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Beleid en standpunten (D66 Werkgroep Wonen) 
  

Nederland bestaat volgens de meest recente cijfers van het CBS voor 13% uit bebouwd gebied, zoals 

woon- en bedrijfsterrein, en voor een vijfde (19%) uit water. Zogenoemde groene ruimte beslaat 

68%. Het merendeel daarvan (54% van het totaal) is agrarisch terrein en de rest bos, 

recreatiegebied en open natuurlijk terrein. 

 

Maar 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. Grondexploitatie is 

veranderd en men stelde dat dit niet meer zal werken. Projectontwikkeling was altijd lineair, maar 

moet nu naar circulair veranderen. Ruimtelijk beleid past zich regelmatig aan door stedelijke groei en 

de invloed van de klimaatsverandering. 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.  

 

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 zou dan een miljoen inwoners tellen. 

De totale bevolking in Nederland 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.  

 

Vooral in de grote steden is er daarom een tekort aan woningen. Nu worden 68.000 

nieuwbouwwoningen per jaar gebouwd. De opgave verschilt sterk per regio. Het uit 2014 daterend 

Rapport ‘Bevolkingsgroei in steden, Structureel en conjunctureel’, van ABF Research, uitgevoerd in 

opdracht van de Ministeries van I&M en BZK, geeft een prognose, dat “In de komende jaren de 

bevolkingsgroei zich concentreert in de steden en ommelanden in het midden van land. In het 

bijzonder groeit de bevolking sterk in de band die zich uitstrekt van Den Haag tot en met Zwolle en 

Arnhem. In deze band, maar ook daarbuiten, zo is de verwachting, groeien steden sterker dan 

ommelanden.  In hoeverre deze verwachtingen uitkomen is echter sterk afhankelijk van de financiële 

mogelijkheden om in de steden te verdichten en stadsranden te transformeren. Grondopbrengsten 

zijn onder invloed van de prijsdaling op de koopwoningenmarkt en de overproductie van veel andere 

typen vastgoed sterk gedaald. Op korte termijn zal de bouw van veel kleine woningen, het delen van 

woningen, en mondjesmaatbouw in de uitlegwijken het beeld in de steden bepalen.” 

 

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 Zeeuws-

Vlaanderen. 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. Gemeente Bronckhorst is zo’n gemeente waar men zich 

zorgen maakt, bleek onlangs bij een uitzending van Buitenhof.  
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Te agenderen problemen in woningmarkt 

 

Leeswijzer 

 

Rijksbouwmeester Floris Alkemade stelde toen echter “dat we anders moeten kijken naar vergrijzing. 

Vergrijzing biedt ook kansen, zeker in krimpgebieden.” Overigens hebben al in 2016 de 

Rijksbouwmeester 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. 

 

Rob Jetten pleitte voor maatwerk: “Per regio moet worden bekeken wat nodig is want de 

woningmarkt in een deel van Nederland is elders weer heel anders. In Nederland wordt te veel 

gedacht: laat het maar aan de markt over. Maar je moet de perverse effecten aanpakken. In steden 

waarin de huizenprijzen exploderen, moet je ingrijpen door ‘regels stellen over wanneer je wel en niet 

bepaalde panden mag kopen’ om te voorkomen dat door investeerders de huizenprijzen nog verder 

oplopen. Ook door het die investeerders minder aantrekkelijk maken door ‘huren te maximeren’. In de 

particuliere huurmarkt zijn de huurstijgingen veel te groot geweest in de afgelopen jaren. Daardoor 

wordt het, met name voor jonge mensen, heel moeilijk om aan goede woonruimte te komen.”   

 

De laatste integrale visie op de woningmarkt van D66 stamt uit 2010, midden in de economische 

crisis. In 2018 is er een nieuwe situatie ontstaan met een droogkokende woningmarkt in de steden, 

stijgende prijzen in grote delen van het land en krimp in andere regio’s. Daarbovenop ligt er een 

enorme verduurzamingopgave voortvloeiende uit het Klimaatakkoord van Parijs 2015 en het sluiten 

van de aardgasproductie uit Groningen.  

 

Onderstaande hoofdstukken gaan in op verschillende thema’s die relevant zijn voor het woonbeleid 

in Nederland. Door de grote diversiteit tussen regio’s die elk hun eigen knelpunten kennen, ligt de 

focus hierbij op Rijksbeleid. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de woningbouw, doorstroom, 

sociaal beleid, duurzaamheid en de rol van de regio. Op elk van deze onderwerpen zijn een aantal 

uitgangspunten geformuleerd vanuit een sociaalliberale visie. Vervolgens worden de opties en 

dilemma’s die dit voortbrengt geschetst en worden op een aantal thema’s voorstellen gedaan voor 

concrete instrumenten. 

 

 Deltaplan voor verduurzaming van bestaande woningvoorraad; 

 Aardgasloos bouwen bij nieuwbouw (eerst) en bestaand (vervolgens); 

 Klimaatadaptatie; 

 Maatschappelijke impact;  

 Oplopend woningtekort;  

 Complexiteit en Agglomeratiekracht van steden; 

 Binnenstedelijke verdichtingen; 

 Leefbaarheid in wijken; 

 Circulaire gebiedsontwikkelingen en Circulair bouwen; 

 Woonbeleid (van verzorgingsstaat naar marktdenken) van nu sterk procyclisch naar anticyclisch, 

incl. hervorming en regionalisering woonbeleid, integraal en eigendomsneutraal woonbeleid;  

 Sterke woningcorporatiesector;  
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Woningbouw en Woonbeleid 

 Middeninkomensgroepen tussen wal en schip;  

 Koopwoningen (overschatte risico’s, onderschatte meerwaarde) en toegankelijkheid koopsector;  

 Herdefiniëring Nationale Hypotheekschuld; 

 Afstemming tussen woonbeleid, pensioenen en zorg; 

 Aansluiting op veranderend pensioenstelsel;  

 ISV2 voor woningbouw-, woningtransformatie; 

 Toepassing van LTI- en LTV-normen;  

 Betaalbaarheidproblemen; 

 Toenemende segregatie;  

 Normen voor maximale woonuitgaven in de koop- en huursector (Nibud normen); 

 Gezondheid; Binnenklimaat; 

 Zorg en Wonen; 

 Logistiek. 

