klein en hebben een kleinere dichtheid van banen en
bewoners in vergelijking met andere delen, zoals West-Europa. Maar in steden wordt wel verwacht,
dat op allerlei beleidsterreinen, bedrijven, kennisinstellingen, (lokale) besturen en burgers elkaar
vinden en dat die verwachtingen veel maatschappelijke energie op de agenda van de stad
genereren. Er is echter veel onduidelijkheid in discussies over de stad. Het Planbureau voor de
Leefomgeving (PBL) geeft in een publicatie aan de hand van 12 infographics inzicht in relevante
feiten en vragen met betrekking tot de Nederlandse steden. Centraal staan 3 voor de stad belangrijke
terreinen: economie, leefbaarheid en innovatie. De ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit was in
de Nederlandse stedelijke regio’s in de afgelopen decennia lager dan in het buitenland. Hierdoor
missen de Nederlandse regio’s agglomeratiekracht ten opzichte van hun belangrijkste concurrenten.
De vragen van het PBL waren: Hoe sterk is de agglomeratiekracht van de Nederlandse steden in
vergelijking met concurrerende stedelijke regio’s? Welke factoren zijn belangrijk voor de
leefbaarheid en gezondheid in de stad? En hoe staat het met de innovatiekracht van de steden?
Ook de Vereniging Deltametropool heeft in 2014 in samenwerking met het College van Rijksadviseurs
een ruimtelijke studie gedaan naar de versterking van de agglomeratiekracht. Centraal stonden de
vragen wat te doen om de agglomeratievoordelen van de ruimtelijk-economische structuur optimaal
te benutten, en hoe en waar kan nieuwe verstedelijking het meest bijdragen aan het versterken van
de agglomeratiekracht? Men stelde dat met name de Ladder voor Duurzame Verstedelijking als
instrument bij kan dragen aan het vergroten van de agglomeratiekracht.
Bouwen, mobiliteit, energie, groen/blauwe structuren, en andere mogelijke koppelingen komen
samen in het stedelijk gebied. Het geeft de complexiteit van de stedelijke systemen weer.
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Tussen deze systemen zijn vele raakvlakken, die zich in de praktijk steeds vaker zullen voordoen en
die in de ‘stad van de toekomst’ niet meer weg te denken zijn. Maar hoe de systeemintegratie te
laten slagen en hoe manifesteren zich deze in de stad/wijk van de toekomst? Het is zaak
verstedelijking in goede banen te leiden voor toekomstige inwoners.
Fietsplan in het kader van mobiliteit
Voor de aantrekkelijkheid van de steden zullen OV en fiets - in samenhang met een op voetgangers
gerichte stedelijke inrichting - belangrijke dragers worden, zeker als gekeken wordt naar het
ruimtelijk gebruik per m2 per persoon. D66 heeft een groter fietsplan ontwikkeld: fiets voor kortere
afstanden, snel OV voor langere afstanden. Fietsers zouden binnen de bebouwde kom altijd voorrang
moeten krijgen op rotondes en kruisingen waar geen verkeerslichten zijn.
Het autodenken in de steden moet worden doorbroken en dit moet ervoor zorgen dat mensen
sneller de fiets pakken. Dat is een duurzamer (minder emissie), goedkoper en gezonder alternatief
dan de auto. Hiermee wordt ook voldaan aan het aspect van preventiviteit, zoals bedoeld binnen het
sociaal domein. Twee derde van alle zware verkeersslachtoffers zijn echter fietsers. Steden kunnen
en moeten fietsveiliger ingericht worden met bijvoorbeeld fietsstraten waar de auto te gast is. Auto’s
nemen meer dan de helft van de stadsruimte in. Dat is vreemd want in de stad wil je ruimte om te
leven. Maar dan moeten er ook meer (flexibele) fietsenstallingen komen op plekken waar de nood
het hoogste is, want zwerffietsen en overvolle fietsenstallingen zorgen voor irritatie en onveilige
situaties.
Landbouw
Het landbouwbeleid op het gebied van vergroening kan beter. Daarom pleiten wij voor een
kwaliteitsverbetering op het platteland. Plattelandsbeleid moet veel meer gericht zijn op kwaliteit
van het landschap, verbetering van biodiversiteit en het produceren van gezond voedsel en
dierenwelzijn. Landbouwkundige ontwikkelingen moeten passen binnen het landschap.
Grootschalige intensieve ontwikkelingen horen thuis op agrobusiness centra. De druk in het gebruik
van bestrijdingsmiddelen zoals glyfosaat moet versterkt worden om de microverontreiniging in het
watersysteem tegen te gaan. Er is meer preventie nodig in het voorkomen van
microverontreinigingen.
Water
In Nederland hebben wij blijvend te maken met water door de lage ligging van grote delen van onze
provincie, de rivieren, de manier waarop grote landsdelen zijn ingericht en de uitdagingen die de
klimaatverandering op dat terrein stelt: zeespiegelstijging, bodemdaling, neerslagpieken, meer
periodes met wateroverschotten en -tekorten. Op gebied van waterbeheersing is vasthouden en
bergen van water in bovenstroomse gebieden van belang. Dat geldt voor de grote rivieren. Op het
gebied van waterveiligheid en waterbeheersing is de nodige inzetbare ontwerpkennis alom
aanwezig.
Het World Economic Forum stelt in een internationale context dat water voor de komende 10 jaar
ons grootse risico is. Vervolgens zien zij het falen van adaptatie en mitigatie, extreme natuurrampen
en ten slotte voedselcrises als risico’s.
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Na het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 moet de aanpak in het watermanagement worden
gekoppeld aan de klimaatdoelstellingen en dan niet alleen aan de adaptatiedoelstellingen. Daarmee
ontstaat urgentie en versterking. Watermanagement moet worden meegenomen in de ruimtelijke
ordening. De politiek heeft de taak de wateropgave zelf aan te pakken en te agenderen. Op gebied
van waterkwaliteit worden de Europese normen (KRW) lang niet gehaald. De samenwerking in de
regionale context tussen de verschillende overheden is belangrijk voor de integraliteit en het
maatwerk van het watermanagement en ruimte in de ‘ruimtelijke’ plannen.
Energievoorziening
Er moet verder worden
gewerkt aan een duurzame
en betrouwbare energievoorziening. Om dat voor
elkaar te krijgen is ruimte
nodig. Om in 2050 CO2neutraal te zijn zal ruimte
voor windenergie op land en
op zee gereserveerd moeten
worden.