 

Wonen is de basis van je leven. Een dak boven je hoofd geeft bescherming en zekerheid. Een goede 

woning heeft een positieve invloed op gezondheid zowel lichamelijk als geestelijk. Daarnaast wonen 

mensen graag in een mooi huis op een mooie plek en besteden een groot deel van hun inkomen aan 

wonen. De overheid draagt een verantwoordelijkheid om te zorgen dat haar burgers goed kunnen 

wonen.  

 

De afgelopen jaren is de schaarste op de woningmarkt toegenomen. De bouw van woningen is 

tijdens de crisis sterk teruggevallen en veel bouwpersoneel is ontslagen. De groei van huishoudens is 

echter doorgegaan, doordat het aantal inwoners is toegenomen en steeds meer mensen alleen of 

met zijn tweeën wonen. In 2018 is er intussen sprake van een stevig woningtekort en is er tekort aan 

locaties, personeel en materiaal. Hierdoor kunnen niet alle huishoudens een huis vinden om in te 

wonen op de plek waar ze graag willen wonen.  

 

Dit is het duidelijkst voor starters op de woningmarkt, maar heeft ook gevolgen voor zittende 

huurders of kopers die niet kunnen verhuizen op het moment dat ze dit willen. Doorstroming stokt 

en prijzen lopen op. Dit zet huishoudens met een urgente verhuiswens en beperkte middelen onder 

druk. Zij blijven noodgedwongen in hun ongeschikte woning wonen of worden gedwongen ver van 

de plek waar zij werken of familie hebben te gaan wonen. Naast de directe negatieve effecten van 

ongeschikt of ver weg wonen, zoals verminderd wooncomfort of extra reistijd en druk op 

infrastructuur, zorgt dit mogelijk ook voor sterkere ruimtelijke segregatie en kansenongelijkheid. Het 

opnieuw in balans brengen van vraag en aanbod (zie separaat artikel) en op lange termijn 

voorkomen van scherpe pieken en dalen in de woningprijzen moet een van de belangrijkste 

speerpunten van woningbouwbeleid zijn. 

 

De lange doorlooptijd van nieuwbouwwoningen zorgt voor een volatiliteit in de markt die negatieve 

effecten met zich meebrengt. Dit wordt ook wel een varkenscyclus genoemd. Ruimtelijke afwegingen 

zorgen voor een beperkt aanbod van bouwlocaties. De schaarste die dit teweegbrengt zorgt voor 

verkeerde prikkels voor ontwikkelaars. Hun belang ligt primair in het verwerven van bouwtitels en in 

veel mindere mate in vraaggestuurd ontwikkelen. Hierdoor wordt onvoldoende naar consumenten 

geluisterd bij het ontwikkelen van nieuwbouwwoningen. 
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Herziening Woningmarkt 

 

Uitgangspunten 

- De volatiliteit in de markt voor nieuwbouwwoningen is slecht voor bouwbedrijven, 

bouwpersoneel en vooral kwetsbare huishoudens. De overheid moet meer doen om anticyclisch 

bouwbeleid te voeren; 

- Schaarste aan bouwlocaties door ruimtelijke afwegingen zorgt voor verkeerde prikkels voor 

ontwikkelaars. De overheid moet meer prikkels inbouwen om vraaggestuurd bouwen de norm te 

maken. 

 

Opties en dilemma’s 

- Schaarste aan bouwlocaties zorgt voor scherpe opwaartse pieken in woningprijzen bij 

woningtekorten. Restrictie van kredietverlening versterkt juist neerwaartse prijsbewegingen. In 

veel gevallen is de timing van overheidsbeleid juist te laat en heeft daarmee een negatief effect 

op de conjunctuurcyclus; 

- Een ruimer aanbod van bouwlocaties vergroot concurrentie tussen ontwikkelaars en versterkt de 

positie van de consument (dit item nog ter discussie?). Hierbij moeten ruimtelijke belangen zoals 

een compacte stad en natuurgebied niet in het geding komen. 

 

Instrumenten 

- Om te zorgen dat de woningbouw pas houdt met de huishoudenontwikkeling en er minder 

volatiliteit in woningprijzen is, moet de overheid anticyclisch beleid voeren. Een instrument 

hiervoor is om in tijden van schaarste een strategische voorraad snel te ontwikkelen bouwlocaties 

beschikbaar is en in tijden van vraaguitval kredietruimte van o.a. starters niet onnodig wordt 

aangescherpt (zie doorstroming voor manieren om overkreditering van kwetsbare groepen te 

voorkomen); 

- Volatiliteit kan verder worden verminderd door middel van fondsvorming dat in tijden van 

neerwaartse prijzen ontwikkelaars kan stimuleren toch woningen te blijven bouwen. In tijden van 

hoge prijzen kan het fonds gevuld worden om overproductie te voorkomen. 

 

In vele rapporten is aandacht besteed aan een nieuw stelsel van wonen, waarin huren en kopen op 

een gelijkwaardige manier, zonder veel overheidssteun, worden opgenomen. Mogelijke oplossingen:  

 Vrijlaten van de huren en afschaffen van de huurtoeslag, maar een vangnet voor de lagere 

inkomens door bijv. het instellen van een normhuurquote; 

 Meer verkoop van huurwoningen via Koopgarant en Slimmer Kopen; 

 De (geleidelijke) afschaffing van de hypotheekrenteaftrek.  

Het wordt tijd om ook fundamenteel naar de opzet van de toekomstige woningmarkt te kijken. 

 

Ook het Rapport ‘Naar een hervorming van de woningmarkt 2016 OTB/TU Delft’ stelt dat “effectief 

woningmarktbeleid ontwikkeld moet worden. ‘Niets doen is geen optie’, want dat zou uiteindelijk tot 

allerlei gevoelens van onrechtvaardigheid en ontevredenheid kunnen leiden en zo tot een 

voedingsbodem voor populisme. Voer een anticyclisch beleid, gericht op een stabiele ontwikkeling van 

de koopwoningmarkt via tijdelijke maatregelen dan wel een meer structureel richtingskader”. 
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Woningcorporaties en hun positie 

Het voorstel voor anticyclisch woonbeleid wordt mede gesteund door het in het voorjaar van 2013 

verschenen Parlementair Onderzoek naar de reconstructie van 20 jaar stijgende huizenprijzen in 

Nederland en door eerdere studies van de OECD. De tijdelijke Commissie Huizenprijzen stelde dat 

“huizenprijzen jaren en zelfs decennia lang kunnen afwijken van de lange termijn evenwichtsprijs. Dat 

kon grote gevolgen hebben voor de woningbouwmarkt en de schuldpositie van huishoudens. Omdat 

in een voorraadmarkt op korte en middellange termijn vooral de vraag de huizenprijzen bepaalt, 

diende de overheid een stabiliserend beleid te voeren, met het sturen op de beschikbaarheid van 

hypothecair krediet als een belangrijk instrument.”  

 

Na de parlementaire enquête woningcorporaties in 2014 heeft het kabinet Rutte II (VVD/PvdA) de 

sociale huursector sterker onder regie van de overheid gebracht, de taakstelling versmalt en de 

sector financieel gekort door middel van de verhuurderheffing, dit alles is vastgelegd in de 

Woningwet die eind 2018 in opdracht van min. BZK zou worden geëvalueerd.   

 

Het ingrijpen van de Rijksoverheid was begrijpelijk, de sector had het vertrouwen van de politiek 

verloren.  Het is nu weer tijd om vooruit te kijken naar wat de opgaven zijn in de sociale huursector 

en vast te stellen welke bijdrage daarin van de woningcorporaties wordt verwacht, en welke 

maatregelen nodig zijn om de woningcorporaties daartoe in staat te stellen, zodat het vertrouwen in 

deze belangrijke sector voor Nederland wordt hersteld. Daarbij moet de focus liggen op het creëren 

van randvoorwaarden om woningcorporaties mogelijk te maken lokaal, samen met gemeenten en 

huurders de opgaven aan te pakken en lokaal maatwerk te maken.  

 

In Nederland wonen 4 miljoen mensen in ongeveer 2,3 miljoen huizen van woningcorporaties. Het 

totale belastingbedrag van € 1,9 miljard dat corporaties volgens Aedes in 2013 betaalden kwam neer 

op iets minder dan twee maanden huur van alle bewoners. Vorig jaar werd € 3,6 miljard afgedragen 

aan de fiscus, wat al iets meer dan drie maanden huur was. In 2021 zal volgens Aedes € 4,8 miljard 

moeten worden afgedragen, wat overeenkomt met vier maanden huuropbrengsten. 

“Woningcorporaties maken zich ook zorgen over de toenemende fiscale druk op huurders met de 

laagste inkomens”, stelde Aedes. Volgens Johan Conijn “is het WSW plafond de Gamechanger in de 

corporatiesector. Het grote probleem voor de komende jaren is het gebrek aan investeringsruimte 

in de sector.” 

 

De institutionele positie van de woningcorporatie is nu hybride en achtereenvolgende kabinetten 

hebben verschillende maatregelen genomen. De benadering van de corporaties was soms vanuit een 

marktperspectief (vennootschapsbelasting, geen overheidsfinanciering) soms vanuit een publiek 

belang handelend (Dienst van algemeen en economisch belang DAEB, verhuurderheffing). Daarmee 

lijkt de sector in een ambigue hoek te zitten waarin verschillende regels ineens van toepassing lijken 

en hun invloed hebben. Door de ATAD zal bijvoorbeeld een extra aanslag worden gepleegd op de 

financiën van corporaties. Het kan toch echter nooit de bedoeling zijn geweest om een sector die 

DAEB-activiteiten verricht ATAD-plichtig te maken? “  

 

Elk jaar bouwen de wooncorporaties 27.500 nieuwe woningen (In de periode 2011 tot 2015 werd 

nog voor de helft minder gebouwd), waarbij de totale investering in nieuwe huur- en koopwoningen 

€ 2,5 miljard bedroeg.  
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Wooncorporaties willen de komende jaren meer gaan bouwen. De voorraad woningen bestaat uit 

41% eengezinswoningen, 53% appartementen en 6% overige onzelfstandige wooneenheden.  De 

jaarlijkse kostenpost voor onderhoud bedraagt € 2,2 miljard. 

 

Van groot belang is dat hervormingen in de corporatiesector plaatsvinden: 

 De focus van het overheidsbeleid moet erop gericht zijn om woningcorporaties in staat te stellen 

de nationale opgaven te kunnen vervullen;  

 Alle denkbare maatregelen moeten uit de kast worden gehaald om de kostprijs van nieuwe 

woningen te kunnen matigen; 

 Ingezet moeten worden op het ondersteunen van huurders in plaats van woningen.  

 Om gemengde wijken te behouden moet het woningbestand divers blijven met verschillende 

woningtypes waardoor ook doorstroming binnen de wijken mogelijk wordt; 

 Lokale partners de ruimte om in hun prestatieafspraken afspraken te kunnen maken over de 

leefbaarheidopgaven; 

 Mogelijk om lokaal maatwerk te maken en te experimenteren met nieuwe vormen van 

ontwikkeling (CPO) en beheer van sociale woningen. 

 

Een misverstand over woningcorporaties – mede aangezet door de media – is dat hun vermogens 

schier oneindig zijn. De werkelijkheid is dat corporaties vooral vermogend zijn geworden doordat de 

prijzen van woningen sinds de tweede helft van de jaren negentig enorm zijn gestegen. Het 

overheidsbeleid lijkt op dit moment vooral een focus te hebben op wat de sector aan het Rijk kan 

bijdragen, in plaats van welke investeringsruimte in de sector gecreëerd kan worden voor het kunnen 

vervullen van de nationale opgaven.  Het kan ons inziens niet zo zijn dat de overheid het 

volkshuisvestelijk vermogen blijft afromen of de sector dwingt tot het aangaan van onaanvaardbare 

schuldposities. Een adequaat financieel vermogen is nodig als revolving fund als duurzame basis voor 

toekomstige investeringsopgaven, het verduurzamen van de voorraad en de stedelijke vernieuwing 

(De heruitvinding van de volkshuisvesting - Aussums, Vulperhorst en Zandstra). 

 

Instrumenten   

Het hybride karakter van de sector mag er niet toe leiden dat deze sector met regelgeving wordt 

opgezadeld die gelet op de doelstelling niet uitlegbaar is. De sector verdient een eigen kader gericht 

op het maximeren van de investeringsruimte om te kunnen werken aan de landelijke opgaven. De 

focus van het overheidsbeleid moet erop gericht zijn om woningcorporaties in staat te stellen de 

nationale opgaven te kunnen vervullen. Lokaal zullen in prestatieafspraken tussen gemeenten, 

woningcorporaties en huurders de concrete opgaven overeen worden gekomen. Het beleid van de 

overheid moet ook erop gericht zijn de mogelijkheden van corporaties tot investeren in de opgaven 

mogelijk te maken door bijvoorbeeld de opbrengst van bestaande heffingen (verhuurderheffing) in te 

zetten als investeringsruimte (voor specifieke investeringen) of fondsen ter beschikking te stellen 

voor specifieke investeringen (mogelijkheden van Invest-NL?). 