Bewoners,
ondernemers en overheden
kunnen hier samen veel
bereiken,
ook
met
zonnepanelen op daken en windturbines bij de woningen, met meer ruimte om eigen initiatieven te
nemen. Minder regels, meer ruimte. Tegelijk blijft op hoofdlijnen ook regie nodig (de
energievoorziening vraagt ook ruimte) om bijzondere natuurlijke en landschappelijke waarden te
beschermen, duurzaamheid te bevorderen en – waar de markt daar niet voor zorgt – te zorgen voor
voldoende aanbod van voorzieningen, infrastructuur en een openbare ruimte met kwaliteit.
Hergebruik en efficiency (re-use and reduce) zijn cruciaal. Er moet worden gezorgd voor financiële
prikkels om innovaties en klimaatdoelstellingen mogelijk te maken. Voor het verder verduurzamen
van de samenleving dient hernieuwbare energie prioriteit te krijgen: opwekken van wind- en zonneenergie én waterenergie. De overheid dient ervoor te zorgen dat innovaties medewerking krijgen in
het juridische en belastingtechnische spoor, zoals het verlenen van vergunningen of het afzetten van
herwinbare grondstoffen.
Omgevingswet
De nieuwe Omgevingswet, die nu op 1 januari 2021 in werking zal treden, gaat wetten en regelingen
op de gebieden van ruimte, milieu, water, infrastructuur en mobiliteit, bouwen, historisch erfgoed,
natuur, landbouw, bodem, mijnbouw bundelen tot één wet, die 26 wetten en 60 AMvB’s (Algemene
Maatregelen van Bestuur) op het gebied van de fysieke leefomgeving integreert. Deze raamwet gaat
met name de Wabo, de Wro, de Waterwet en de Wet Milieubeheer vervangen. De oude nog huidige
wetten zijn veelal sectoraal (bijvoorbeeld bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening,
monumentenzorg en natuur) en sluiten niet meer aan bij de vraagstukken van deze tijd zoals
duurzaamheid en grote regionale verschillen. De normen (o.a. over luchtkwaliteit, waterveiligheid)
staan niet in deze wet, maar komen terug in vier AMvB’s (Algemene Maatregel van Bestuur) die
onder deze wet vallen.
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De Omgevingswet bundelt daarmee de wetgeving over de hele fysieke leefomgeving. Met de
Omgevingswet wil de overheid het wettelijk systeem ‘eenvoudig beter’ maken. De wet wil een
samenhangende benadering van de leefomgeving mogelijk maken, procedures versnellen en
verbeteren, de inzichtelijkheid van regels verbeteren en meer ruimte bieden aan lokale bestuurlijke
afweging. Bij het maken van die visies, regels en plannen hebben inwoners, ondernemers en
belangenorganisaties de kans om in een vroegtijdig stadium mee te denken over wat wel en niet
mogelijk is, in plaats van achteraf. Dit vergt van bewoners en bedrijven wel, dat zij actief gebruik
maken van deze mogelijkheid en inbrengen welke plannen zij hebben in een buurt of gebied. Dit kan
alleen plaatsvinden bij een cultuurverandering gericht op vertrouwen en samenwerken. De invoering
van de wet heeft grote gevolgen voor gemeenten, provincies, bedrijven en inwoners. Samenleving
en overheid geven met elkaar op transparante wijze de omgeving vorm door visie en regelgeving. Zo
ontstaat balans tussen zekerheid en dynamiek. Op dit moment zijn veel provincies en gemeenten
zich aan het voorbereiden op de invoering van de Omgevingswet. Voor D66 is brede participatie in
een vroegtijdig stadium een uitgangspunt. De wet stelt er niet eens zoveel voorwaarden aan, maar
overheden (kans voor elke Gemeenteraad) moeten aangeven hoe ze burgers, bedrijven en
belanghebbenden bij de besluitvorming hebben betrokken.
Nationale Omgevingsvisie (NOVI)
Met de startnotitie voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) zet het kabinet de eerste stap om te
komen tot een nationale visie op de inrichting van ons land. Centraal staan vier strategische opgaven,
die vragen om een integrale aanpak. Dit zijn:
 Naar een duurzame en concurrerende economie; Innovatie, kennis, verhoging productiviteit en

verduurzaming zijn steeds belangrijker voor de economische ontwikkeling en de levensstandaard;
 Naar een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving; inzet is minder energieverbruik en

duurzamere bronnen; tegelijkertijd bereiden we Nederland voor op de gevolgen van
klimaatverandering, zoals hittestress en wateroverlast;
 Naar een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving: Hoe houden we ons land
bereikbaar en daarmee het vestigingsklimaat aantrekkelijk? Waar bouwen we onze woningen?
 Naar een waardevolle leefomgeving: Hoe gaan we verantwoord om met onze natuurlijke

omgeving waaronder de landbouw, natuur en ons landschap?
Integraal uitgewerkt naar sociale gevolgen, economische aspecten, ruimtelijke consequenties, enz.,
zal dit ook een leidraad worden voor de Provincies, zoals in Omgevingsvisies.
Ruimte voor ruimte regeling
Deze regeling is in diverse Provincies van kracht, omdat nog steeds een flinke toename in de
leegstand van agrarische bebouwing wordt verwacht. Ook andere maatregelen moeten er voor
zorgen dat leegstand tegen gegaan wordt. Het slopen van leegstaande boerderijen, stallen en
schuren zal weliswaar onvermijdelijk zijn, maar D66 wil goede sloopregelingen die niet één op één
gekoppeld zijn aan een subsidie of andere financiering voor nieuwe woningen op dezelfde plek. Extra
woningen mogen alleen gebouwd worden bij kernen. Kortom, leegstaande agrarische percelen
krijgen een nieuwe functie of worden gesloopt en bij sloop is er niet zomaar subsidie of garantie op
nieuwbouw. Tussen 2012 en medio 2015 zijn bijna 40.000 woningen aan de woningvoorraad
toegevoegd door transformatie i.c. hergebruik van bestaande panden met een niet-woonfunctie. Het
ging wel vaak om kleinschalige transformaties met 1 VBO. Soms was de voormalige functie een
kantoor, vaak ook een voormalig winkelpand.
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Demografische en geografische verandering
Door demografische veranderingen zal de vraag naar andere woonvormen toenemen. Dat meer
huizen moeten worden gebouwd t.b.v. eenpersoonshuishoudens is evident (zie hierboven), net zoals
flexibel bouwen en flexibele plattegronden. Andere woonvormen, zoals Tiny Houses, zijn in opkomst
(of hiervoor voldoende ruimte is blijft de vraag). Centraal wonen is een vorm van gemeenschappelijk
wonen waarbij ieder huishouden over een zelfstandige woning of wooneenheid beschikt en
daarnaast gemeenschappelijke voorzieningen en ruimten – zoals een keuken, woonkamer of tuin –
met elkaar deelt.