 

Over de Betaalbaarheid/woningcorporaties stelt de Nationale Woonagenda van 2018 dat:  

 De 5% vrije ruimte bij het passend toewijzen door sommige corporaties als knellend wordt ervaren. 

Aedes, de Woonbond en het Rijk onderzoeken of er bij het passend toewijzen, met inachtneming 

van de betaalbaarheid, meer ruimte, flexibiliteit of maatwerk mogelijk is als de specifieke situatie 

van de huurder of van de lokale woningmarkt daarom vraagt (evaluatie Woningwet).  

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/05/23/brede-coalitie-aan-de-slag-voor-beter-werkende-woningmarkt
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Middensegment 

De tijdelijke verhoging van de inkomensgrens naar € 41.056,- (prijspeil 2018) in de 

corporatiesector voor maximaal 10% van de toewijzingen loopt in 2020 af. Is het noodzakelijk de 

tijdelijke verhoging te verlengen dan wel terug te vallen op de inkomensgrens van € 36.798,- 

(prijspeil 2018); 

 De betaalbaarheid van huurders beter te borgen is met scenario’s voor de lange termijn door 

verbeteringen en vereenvoudigingen van de huurtoeslagsystematiek (denkrichtingen IBO sociale 

huur), aandacht voor de verschillende huursegmenten, type verhuurders en hoe zij bij kunnen 

dragen aan een betere systematiek van huurtoeslag. Ook loopt de bevriezing van de 

liberalisatiegrens op € 710,68 per maand af. De andere effecten betreffen de doorwerking van de 

huurtoeslaggrens, de DAEB-grens en de liberalisatiegrens. Beleidswijzigingen van de 

huurtoeslaggrens/liberalisatiegrens, vergen mogelijk een wetswijziging; 

 Waar mogelijk gekeken wordt naar eventuele aanpassing van het beleid om de toegang tot de 

koopmarkt te verbeteren. De betaalbaarheid en toegang voor starters vergt blijvende aandacht. 

Zo wordt onderzocht of de weging van de studielening bij het bepalen van het maximale 

leenbedrag voor een hypotheek aangepast kan worden; 

 Een onderzoek naar de mogelijkheden van een woonlastenbenadering gewenst is en waarmee niet 

langer de huurprijs centraal zal staan in de regelgeving, maar in alle gevallen ook servicekosten en 

energielasten worden meegerekend; 

 Woningcorporaties een belangrijke rol hebben in het verwezenlijken van de ambities met het 

bouwen van meer woningen, het verduurzamen van de voorraad en het betaalbaar houden van 

het wonen, ook in het licht van de door de Tweede Kamer aangenomen Motie Ronnes, Van Eijs, 

Dik-Faber, waarin de regering wordt verzocht te onderzoeken op welke wijze de onvoorziene 

meeropbrengst van de verhuurderheffing kan worden geïnvesteerd in de woningmarkt, de 

verduurzamingopgaven van sociale woningen en instrumenten voor doorstroming.”  

 

Wat betreft huurwoningen met een huur tussen de € 710 en € 990 is er 76% méér vraag dan aanbod 

(z.g. middensegment). 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. Hier zijn vooral mensen (verzorger, onderwijzer, 

politieagent) met een inkomen tussen de € 30.000 en € 50.000 die in de steden willen wonen en 

werken 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. 

 

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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De Beleidstudie uit 2017 van het PBL ‘Perspectieven voor het middensegment van de woningmarkt 

geeft aan dat “onderzoek naar (ontwikkelingen in) het middensegment aantoont dat 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. 

Interacties tussen demografische en regionale ontwikkelingen, beleidshervormingen en eventuele 

aanbodfricties moet worden gekeken op welke wijze de ontwikkeling van het aanbod van 

huurwoningen in het middensegment kan worden gestimuleerd.”  

 

De sociale huursector en de koopsector zijn twee van elkaar gescheiden werelden geworden (Conijn 

2006; Schilder 2012). De vrije huursector, waarvoor geen vraagstimulerende overheids-

arrangementen 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 was de woonconsumptie te laten aansluiten bij de 

woonwensen. Dat had niet alleen tot gevolg dat steeds meer huishoudens tussen de wal en het schip 

vielen, maar leidde maatschappelijk gezien ook tot groot welvaartsverlies (CPB & PBL 2016; Donders 

et al. 2010).  

 

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. 

 

Ook het Rapport ‘Hoe bouwen we voor de middenklasse? Rapport Van Gijzel (oud-burgemeester 

Eindhoven)’ uit 2017 geeft aan dat  er  grote behoefte is aan woningen met een huur tussen de € 710 

en € 990 per maand en minder behoefte aan eengezinswoningen. Deze strategie past in de Ladder 

voor Duurzame Verstedelijking. Daarnaast moet worden gekeken naar de bestaande voorraad, de 

Energietransitie en de sector van mensen met een zorgvraag, die nu  vaker zelfstandig thuis wonen, 

maar kwetsbaar zijn. Andere in het Rapport gesignaleerde problemen: 

 De twee grootste sectoren worden aangejaagd via subsidies; de sociale huursector via de 

woontoeslag en de koopsector via de hypotheekrenteaftrek; concreet gevolg is dat er nu in 

ijltempo moet worden bijgebouwd voor die inkomensgroepen die tussen de wal en het schip 

vallen; zij verdienen te veel om voor een corporatiewoning in aanmerking te komen en te weinig 

voor een ongesubsidieerd huis met een huur boven € 1.000 per maand; 

 Door de crisis hebben bouwers weinig stagiaires van het MBO afgenomen en zijn er nu  

personeelstekorten;  
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Duurzaamheid en circulariteit 

 Institutionele beleggers hebben veel geld op de plank liggen, maar stellen dat zij bij gemeenten 

niet binnenkomen. En de gemeenten hadden weer slechte ervaringen met die beleggers en de 

projectontwikkelaars;  

 Men bouwt in het middensegment, maar als de woningen vervolgens werden opgeleverd, dan 

bleek het toch dure huur te zijn; 

 Wat kunnen gemeenten doen aan de grondprijs; 

 Gemeenten moeten in hun Lokale Woonvisie ambities voor middenhuur vastleggen en hierover 

een structureel overleg met betrokken partijen inrichten, o.a. over herverdeling van de bestaande 

voorraad, grondposities en doorstroming; 

 De markttoets uit de Woningwet te vereenvoudigen en de rendementseis (BAR) vervangen door 

een financiële toets. De markttoets voor grond in erfpacht moet helemaal vervallen.  