Bekend zijn de vele projecten in binnen- en buitenland in de jaren ‘60 en ‘70. Bewoners kozen
bewust om met elkaar te wonen. Deze woonvorm was niet aan leeftijd gebonden tenzij groepen zelf
beperkingen afspreken. In bijna alle projecten woonden zowel kinderen als senioren. Ze vormden
samen een vereniging waarvan de leden in gezamenlijke verantwoordelijkheid het project bewonen
en zelf (mee) bepalen wie als nieuwe bewoner wordt toegelaten. In de jaren ‘80 en ‘90 is men met
de hoge bouwproductie en de totstandkoming van de Vinex-locaties een andere weg ingeslagen.
Anno 2018 staan we opnieuw voor een verandering. Uiteindelijk zal in 2050 ongeveer 80% van de
wereldbevolking in steden wonen, denkt men.
De samenleving is voortdurend in beweging. Door demografische ontwikkelingen als vergrijzing en
ontgroening krimpt de Nederlandse bevolking vanaf 2040 en in een aantal regio’s nu al. Tegelijk stijgt
het aantal huishoudens met ruim 1 miljoen tot 2045 omdat er steeds meer alleenstaanden en
kleinere gezinnen zijn. Ook geografisch is er sterke dynamiek. De trek naar de stad wordt in
Nederland steeds sterker. Vooral in de grote steden is er daarom een tekort aan woningen. Er wordt
gesproken van een opgave van 580.000 nieuwe huizen tot 2020. Dat betekent 58.000
nieuwbouwwoningen per jaar. De opgave verschilt sterk per regio.
Oplossingen voor naoorlogse woningen en woonomgeving
Langer thuis in eigen huis is het motto waarmee de overheid de transitie van begin 2015 heeft
ingezet. Steeds meer senioren blijven langer in hun eigen huis wonen, terwijl de vraag naar zorg en
de behoefte aan een aangepaste woning toeneemt. Hoe kun je hun wooncomfort verhogen? Wat is
er mogelijk, hoe ingrijpend is dat en wat kost het? Ja hoe doe je dat, want voor senioren is het
moeilijk te achterhalen waar inspiratie te vinden voor aanpassingen aan het eigen huis. Natuurlijk
was de toepassing van domotica al langer bekend, maar mogelijkheden voor structurele
aanpassingen ontbraken. Wat ontbrak waren ruimtelijke scenario’s, niet alleen voor de woningen,
maar ook entrees en woonomgevingen (zie website LANGER THUIS). Er is geen gebrek aan geld, maar
gebrek aan integraal denken, stelde de Rijksbouwmeester, Floris van Alkemade.
Begin 2017 riep hij ontwerpers op om in het kader van het gestarte onderzoek WHO CARES na te
denken over de diverse mogelijkheden voor een betere inrichting van woonwijken, inclusief de
openbare ruimte. Van Alkemade zag in de opgave tevens een rol voor woningcorporaties om
wederopbouwwijken te transformeren tot leefbare wijken. Niet alleen om de tweedeling in de
wijken tegen te gaan (zie voor gentrificatie hierboven), maar ook om een beter klimaat te scheppen.
Het is al langer bekend dat in minder goede wijken de bewoners 7 jaar korter leven en 22 jaar langer
tobben met gezondheidsproblemen. Vier wijken werden bekeken: in Rotterdam, Groningen, Almere
en Sittard-Geleen, met ontwerpteams, bestaande uit zorgprofessionals, ruimtelijke ontwerpers en
vertegenwoordigers van wijkplatforms, maatschappelijke organisaties, bewoners en ondernemers.

P a g i n a | 32
Al in het voorjaar van 2016 heeft de Bond van Nederlandse Architecten BNA in het kader van BNA
Onderzoek architecten laten meedenken over de diverse mogelijkheden. De projectgroep ‘Langer
thuis in eigen huis’ vroeg architecten en zorgspecialisten om slimme aanpassingen te bedenken voor
bestaande woningen en de directe omgeving. De studie ‘Langer Thuis in Eigen Huis’ werd gedaan in
samenwerking met de Gemeente Breda, de Provincie Noord-Brabant, de Architectenwinkel Breda,
Platform31 en Wonen met Gemak. De adviseurs mochten de zes meest gangbare (naoorlogse)
woningtypen in Nederland kritisch onder de loep nemen (van rijtjeswoningen uit de 50-jaren, idem
uit de 70-er jaren, portiekwoningen, hoogbouwflats tot patiobungalows en twee-onder-een-kap
woningen) en ontwerpen, die wel aantrekkelijk voor senioren zijn, vervaardigen.
De teams werden uitgedaagd de woningen om te zetten naar veilige en comfortabele woningen, niet
om deze te wijzigen in complete verzorgingstehuizen. Men kwam tot wel 65 oplossingen voor deze
zes woontypen. In het algemeen ging het om betere toegang via de voor- en achtergevel, betere
inrichting van de begane grond met mogelijke slaapkamer, verbetering dan wel vergroting van
badkamer en keuken en de inpassing van een kleine lift. De uitkomsten zijn vermeld op de website
langerthuisineigenhuis.com en geeft een online stalenboek voor ‘levensloopbestendige’ woningen.
Alle gepresenteerde oplossingen zijn gebaseerd op interviews met bewoners.
Overigens hebben al in 2016 de Rijksbouwmeester Van Alkemade en BNA-voorzitter De Vries
opgeroepen tot een Deltaplan voor de Woningbouw, hoewel hun strategie verschillend is
(pragmatisme versus innovatie). Aanleiding was de vraag naar huisvesting ingevolge de
vluchtelingencrisis, waarbij vele nieuwe woonvormen werden bedacht.
De Visie ‘Prachtig Compact NL’ van het College van Rijksadviseurs CRA geeft aan dat stedelijke
verdichting kan bijdragen aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van steden. Binnenstedelijk
moet meer ruimte worden gezocht om te bouwen. Door slim en compact te bouwen worden steden
vitaler. Tevens wordt voorkomen dat het schaarse groen buiten de steden onnodig wordt
volgebouwd. Ee.a. ook in het kader van betere mobiliteit en duurzaamheid.
Megacities en metacities
In de jaren ’60 en ’70 van de 20ste eeuw heerste een antistedelijke opvatting in de samenleving. Zie
bijvoorbeeld het boek Unwirtlichkeit unsere Städte van Alexander Mitscherlich uit 1965. Antistedelijk betekende ook anti-modernisme, tegen de modernistische interpretatie van de stad. Niet
alleen waren de mogelijkheden om elders een grondgebonden woning met tuin te verwerven groot,
maar men wilde gewoon de stad met al haar tekortkomingen ontvluchten. Wat op het einde van de
‘80-er en in de ‘90-er jaren begon met de herwaardering van de traditionele Europese stad is in de
21ste eeuw uitgegroeid tot een werkelijke fascinatie van stedelijkheid. Een en ander zou te maken
kunnen hebben met de postmoderniteit. In 2017 schreef Zef Hemel een antwoord: De Toekomst van
de Stad, een pleidooi voor de metropool.
De netwerkstad wed al eerder aangeprezen. De samenleving is als een rizoom, stelde de filosoof
Gilles Deleuze in 1989 (Mille Plateaux). In de stad gebeurt het. Jongeren denken daar anno 2018 nog
steeds zo over. M.i. beantwoordt dit precies aan de Spektakelmaatschappij, zoals geschetst door de
Franse filosoof Baudrillard.
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In 1999 schreef de Franse filosoof Pierre Bourdieu in The Weight of the World, Social Suffering in
Comtemporary Society dat de ellende van degenen die een inferieure positie innamen in de
prestigieuze en glamoureuze wereld van het einde van de 20ste eeuw niet zozeer te maken had met
hun sociale misère en armoede, maar meer met het voortdurende stuklopen van hun legitieme
aspiraties en wensen op beperkingen en regels van overheden. Het zou volgens hem bijzonder
moeilijk zijn om mechanismen op het gebied van de woningbouw te veranderen.
Adriaan Geuze van West 8 stelt dat ‘ruimtelijke ordening zich onttrekt aan het democratisch proces’.
Er heerst een trend waarbij ‘de markt’ het allemaal moet oplossen. Korte termijnpolitiek is dan aan
de orde. Er wordt gelobbyd, afgekocht en uitgeruild. Er ontstaan ‘ultralelijke zichtlocaties’, die zich
ook nog eens aan het democratisch proces hebben onttrokken. Ruimtelijke ordening is volgens hem
verworden tot het afstappen van een masterplan, onderzoek en implementatie en een overgang
naar procedures. Het zijn de juristen en managers die plannen voorbereiden en aanbesteden.
Officiële standpunten van D66 ten aanzien van Wonen en Woonomgeving
Aan wonen zijn gerelateerd Ruimte & Mobiliteit, Klimaatveranderingen, Klimaatadaptatie,
Duurzaamheid, Sociaal Domein, Economie & Financiën, Cultuur, Architectuur en Gemeenschap &
Samenleving. Iedereen in Nederland wil een goede, veilige en betaalbare woning, of je nu koopt of
huurt. Zo’n woning is echter niet voor iedereen weggelegd. De huurmarkt, met haar wachtlijsten van
gemiddeld acht jaar, zit op slot. De vrije huurmarkt bestaat nagenoeg niet. Hier zijn vooral mensen
met een inkomen tussen de € 30.000 en € 50.000 die in de steden willen wonen de dupe van. Zij
maken geen kans op een sociale huurwoning, verdienen te weinig om te kunnen kopen en kunnen
niet terecht op de niet bestaande vrije huurmarkt. Veel huisbezitters wonen weliswaar goed, maar
hebben hoge schulden die zij niet aflossen, met alle risico’s van dien. Over het geheel gezien, wordt
er te weinig gebouwd, en wordt er bij het bouwen niet geluisterd naar de vraag. Hier moet
verandering in komen. Door hervormingen op de woningmarkt aan te scherpen en door te zetten, zal
de markt als geheel beter werken. Dit zal leiden tot kortere wachtlijsten, lagere schulden en een
beter passend aanbod.
Meer huurhuizen: zowel op de vrije- als op de sociale huurmarkt. De gemiddelde wachtlijst voor een
sociale huurwoning bedraagt in Nederland 8 jaar, met uitschieters tot 21 jaar. Hier moet zo snel
mogelijk een einde aan komen. Door deze zeer lange wachtlijsten komen zowel nieuwkomers, die
zoeken naar een eerste huis, als ouderen, die zoeken naar een seniorenwoning, lelijk in de knel.
Ouderen blijven wonen in een woning die hen niet past, en nieuwkomers zijn aangewezen op de
weinige vrije sector huurwoningen die er zijn. Door een gebrek aan vrije sector huurwoningen zijn de
prijzen hiervoor zeer hoog. Het komt daarom vaak voor dat een nieuwkomer in de stad meer dan de
helft van zijn inkomen aan woonlasten kwijt is.
Om een einde te maken aan de malaise op de huurmarkt, moet er veel veranderen, zowel bij de
sociale huur als bij de sector huur. D66 wil dat er de komende jaren 100.000 extra betaalbare
huurwoningen worden bijgebouwd. Deze woningen zijn nodig om de wachtlijsten weg te werken en
vluchtelingen met een verblijfstatus te kunnen huisvesten, zonder dat er sprake is van verdringing.
Met een korting op de verhuurderheffing bij met name transformatie en inbreidingsbouw hebben de
corporaties extra financiële middelen om hier, naast in verduurzaming van de woningvoorraad, de
komende jaren flink in te kunnen investeren. Daarbij moet meer onderscheid worden gemaakt
tussen regio’s. In krimpregio’s, bijvoorbeeld in Limburg of Groningen, gelden andere opgaven dan in
bijvoorbeeld de regio Amsterdam of Utrecht.
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Het woningmarktbeleid moet, anders dan nu het geval is, meer ruimte bieden voor deze regionale
verschillen. Voor het verbouwen van je eigen woning moet het krijgen van toestemming
gemakkelijker worden. Gemeenten hebben de ruimte om daarin maatwerk te bieden. Wel moeten
gemeenten daarbij voldoende oog houden voor omwonenden en moeten monumenten hun karakter
behouden.
Het voorzien in voldoende goede studentenhuisvesting is een bijzondere opgave die in een aantal
steden in Nederland speelt. D66 wil dat de rijksoverheid met studentensteden specifieke afspraken
maakt om niet alleen het aantal, maar ook de kwaliteit van studentenhuisvesting te vergroten. Zowel
voor de studenten als voor hun omgeving. Regelgeving kan hier in die steden op worden aangepast
door bijvoorbeeld fietsparkeerplekken en geluidsnormering onderdeel te laten zijn van de
bouwvergunning en de wettelijke mogelijkheden van huurders om op te treden tegen malafide
verhuurders te vergroten.
Nederlandse koophuizen zijn veelal gekocht met hypotheken, die niet of slechts beperkt afgelost
worden. Tegelijkertijd hebben Nederlanders veel spaargeld en pensioenopbouw. De grote schulden
op huizen lijken geen probleem, omdat hier de waarde van het huis tegenover staat. Door de
combinatie van grote spaarpotten en grote leningen zijn mensen, en ons land als geheel, echter
bijzonder kwetsbaar voor schommelingen op de financiële markt. Het verleden heeft geleerd dat
onverwachte tegenvallers en crises er in Nederland daarom hard inhakken. Deze – internationaal
gezien uitzonderlijke – situatie is voor een groot deel gedreven door overheidsregelingen. Zowel
internationale adviesorganen, zoals het IMF, als DNB en CPB adviseren al jaren afscheid te nemen
van de zogenaamde lange balansen. Na lang aandringen van D66 is men eindelijk begonnen die
overheidsregelingen aan te passen. D66 wil deze aanpassingen blijven doorzetten.