 Het huidige puntenstelsel voor de gereguleerde huurwoningen ook te laten gelden voor 

huurwoningen tussen de € 711 en de € 990;  

 Zijn al die parkeervoorzieningen nog wel nodig in de moderne stad?  

 

Instrumenten   

De positie van middeninkomens op de woningmarkt radicaal eerlijker te maken, door: 

- In Lokale en Regionale Woonvisies opnemen dat bij nieuwbouw 40% voor middeninkomens, 30% 

sociale huur en 30% vrije sector (huur en koop) bestemd wordt; 

- Ervoor te zorgen dat deze te bouwen middenhuurwoningen ook echt middenhuur blijven; 

hiervoor zijn investeerders nodig, pensioenfondsen en verzekeraars die willen investeren in 

middenhuur; 

- In grote steden, waar de verhouding zo scheef is dat met alléén bijbouwen het niet gaat lukken, 

het streven opkrikken om 20% middenhuurwoningen binnen 10 jaar te realiseren (inclusief 

inzetten van “Consumentgericht renoveren”); 

- Ervoor te zorgen dat bestaande wijken eerlijk toegankelijk worden voor alle groepen; 

- In wijken met veel sociale huurwoningen, een groot deel van de sociale huurwoningen die 

vrijkomen verhuren aan mensen met een middeninkomen; deze woningen worden niet verkocht, 

maar blijven in het bezit van woningcorporaties; 

- Vrijkomende corporatiewoningen zoveel mogelijk verkopen 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 verkoopbeleid zo organiseren dat ook bij verdere 

verkoop in de toekomst de doelstelling gewaarborgd is. 

 

Het VN-Klimaatakkoord, de aardgasschade in Groningen en de ongewenste afhankelijkheid van 

sommige buitenlandse energieleveranciers vormen de noodzaak om de alle woningen in Nederland 

energieneutraal te maken. Dit betekent dat er tot 2050 elk jaar 200.000 woningen verduurzaamd 

moeten worden. Voor het verwarmen van woningen en warm water zijn er alternatieven via elektra 

of warmtenet. Voor koken zijn er elektrische alternatieven. Naast de duurzaamheidopgave zal er ook 

een transitie plaats moeten vinden naar circulaire bouw, waarbij het nieuwe materiaalgebruik in 

gebouwen. Materiaalgebruik in gebouwen is ongeveer 40% van het totaal, woningen zijn daar een 

belangrijk onderdeel van. In de Energietransitie zal daarom ook het gebruik van materialen, 

producten en de mogelijkheden tot hergebruik later en van toepassing vanuit eerder gebruik 

belangrijk worden. Daarbij kunnen modulaire bouwconcepten ook de invloed van consumenten op 

hun woning vergroten. 
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Uitgangspunten 

- De gebouwde omgeving is een belangrijk onderdeel van de energie- en circulaire transitie. 

Energie- en materiaalverbruik berekenen echter niet alle maatschappelijke kosten door aan 

huishoudens. Hierdoor worden energiebesparing en circulariteitsdoelstellingen economische 

externaliteiten;  

- Om eigenaren toch tot verduurzaming over te laten gaan, mogen maatregelen verplichtend 

worden opgelegd; 

- Om draagvlak voor de transitie te waarborgen, kunnen maatregelen alleen verplichtend worden 

opgelegd binnen passende financiële kaders en met beperkte overlast voor de eigenaren en 

bewoners; 

- Gezien de politieke en maatschappelijke aandacht voor het onderwerp is het aardgasvrij maken 

van woningen een goede eerste stap. Dit is echter niet het eindstation van de transitie; 

- De transitie naar aardgasvrij wonen is veelzijdig en heeft een enorme impact in elke buurt. Omdat 

deze vele veranderingen diep doordringen in ons eigen leven thuis, is het logisch de buurt direct 

betrokken te doen zijn. 

 

Opties en dilemma’s 

- Verplichten van energetische maatregelen aan eigenaren ligt gevoelig. Als de overheid 

verplichtingen stelt, moet zij ook zorgen dat huishoudens hieraan kunnen voldoen binnen 

redelijke financiële kaders. Een gezonde businesscase en financiering voor huishoudens is hierbij 

essentieel; 

- Het aardgasvrij maken van de Nederlandse woningvoorraad is een goede stap, maar moet niet 

latere en verdere verduurzaming in de weg staan. Gedurende de wijkaanpak moet ook rekening 

gehouden worden met verdere verduurzaming en circulariteit; 

- Circulaire concepten worden in rap tempo ontwikkeld, maar worden nog niet breed toegepast. Er 

is hier ook nog veel ongetest en onbekend. De transitie moet als doel hebben schaarste van 

producten en grondstoffen te voorkomen en schadelijke productieprocessen zo veel mogelijk te 

beperken. 

 

Instrumenten 

- Op termijn kan een verplichtende energetische norm voor alle woningen worden ingevoerd. Dit 

kan gefaseerd gebeuren door eerst niet-verplichtende normen in te voeren en vervolgens een 

norm op mutatiemomenten in te voeren;  

- Op hetzelfde moment moet de overheid instrumenten inzetten om de businesscase voor 

energetische maatregelen rendabeler te maken. Hierbij kan gedacht worden aan fiscale prikkels 

zoals de energiebelasting, overdrachtsbelasting, OZB, hypotheekrenteaftrek, eigenwoningforfait 

etc. Daarnaast zijn subsidies op maatregelen een goed instrument om schaal te maken en 

daarmee kostenreducties voor specifieke technieken te bewerkstelligen; 

- Naast het rendabel maken van de businesscase moeten er ook goede financieringsinstrumenten 

worden ontwikkeld. Het beste kan dit lopen via hypothecaire financiering of vergelijkbare 

leningen. Gebouwgebonden financiering biedt voor een kleine groep huishoudens uitkomst als dit 

ook leidt tot lagere maandlasten door langere looptijd, maar is erg ingewikkeld te implementeren. 