Onze woningen verbruiken veel energie. Dat energieverbruik zorgt voor hoge woonlasten en draagt
ook nog eens bij aan klimaatverandering. In Nederland kunnen op de woningmarkt grote stappen in
energiebesparing worden gezet. In 2030 zijn als het aan D66 ligt drie miljoen huizen energieneutraal.
Op de huurmarkt zorgt de recent ingevoerde energieprestatievergoeding ervoor dat huisbazen
blokken huurwoningen in een keer energiezuiniger kunnen maken. D66 is er echter niet van
overtuigd dat de energieprestatievergoeding in de huurmarkt alleen alle problemen gaat oplossen.
Daarom wil D66 ook andere mogelijkheden onderzoeken. En we willen dat nieuwbouw toekomstvast
en dus energieneutraal is.
Een woning is pas goed, als deze veilig is. Helaas schiet de veiligheid van woningen te vaak tekort.
Hier zijn vooral senioren de dupe van. Zij komen bijvoorbeeld makkelijk ten val. Ook hebben zij –
vergeleken met de rest van de bevolking – een grote kans slachtoffer te worden van brand in de
woning. Het aantal brandslachtoffers onder ouderen door brand in de woning neemt de afgelopen
jaren toe. Daarom moet er een checklist voor brandveiligheid in woningen komen. Als ouderen een
nieuw zorgpakket krijgen, moeten ze ook een bijpassend brandveiligheidpakket krijgen dat gepaard
gaat met goede voorlichting voor de ouderen en eventuele verzorgers.
Bij de afgelopen Gemeenteraadsverkiezingen 2018 heeft D66 opnieuw standpunten ingenomen ten
aanzien van betaalbaarheid, duurzaamheid, van gas los, vergroening en klimaatadaptatie.
Dit kabinet zorgt mede dankzij D66 voor meer huurwoningen voor mensen met een middeninkomen.
Zij vallen nu tussen wal en schip, omdat ze te veel verdienen om in aanmerking te komen voor een
sociale huurwoning, maar ook nog niet een huis kunnen kopen.
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D66 wil de woningmarkt stabieler en veiliger maken, door o.a. de hypotheekrenteaftrek sneller af te
bouwen. Daar tegenover staat dat het eigen woningforfait verlaagd zal worden. Een crisis, zoals
vanaf eind 2008, die er voor zorgde dat mensen niet konden verhuizen omdat hun huis ‘onder water
stond’, zal dan in de toekomst minder zwaar zijn en minder vaak voorkomen.
D66 wil huizen en bedrijven de komende jaren veel duurzamer maken. Sociale huurwoningen
isoleren zodat ze minder energie hoeven te verbruiken. Huurders krijgen zo een comfortabeler huis
en een lagere energierekening. Mensen krijgen voor hun huis het recht op warmte in plaats van het
recht op een gasaansluiting. En de gebouwgebonden financiering mogelijk maken. Daardoor kunnen
mensen op een makkelijke manier en zonder dat ze hun spaargeld hoeven te gebruiken hun huis
verduurzamen. De investering is gekoppeld aan het huis en verdient zichzelf terug, omdat de
energierekening flink omlaag gaat.
D66 wil investeren in het verlagen van het energieverbruik. Sociale huurwoningen moeten
duurzamer. Huurders krijgen zo een comfortabeler huis en een lagere energierekening. Het is niet
meer verplicht om een nieuwbouwhuis aan te sluiten op het gasnetwerk. Daarvoor in de plaats
krijgen mensen het recht op een warmteaansluiting, met welke techniek dan ook. Ook maken we het
mogelijk dat mensen hun huis kunnen verduurzamen zonder dat ze hun spaargeld hoeven te
gebruiken. De investering wordt gekoppeld aan het huis en niet aan de eigenaar, zodat mensen
kunnen verhuizen zonder dat zij hun lening meenemen. Investeerders zoals pensioenfondsen doen
de voorfinanciering.
Gemeenten maken een plan maken om al hun woningen te verduurzamen. Er komen geen nieuwe
wijken op gas, en ook voor nieuwe projecten in de stad wordt het uitgangspunt “nee tenzij”. Aan het
einde van de kabinetsperiode worden 50.000 huizen per jaar aardgasloos opgeleverd. Dat is per jaar
een stad zo groot als Leeuwarden.
Voor de klimaatadaptatie wil D66 meer groen in en rondom onze steden. Dat is fijner en daarmee
houdt men de stad leefbaar. Bovendien helpt het groen tegen hittestress en vangt het water op van
grote hoosbuien.
Lokale voorstellen.
Bij D66 Amsterdam krijgen middeninkomens prioriteit om hun positie op de Amsterdamse
woningmarkt te verbeteren. Amsterdam gaat jaarlijks 1.670 middenhuurwoningen bouwen. D66 wil
dat iedereen een eerlijke kans maakt op een woning. Niet alleen arm of rijk, maar álle
inkomensgroepen en gezinssamenstellingen. Op dit moment vallen mensen met een
middeninkomen echter tussen wal en schip. Zij verdienen te veel om in een sociale huurwoning te
mogen huren en te weinig om te kunnen kopen of huren in de vrije sector. Decennialange inzet van
eigenlijk alleen maar bouwen voor lage inkomens of dure koophuizen heeft ervoor gezorgd dat je als
middeninkomen amper een huis kunt vinden. De verhoudingen zijn daardoor volledig zoek. Bijna
60% van de Amsterdamse woningen is een sociale huurwoning en slechts 5,6% van de woningen in
onze stad is een middenhuurwoning! 10 keer minder dan het aantal sociale huurwoningen dus.
Daarom verlaten gezinnen, leraren en verplegers de stad en dat vindt D66 een slechte zaak.
Daarom wil D66 de woningmarkt radicaal gelijktrekken: enorm veel bijbouwen én zorgen dat onze
wijken eerlijk toegankelijk zijn voor alle inkomens. D66 wil dat er binnen 10 jaar 4 keer zoveel
middenhuurwoningen staan in de stad dan nu: van 5,6% naar 20%.
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D66 is de enige partij die een streefcijfer middenhuur in de stad wil. Maar die middenhuur kan niet
bestaan uit nieuwbouwwijken aan de randen van de stad, nee, D66 staat voor een toegankelijke stad
met gemengde wijken. Dus moeten er iets gebeuren in de bestaande stad. We willen dat
woningcorporaties in veel meer wijken sociale huurwoningen ook aan middeninkomens gaan
verhuren en verkopen. Want net zoals dat wijken met 70% sociaal onwenselijk zijn, willen we ook
niet dat alle nieuw te bouwen middenhuurwoningen aan de rand van de stad worden gebouwd.
Door veel meer middenhuur te bouwen wordt er niet alleen voor gezorgd dat de stad op een
eerlijkere manier toegankelijk wordt, maar ook voor veel meer doorstroming. Op dit moment woont
44% (!!) van de Amsterdamse middeninkomens in een sociale huurwoning. Dat zijn dus mensen met
een middeninkomen die een sociale huurwoning bezet houden, terwijl in die sociale huurwoning
daar ook iemand had kunnen wonen die écht een sociale huurwoning nodig heeft, denk dus ook aan
kwetsbare groepen. Sociale huur moet ten goede komen voor de groepen die dat nodig hebben. En
een middenhuurwoning erbij betekent een sociale huurwoning vrij, dus daarom zet D66 zo enorm in
op meer middenhuur: zodat de woningmarkt eerlijker wordt én de doorstroming op gang komt.
Sociale huurwoningen zijn van groot belang voor mensen met een modaal inkomen tot € 36.000.
Amsterdam kent, door de beleidskeuzes van de afgelopen decennia, een enorm sociaal segment. We
houden op basis van de huidige inkomens- en huurgrenzen vast aan het minimum van 162.000
sociale huurwoningen, zoals is overeengekomen in de Samenwerkingsafspraken met
woningcorporaties. Bij grotere nieuwbouwprojecten (>250 woningen) wil D66 30% sociaal bouwen.
Voor studenten is het nog altijd lastig om woonruimte te vinden in Amsterdam. Hier wil D66 wat aan
doen. Studentenhuisvesting is cruciaal voor Amsterdam als internationaal concurrerende kennisstad.
Er is veel belangstelling om hier te komen studeren uit zowel binnen- als buitenland. D66 wil ervoor
zorgen dat die studenten hier ook terecht kunnen door meer (tijdelijke) studentenwoningen te
bouwen. Dat kan ook in leegstaande kantoorpanden en op stadscampings. Veiligheid
rondom studentencomplexen vindt D66 van essentieel belang. De veiligheidsvoorzieningen in deze
complexen zelf moeten op orde zijn, maar er moeten ook voldoende faciliteiten rondom een campus
zijn. Hoe meer faciliteiten, hoe levendiger zo’n campus overdag en ’s avonds is.
Het inzetten op woningen voor deze groepen in kwetsbare buurten zorgt niet alleen voor betaalbare
woningen voor studenten, studenten versterken ook de sociale structuur in deze stadsdelen. Om
studentenwoningen betaalbaar te houden zet D66 in op huizen met gedeelde voorzieningen. Zo
kunnen de huren laag blijven en kunnen studenten makkelijk een woning delen. Dit kan ook buiten
de ring zijn. Daarom vindt D66 het belangrijk dat er ook daar genoeg voorzieningen zijn om te
sporten en elkaar te ontmoeten. Daarnaast moet er gezorgd worden voor goede OV verbindingen en
verlichte fietspaden.
De Amsterdamse woningmarkt is compleet uit balans. Bijna 60% van de Amsterdamse woningen is
een sociale huurwoning, daar mag je als middeninkomen niet in. Zo’n 5,6% van de woningen in onze
stad is een middenhuurwoning. En huren/kopen in de vrije sector is voor veel middeninkomens
gewoon te duur. Middeninkomens vallen dus tussen wal en schip, en het gevolg is dat gezinnen,
leraren en verplegers de stad verlaten. En krijg je een kind, dan betekent dat voor veel
Amsterdammers het begin van een barre zoektocht naar een ruimere woning – een zoektocht die
dus vaak buiten Amsterdam eindigt. Mensen van buiten de stad, die werken in de dienstverlenende
sector, het onderwijs of een creatief beroep hebben en in Amsterdam willen wonen, komen er
nauwelijks tussen.

P a g i n a | 37
D66 heeft voorgesteld om de positie van middeninkomens op de Amsterdamse woningmarkt radicaal
eerlijker te maken, door:
 50.000 woningen in de komende vier jaar te bouwen, waarvan 40% voor middeninkomens, 30%
sociale huur en 30% vrije sector (huur en koop);
 Ervoor te zorgen dat deze te bouwen middenhuurwoningen ook echt middenhuur blijven.
Hiervoor zijn investeerders nodig, pensioenfondsen en verzekeraars die investeren in middenhuur
in Amsterdam. Maar de verhouding in Amsterdam is zo scheef dat met alléén bijbouwen het niet
gaat lukken. Het streven is 20% middenhuurwoningen in de hele stad binnen tien jaar en ervoor
zorgen dat bestaande wijken eerlijk toegankelijk worden voor alle groepen;
 In wijken binnen de ring met veel sociale huurwoningen, een groot deel van de sociale
huurwoningen die vrijkomen verhuurd worden aan mensen met een middeninkomen. Deze
woningen worden niet verkocht, maar blijven in het bezit van woningcorporaties;
 In gebieden buiten de ring willen we dat vrijkomende corporatiewoningen worden verkocht aan
middeninkomens. Op die manier wordt de druk op de koopmarkt verlicht en krijgen
middeninkomens een kans een woning te kopen die daadwerkelijk betaalbaar is.
Het streven is om binnen 10 jaar het aandeel middenhuur op de Amsterdamse woningmarkt te
verviervoudigen, van nog geen 6% naar 20%.
D66 wil de hele stad op zo kort mogelijke termijn aardgasvrij maken, door gasverwarming te
vervangen door duurzame alternatieven. Kiezen voor een buurt-voor-buurt aanpak met een
voorkeur voor duurzame lokale bronnen. Via een schetskaart Aardgasvrije Wijken, aangevuld met
energiebestemmingsplannen, kan inspraak en duidelijkheid voor bewoners geborgd worden. Als de
Rijksoverheid meewerkt met goede wetgeving, kan een belangrijk deel van Amsterdam voor 2030
aardgasvrij zijn. Bij een Deltaplan horen ook goed opgeleide vakmensen. D66 wil samen met
onderwijsinstellingen en bouwbedrijven in Amsterdam de warmtetransitie vormgeven.
De vele nieuwbouwplannen die Amsterdam nog op stapel heeft staan, gaan we verwarmen met
warmte van een lagere temperatuur. Hoe dan ook moeten het duurzame warmtebronnen zijn, dus
warmte uit fossiel gestookte elektriciteitscentrales is uit den boze. Onze nieuwe woningen worden
dus niet meer verwarmd door water dat met een temperatuur van 70° linea recta uit een
elektriciteitscentrale komt.