Focus op de eerste optie wordt gezien als kansrijker; 

- Circulaire concepten vragen in eerste instantie om meer onderzoek om beter te kunnen bepalen 

waar we als Nederland op in willen zetten. Het ontwikkelen van een strategische agenda en 

ondersteunen van innovatie zijn eerste prioriteiten. 
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Investeringsruimte voor de toekomst bij woningcorporaties 

Ook voor woningcorporaties zijn er voor de komende periode grote opgaven op het vlak van bouwen 

en beheren van de sociale woningvoorraad in Nederland waar zij verantwoordelijk voor zijn. 

Woningcorporaties zetten graag in op duurzaamheid van de woningen, want de lagere woonlasten 

hebben een positief effect op de betaalbaarheid voor burgers en is de eerste belangrijke opgave: 

•  Verduurzamen van de 2,3 miljoen woningen (achtergrond Klimaatakkoord van Parijs); in het licht 

van de kosten van € 108 Miljard, waarvan de corporaties hooguit € 30 Miljard zouden kunnen 

behappen; de 1 miljoen grondgebonden woningen die in het bezit zijn van woningcorporaties zijn 

verantwoordelijk voor 85% van de CO2-uitstoot binnen de sectorvoorraad; 

 de komende Klimaatwet;  

 het Gasbesluit etc.  

 

Na de reactie van het kabinet op het hoofdlijnenakkoord van de Klimaattafel gebouwde omgeving 

lijkt het er voor de woningcorporaties niet makkelijker op te worden. Het ziet er namelijk niet naar 

uit dat dit kabinet van plan is om corporaties, die flink investeren in verduurzaming, tegemoet te 

komen met een forse vermindering op de verhuurderheffing. Dat is uiteraard een enorme gemiste 

kans. Om toch stappen te kunnen zetten zou het misschien helpen om het verduurzamingvraagstuk 

van huurwoningen op een andere manier te benaderen. 

 

De overheid moet meer doen om anticyclisch bouwbeleid te voeren. Schaarste aan bouwlocaties 

door ruimtelijke afwegingen zorgt voor verkeerde prikkels voor ontwikkelaars. De overheid moet 

meer prikkels inbouwen om vraaggestuurd bouwen de norm te maken. Schaarste aan bouwlocaties 

zorgt voor scherpe opwaartse pieken in woningprijzen bij woningtekorten. Restrictie van 

kredietverlening versterkt juist neerwaartse prijsbewegingen. In veel gevallen is de timing van 

overheidsbeleid juist te laat en heeft daarmee een negatief effect op de conjunctuurcyclus. Een 

ruimer aanbod van bouwlocaties vergroot concurrentie tussen ontwikkelaars en versterkt de positie 

van de consument. Hierbij moeten ruimtelijke belangen zoals een compacte stad en natuurgebied 

niet in het geding komen. 

 

Prioriteit nummer twee is het sneller bouwen van woningen, met daarbij: 

•  Betaalbare huren en lage woonlasten voor huurders;  

•  Voldoende beschikbare huurwoningen voor de doelgroep; 

 Sneller bouwen van goedkope (betaalbare) woningen; 

 E.e.a. gecombineerd met de verbetering van de leefbaarheid in de wijken. 

 

De sociale huursector in Nederland - d.w.z. woningen met een huur tot maximaal € 710 per maand, 

bedoeld voor mensen met een jaarinkomen tot maximaal € 37.000 - bestaat uit bijna 2,4 miljoen 

huizen, goed voor de huisvesting van circa 5 miljoen mensen. Het bouwen en beheren van die 

woningen is in handen van circa 350 woningcorporaties en hun positie en maatschappelijke 

verantwoordelijkheid is ingebed in Woningwet.  

 

Knelpunten in de  huursector met lange wachttijden voor huurwoningen in de corporatiesector. Dit 

wordt versterkt doordat een aanzienlijke groep huurders niet langer tot de doelgroep van de 

woningcorporaties behoort, maar nog wel in een corporatiewoning blijft wonen (‘goedkope 

scheefwonen’). Het huidige beleid stimuleert lage- en middeninkomensgroepen om te huren en 

hoge-inkomensgroepen om te kopen. Als gevolg hiervan is er een gebrekkige doorstroming tussen 

huur- en koopwoningen. Dit werkt door naar de arbeidsmarkt en beperkt ook daar de mobiliteit.  
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Om de verschillen in ondersteuning van de koop, private huur en sociale huur zo klein mogelijk te 

maken moet de overheid streven naar een afbouw van het stimuleren van de koopsector en sociale 

huursector en tijdelijk een stimulans in de vrije huursector invoeren. Op de lange termijn moeten alle 

sectoren gelijke ondersteuning ondervinden. Om te zorgen dat sociale huurwoningen beschikbaar 

blijven komen voor kwetsbare doelgroepen en niet onnodig bezet blijven door welvarender 

huishoudens moet bij stijgend inkomen de huurprijs in de sociale huursector mee kunnen stijgen met 

het inkomen. 

 

Het focussen op het huurdeel van de voorraad levert voor zowel de woningcorporaties als voor de 

Energietransitie een paar grote voordelen op:               

1. Ontlasting voor de Randstadcorporaties die veel hoogbouw bezitten en er volgens recente 

rapportages van het WSW over het algemeen financieel niet al te best voor staan; 

2. Voor 90% van dit deel van de voorraad weten we vrij zeker dat het de komende 31 jaar nog 

tenminste één grote ingreep voor de kiezen krijgt. Combineer die dan met een forse 

besparingsstap. Die stap kan worden terugverdiend en heeft grote impact heeft op de 

transitiedoelstellingen; 

3. De totale investering is dan ‘slechts’ een derde van de € 108 miljard die Aedes dacht te moeten 

uitgeven aan de Energietransitie. 

Hoogbouw wordt niet helemaal vergeten, alleen zullen daar veel vaker volkshuisvestelijke problemen 

of kwaliteitsissues de aanleiding zijn voor een ingreep. 

 

Verhuurders moeten niet via de huurtoeslag een perverse prikkel krijgen om huren op te trekken tot 

de tariefgrenzen. Een hervorming van de huurtoeslag naar één tarief en een vaste bijdrage kan deze 

prikkels wegnemen (zie separaat voorstel hervorming van de huurtoeslag). Huishoudens die kleiner 

gaan wonen gaan er dan financieel ook op vooruit. Afbouw van hypotheekrenteaftrek en impliciete 

huursubsidie voor welvarender huishoudens in de sociale huursector. 