Duurzaamheid is de noodzakelijke voorwaarde om te mogen bouwen of renoveren. D66 wil
klimaatneutraal bouwen en zoveel mogelijk grondstoffen en bouwmaterialen hergebruiken, zoals
beton en kozijnen. Materialen moeten bij sloopwerkzaamheden gemakkelijk kunnen worden
opgeslagen en de data ervan moeten worden vastgelegd in een openbare database. Zo kunnen
bouwers inschatten welke materialen er al zijn om circulair te kunnen bouwen. Een
grondstoffenpaspoort wordt verplicht. Ook CO2-neutrale of CO2 opnemende bouwproducten en –
systemen worden gestimuleerd, zoals het nieuwe Portlandcementvrij bouwen.
D66 zet vol in op energieneutrale nieuwbouw. Bij 13 van de 14 grotere nieuwbouwprojecten in de
afgelopen bestuursperiode waren de plannen energieneutraal of beter. Door isolatiemaatregelen in
woningen verbruiken we veel minder, en wát we verbruiken komt van opgewekte energie via
zonnepanelen, zonneboilers of een warmtepomp. We zeggen vaarwel tegen energie uit fossiele
brandstoffen. We zetten in op het isoleren van woningen waardoor het energieverbruik daalt en
tegelijk zorgen we dat in of op het gebouw zelf, méér energie wordt opgewekt dan dat de woning
verbruikt.
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Dankzij de inzet van D66 wordt nu bijna alle Amsterdamse nieuwbouw energieneutraal gebouwd. Zo
maken we nieuwe wijken die enkel nog bestaan uit fijne en milieuvriendelijke huizen, zonder
energiekosten.
Voor D66 was het hervormen van het stelsel van voortdurende erfpacht, dat om de vijftig jaar
Amsterdammers verraste met huizenhoge canonverhogingen, één van de belangrijkste punten uit
het coalitieakkoord (2014-2018). Het doel van D66 was het stelsel transparanter en eerlijker maken.
Het nieuwe stelsel van eeuwigdurende erfpacht is een belangrijke verbetering voor zo’n
honderdduizend huizenbezitters in Amsterdam. Zij hoeven niet meer canon (huur voor de grond) te
betalen als ze kiezen de grond éénmalig, eeuwigdurend, af te kopen. Voor veel erfpachters biedt dit
een aantrekkelijke mogelijkheid zich te verlossen uit het oude systeem en zekerheid te vinden.
D66 blijft streven naar verdere verbetering van het erfpachtstelsel door tot een aantrekkelijke
canonbepaling of afkoopsom te komen voor alle Amsterdammers in alle buurten van Amsterdam. De
hoogte van de toekomstige canon dient hierbij beter te worden afgestemd op de gangbare praktijk
van canonbepaling in de afgelopen decennia. Daarnaast wil D66 huiseigenaren daarnaast ook de
mogelijkheid geven om de grond onder hun woning te kopen.
In het VP 2017 voor de Gemeenteraadsverkiezingen nam D66 het opnieuw op voor de
middeninkomens. Radicaal anders, stelt men. Sociale huurwoningen zijn in essentie asociaal. De
woningmarkt gaat tussen arm en rijk, met geen aandacht voor wat daar tussen zit. Vele
middeninkomens trekken de stad uit, stelt men.
D66 Utrecht wil geschikte woonruimte bieden voor iedereen, want ook in Utrecht is er nog steeds
een tekort aan studenten- en starterwoningen. Naast de transformatie van leegstaande panden wil
men voor studenten en starters daarom volop blijven inzetten op nieuwbouw. Het moet makkelijker
worden een huis te verbouwen naar een studentenhuis door de drempels van het verkrijgen van
omzettingsvergunningen te verlagen. Zo wordt de kamerverhuur gestimuleerd. In kwetsbare delen
van de stad wordt het splitsen en omzetten van woningen beperkt. De focus blijft liggen op bouwen
binnen de stadsgrenzen, zoals in het Dynamisch Stedelijk Masterplan vastgelegd.
In Utrecht zijn voldoende sociale huurwoningen en daarom wil men geen verplicht percentage van
deze woningen bij nieuwbouwprojecten. Tegelijkertijd is de wachtlijst erg lang. D66 wil dat
aanpakken door minimaal 20% van de woningen te verloten, ongeacht de opgebouwde wachttijd.
Daarnaast wordt de druk op de wachtlijsten ook vergroot door mensen die scheefwonen doordat de
stap van een studentenwoning naar een starterwoning nog te groot is. De scheefwoners moeten
geprikkeld en verleid worden om hun sociale huurwoning te verlaten. Daarom zet D66 zich in om het
‘middelhuur’-segment te vergroten.
In de nabije toekomst ontstaat een tekort aan seniorenwoningen. Daarom wil D66 bestaande bouw
transformeren en waar nodig voor senioren bestemde nieuwbouw plegen. Op die manier komen ook
nog eens eengezinswoningen beschikbaar voor de Utrechtse gezinnen die daarnaar op zoek zijn. Zo
wordt de doorstroming op de woningmarkt op gang gebracht. Dus:
 Meer studenten-, senioren-, en starterwoningen via nieuwbouw en transformatie;
 Geen verplicht percentage sociale huurwoningen;
 Betere kansen op een sociale huurwoning door 20% van het aanbod te verloten;
 Doorstroming stimuleren door het creëren van huurwoningen voor modale inkomens.
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Een ander geluid komt van D66 Purmerend, dat vindt dat legaal wonen op de bedrijventerreinen
mogelijk moet worden. Er is een chronisch tekort aan huurwoningen dat ertoe leidt dat in
Purmerend al vele jaren mensen onderdak vinden op bedrijventerreinen, deels daartoe verwezen
door de gemeente zelf. Bij de beoogde transformatie van bedrijventerrein De Koog moet hoe dan
ook een situatie gaan ontstaan waarbij wonen en bedrijvigheid (legaal) met elkaar gecombineerd
worden. Ook verdere inventarisatie te doen naar de mogelijkheden om op Purmerendse
bedrijventerreinen legaal (tijdelijke) huisvesting te realiseren.
D66 voorstellen voor meer beschikbare huizen
In aanvulling op de integrale en op de lange termijn gerichte aanpak van de woningmarkt, heeft D66
in de afgelopen jaren steeds concrete voorstellen gedaan om de woonpositie van o.a. starters op de
korte termijn te verbeteren. Deze maatregelen dienen twee doelen: meer woningen beschikbaar te
krijgen voor nieuwe huurders en kopers en om ze beter betaalbaar en financierbaar te krijgen.
1. Bestem ongebruikte grond voor vastgoedgrond voor woonkavels met startersnieuwbouw en
particulier opdrachtgeverschap. Gemeenten hebben de afgelopen jaren veel grond aangekocht
met als doel er kantoren, winkels of bedrijventerreinen op te zetten. Na het instorten van de
vastgoedmarkt ligt veel van deze grond braak. Dit gebrek aan inkomsten kost de gemeenten geld
maar de mogelijkheden om de bestemming van de grond te wijzigen zijn beperkt. D66 stelt
daarom voor dat hiervoor geschikte stukken ongebruikte grond worden benut als woonkavels
met een lagere grondprijs. Hier kan dan nieuwbouw voor starters plaatsvinden, mogelijk zelfs via
(collectief) particulier opdrachtgeverschap zoals in Almere heel succesvol is;
2. Maak het eenvoudiger om kantoren om te zetten naar woonruimtes; transformeer
kantoorpanden, want in Nederland staat 14% van de kantoren leeg, ofwel bijna 7 miljoen m2.
Door meer kantoren te transformeren in woonruimtes snijdt het mes aan twee kanten:meer
woningen en minder lege kantoren. Hiervoor moet het hergebruik makkelijker gemaakt worden,
door bestemmingsplannen flexibeler te maken, soepeler met het bouwbesluit om te gaan en
wettelijke minima voor bijvoorbeeld geluid als algemeen uitgangspunt te hanteren;
3. Corporaties en projectontwikkelaars in de grote steden moeten bouwen volgens de nieuwe
behoefte van de groeiende groep kleinere huishoudens, want de maatschappelijke,
demografische en geografische veranderingen hebben geleid tot een nieuwe woon- en dus
bouwbehoefte: kleinere en goedkopere woningen voor kleinere gezinnen en
eenpersoonshuishoudens. Dit gebeurt nu onvoldoende, zowel kwantitatief als kwalitatief. In
plaats van een verplicht aandeel sociale huur zoals in sommige steden gebeurt, is een
richtpercentage starterwoningen en eenpersoonshuishoudens daarom beter;
4. Maak dat corporaties terugkeren naar hun kerntaak door een deel van hun bezit te verkopen.
Woningcorporaties verkopen geregeld woningen (sociale huurhuizen) aan hun huurders. Het zou
in de grote steden goed zijn te kijken of dit heel gericht aan starters kan. Het verkopen van sociale
huurhuizen schept enerzijds financiële armslag voor woningcorporaties om hun kerntaak uit te
voeren, namelijk bouwen voor lagere inkomensgroepen. Dit helpt de wachtlijsten in te korten en
tegelijk komt er meer aanbod voor lagere inkomens;
5. Bied de mogelijkheid om huren meer marktconform te maken, zodat private partijen ruimte
krijgen en het voor deze private partijen aantrekkelijker wordt om te investeren in (duurdere)
huurwoningen om het krappe middensegment (private huur) te vergroten. De behoefte hieraan
neemt juist toe op plekken waar veel expats en zelfstandige professionals wonen (wordt vaak
gesteld), maar de onderwijzer, de verpleegster en de politieagent, die niet toegelaten worden in
de categorie sociaal, moeten ook ondergebracht worden;
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6. Verbreed de proef met de D66 aanpak van scheefwonen naar alle steden met wachtlijsten langer
dan 3 jaar. In de D66 initiatiefnota “Weg met de Wachtlijst” wordt voorgesteld: stel in gemeenten
met lange wachtlijsten een inkomenstoets in. Biedt huishoudens in een sociaal huurhuis met een
inkomen boven € 33.000 de volgende keuze: verhuizen, je huurhuis kopen of marktconforme
(WOZ) huur betalen;
7. Schrap de overdrachtsbelasting volledig en begin met de starters; voor andere kopers wordt de
overdrachtsbelasting geleidelijk afgebouwd;
8. Bouw de hypotheekrenteaftrek in 22 jaar af van 52% voor de hoogste inkomens tot 30% voor
iedereen. Aflossen van hypotheken moet voor iedereen gaan gelden; Op de huurmarkt willen we
toe naar meer marktconforme huren. Door de hypotheekrenteaftrek te hervormen ontstaan
financiële middelen die het mogelijk maken om de verstorende overdrachtsbelasting geheel af te
schaffen. Dat maakt een gemiddeld huis van € 240.000 bijna € 5.000 goedkoper;
9. Help tweeverdieners met groeivooruitzichten en zelfstandige professionals zonder vast contract
op weg. Ook zij moeten een huis kunnen kopen. Sluit een startersovereenkomst tussen de AFM,
DNB en banken over het verstrekken van hypotheken aan deze groepen. Dat banken
terughoudend zijn geworden met het verstrekken van hypotheken is begrijpelijk en volgens
afspraak. Maar het is zover doorgeschoten dat de groeiende groep zelfstandigen zonder vast
arbeidscontract (zzp-ers, freelancers, etc.) geen kans heeft op een hypotheek. Er dient een
hypotheekvorm te komen die aansluit bij de moderne arbeidsmarkt.
10. Verlaag de grens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en pas de voorwaarden
tegelijkertijd aan, zodat de mogelijkheden voor starters en zelfstandigen worden verruimd en de
regeling meer zekerheden biedt. De NHG heeft als doel het eigen woningbezit te bevorderen, de
garantie is daarin te ver doorgeschoten. Nu valt 80% van de huizen die worden verkocht onder
deze garantie;
11. Geef de koper de keus over wel of geen erfpacht. Het systeem van erfpacht zoals de gemeente
Amsterdam dat kent, is niet meer van deze tijd en geeft problemen. Zo speelde enkele jaren
geleden dat een deel van de 180.000 woningen op erfpachtgrond onverkoopbaar was omdat
banken door gewijzigd acceptatiebeleid en striktere hypotheekvoorwaarden geen financiering
wilden verstrekken voor een huis op erfpachtgrond. Daarom wil D66 dat nieuwe kopers zelf
kunnen bepalen of ze de grond kopen of onder erfpacht houden;
12. Maak executieveilingen beter toegankelijk voor particulieren. Nog vele woningeigenaren zitten in
de gevarenzone en moeten misschien hun huis gedwongen verkopen. Die mensen willen alsnog
een zo’n goed mogelijk prijs voor hun woning en starters zijn op zoek naar een betaalbaar huis.
Maar nu lijkt er soms sprake van kartelvorming bij de executieveilingen. Door de executiemarkt
beter toegankelijk te maken voor particulieren, kan het mes aan twee kanten snijden: een hogere
prijs voor de verkoper en een betaalbare woning voor de starter.
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