 

Instrumenten   

 Invoering van een huurtoeslag in de vrije huursector die afloopt met huurprijs en inkomen; 

 Hervorming van de huurtoeslag zonder tariefschijven, maar met vaste bijdrage;  

 Subjectsubsidie zorgt voor minder verstoring in de woningmarkt, maar kan ruimtelijke segregatie 

versterken. Objectsubsidie geeft de sturingsmogelijkheden voor ruimtelijke mening, maar werkt 

verstorend op de woningmarkt en verminderd doorstroming. Een goede balans tussen de twee is 

essentieel; 

 De huurtoeslag is een effectief middel om kwetsbare groepen te ondersteunen zonder de 

effectiviteit van de woningmarkt te verminderen. Het bieden van lage grondprijzen voor 

corporaties is een effectief ruimtelijk sturingsinstrument; 

 Ook collectieve verzekeringen zoals de Nationale Hypotheekgarantie uitbreiden kan het risico 

voor hypotheeknemers bij te hoge hypotheeklasten beperken door hen niet met een restschuld 

te laten zitten. Dit wordt bereikt zonder huishoudens gedwongen uit te sluiten van toegang tot de 

kapitaalmarkt en de welvaartsverliezen die hiermee gepaard gaan; 

 Beleid moet zo decentraal mogelijk worden gemaakt om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de 

lokale situatie; 

 Bij grensoverschrijdende effecten van beslissingen of bij kennisasymmetrie tussen de overheid en 

marktpartijen moeten beslissingen regionaal, provinciaal of nationaal worden opgepakt. 
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Versnellen van de bouwopgave 
Dat er een tekort aan woningen is wordt inmiddels door niemand meer bestreden. Op dit moment 

zijn er ruim 200.000 woningen te weinig, wat op kan lopen tot een tekort van 235.000 in 2020. Om 

het totale woningtekort aan te kunnen pakken moeten er jaarlijks 85.000 woningen bijgebouwd 

worden. Ook woningcorporaties willen wel huurwoningen bijbouwen, maar 63% zegt te weinig 

bouwgrond beschikbaar te hebben (Onderzoek van Capital Value juni 2018). De fors gestegen 

grondprijzen en extra (steden)bouwkundige eisen hebben de kostprijs van een woning fors 

opgejaagd.  Een vraag die samen met de Werkgroep RO beantwoord moet worden is of de gewenste 

en noodzakelijke versnelling van de landelijke bouwopgave niet vereist dat er Rijksbeleid op 

Ruimtelijke Ordening gevoerd gaat worden met o.a. het bepalen van groeigebieden daarin.  
 

Instrumenten 

 Alle denkbare maatregelen nemen om de kostprijs van nieuwe woningen te kunnen matigen: 
gemeenten daarbij verleiden tot het verlagen van grondprijzen (andere grondpolitiek) voor 
sociale huur dan wel een vorm van compensatie daarvoor ontwikkelen;  

 Lokaal ruimte maken voor aanpassing van bestaande eisen bij nieuwbouwontwikkeling;  

 Ruimte creëren voor innovatie in verduurzaming, bouwmethoden en ontwikkeling van 
technologie;  

 Onderzoek naar waar kwaliteitseisen in de regelgeving met prijsopdrijvend effect verlaagd 
kunnen worden.  

 

Ook de Nationale Woonagenda van 2018 stelt dat “Sinds het einde van de crisis is het verschil tussen 

de vraag naar en het aanbod van woningen enorm toegenomen, met name in grootstedelijke 

gebieden met een gespannen woningmarkt, door een combinatie van de snel aantrekkende 

economie, eerdere maatregelen op de woningmarkt en een inhaalvraag van mensen die de crisis 

afgewacht hebben. Starters hebben steeds meer problemen om aan een betaalbare woning te 

komen, in de huursector ontbreekt een volwaardig middensegment en het aanbod van betaalbare 

woningen is schaars. Het kunnen huisvesten van iedereen, van alleenstaande tot gezin, van student 

tot oudere en van leraar tot ondernemer, is van vitaal belang voor de Nederlandse woningmarkt.” 

 

“Tegelijk speelt in krimpregio’s een dynamiek waarbij steeds meer woningen leeg komen te staan of 

het woningaanbod niet passend is. Een goede bereikbaarheid en voorzieningenniveau van voldoende 

kwaliteit is in deze gebieden belangrijk. Het ontbreekt in krimpgebieden vaak aan investeringsvolume 

en een verdienmodel. Er moet worden voorkomen dat een groeiende groep mensen de aantrekkende 

woningmarkt vooral ervaart als langere wachtlijsten en een gebrek aan huur- en koopwoningen die 

passen bij hun wensen en mogelijkheden. De knelpunten op de woningmarkt vragen om een nieuwe 

agenda die thema’s en oplossingsrichtingen voor de periode 2018-2021 benoemt: inzet op het 

versnellen en vergroten van de bouwproductie, het beter benutten van de bestaande voorraad en het 

betaalbaar houden van het wonen.” 

 

Naast het Versnellen van bestaande bouwplannen zal ook de  Plancapaciteit voor de (middel)lange 

termijn vergroot moeten worden, en is er de Samenhang met andere opgaven voor het oppakken van 

de woningmarktvraagstukken. In de afgelopen jaren is er een woningtekort ontstaan in Nederland. 

Om dit op te lossen zouden er, rekening houdend met de sloop van 12 tot 13 duizend woningen per 

jaar, tot 2025 zo’n 700 duizend woningen moeten worden bijgebouwd. Dat betekent vanaf nu een 

jaarlijkse opgave van minimaal 75 duizend woningen.  

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/05/23/brede-coalitie-aan-de-slag-voor-beter-werkende-woningmarkt
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Doorstroming 

 

Alleen woningen bijbouwen is niet genoeg. Zowel de nieuwbouw als de bestaande woningvoorraad 

moet passen bij de vraag van huishoudens die een woning zoeken, nu en in de toekomst, door: 

•  Gebruik te maken van de voorgenomen aanpassing van de Crisis- en Herstelwet; 

•  Afspraken te maken over de toepassing van de vernieuwde Crisis- en herstelwet en de regionale 

inzet hiervan, mede ter voorkoming van planuitval of om door middel van het 

projectuitvoeringsbesluit woningen versneld te kunnen realiseren. In deze afspraken dient 

participatie voldoende ingebed te worden; 

•  Het wegnemen van onwenselijk belemmerende wet- en regelgeving, wanneer daar sprake van is. 

Eind 2018 is een inventarisatie gereed, mede op basis van de gesprekken op regionaal niveau;   

•  Het actief aanbieden van de inzet van expertteams voor complexe en/of vastgelopen projecten; 

• Een lokaal woningmarktoverleg op te richten, waar met betrokken partijen zoals 

woningcorporaties, ontwikkelaars, beleggers, makelaars (nieuwbouwspecialisten) en 

huurdersorganisaties afspraken gemaakt kunnen worden over de lokale woningbouwopgave; 

•  Zoeken naar mogelijkheden om de capaciteit bij gemeenten en bouwsector op het gewenste 

niveau te brengen; 

•  Afspraken te maken over hoe de versnelling van de bouwproductie samengaat met de benodigde 

klimaatmaatregelen.  

 

Naast het bouwen van nieuwe woningen is het belangrijk dat huishoudens een passende woning 

kunnen vinden. De woningmarkt is hierin speciaal omdat het een voorraadmarkt betreft. Het 

grootste deel van de vragers en aanbieders heeft een woning en verhuist slechts een paar keer in 

hun leven. Toch is voor het deel van de markt dat wel in beweging is een goede balans tussen vraag 

en aanbod zeer belangrijk. Voor het deel dat niet beweegt is zekerheid over hun woning een groot 

goed. De woningmarkt in Nederland is uniek in haar samenstelling, met een van de grootste 

aandelen sociale huurwoningen in de wereld, maar met een kleine private huurmarkt. Dit komt met 

name door de subsidies die gegeven worden op sociale huur- en koopwoningen, maar niet op private 

huurwoningen. Sociale huurders worden verder beschermd via grenzen aan huurverhogingen en 

huurbescherming. Toegang tot een sociale huurwoning is beperkt door een inkomenseis op het 

moment van verkrijgen.  

 

Uitgangspunten 

- Het doel van de woningmarkt is te zorgen dat iedereen een passend huis kan krijgen; 

- Doorstroom op de woningmarkt is essentieel om passend wonen mogelijk te maken. Hiertoe 

moeten huishoudens zo min mogelijk barrières ondervinden als zij willen verhuizen. 

 

Opties en dilemma’s 

- Om de verschillen in ondersteuning van de koop, private huur en sociale huur zo klein mogelijk te 

maken moet de overheid streven naar een afbouw van het stimuleren van de koopsector en 

sociale huursector en tijdelijk een stimulans in de vrije huursector invoeren. Op de lange termijn 

moeten alle sectoren gelijke ondersteuning ondervinden; 

- Om te zorgen dat sociale huurwoningen beschikbaar blijven (zie vergelijking huur-koop) komen 

voor kwetsbare doelgroepen en niet onnodig bezet blijven door welvarender huishoudens moet 

bij stijgend inkomen de huurprijs in de sociale huursector mee kunnen stijgen met het inkomen. 

- Verhuurders moeten niet via de huurtoeslag een perverse prikkel krijgen om huren op te trekken 

tot de tariefgrenzen. Een hervorming van de huurtoeslag naar één tarief en een vaste bijdrage kan 
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Kwetsbare doelgroepen en Betaalbaarheidproblemen 

deze prikkels wegnemen (zie ook alternatief voor de huursubsidie). Huishoudens die kleiner gaan 

wonen gaan er dan financieel ook op vooruit. 

 

Instrumenten 

- Afbouw van hypotheekrenteaftrek en impliciete huursubsidie voor welvarender huishoudens in 

de sociale huursector;  

- Invoering van een huurtoeslag in de vrije huursector die afloopt met huurprijs en inkomen; 

- Hervorming van de huurtoeslag zonder tariefschijven, maar met vaste bijdrage.  

 

Wonen is een grondrecht. Iedereen moet goed kunnen wonen. De overheid dient kwetsbare groepen 

op de woningmarkt te helpen, door zowel huurders als verhuurders van sociale huurwoningen te 

ondersteunen. Huishoudens worden ondersteund door toegang tot gereguleerde huurwoningen en 

door huurtoeslag en corporaties worden ondersteund met overheidsgaranties en lage grondprijzen 

voor woningbouw. Op de koopmarkt wordt nu door de overheid sterk ingezet op de bescherming 

van de consument tegen hoge schulden. Via leennormen op basis van inkomen wordt getracht te 

voorkomen dat huishoudens meer lenen dan zij kunnen betalen. 

 

Uitgangspunten 

- Iedereen moet een goede, passende woning kunnen krijgen; 

- De markt moet het grootste deel van de huishoudens kunnen bedienen; 

- De overheid moet kwetsbare groepen op de woningmarkt beschermen en ondersteunen. 

 

Opties en dilemma’s 

- Subjectsubsidie zorgt voor minder verstoring in de woningmarkt, maar kan ruimtelijke segregatie 

versterken. Objectsubsidie geeft de sturingsmogelijkheden voor ruimtelijke mening, maar werkt 

verstorend op de woningmarkt en verminderd doorstroming. Een goede balans tussen de twee is 

essentieel; 

- Het probleem met deze methode is dat bijvoorbeeld jongeren met goede vooruitzichten op de 

arbeidsmarkt alleen beoordeeld worden op hun huidige inkomen en niet hun verdiencapaciteit. 

Hen wordt hierdoor de toegang tot de kapitaalmarkt ontzegd zonder dat dit nodig is. 

Hypotheekverstrekkers zijn beter in het inschatten van de risico’s van hypotheeknemers dan 

overheidsnormering. Om Amerikaanse toestanden hier te voorkomen – zoals het originele doel 

van de wetgeving was – is het logischer de zekerheden voor de consument te vergroten;  

- Het verbeteren van betaalbaarheid voor kwetsbare huurders kan beter en gerichter geregeld 

worden via een vergroting van de huurtoeslag dan via algemene huurmatiging. Hierdoor is er ook 

geen korting op de verhuurderheffing nodig met als doel de betaalbaarheid te vergroten. 

 

Instrumenten 

- De huurtoeslag is een effectief middel om kwetsbare groepen te ondersteunen zonder de 

effectiviteit van de woningmarkt te verminderen. Het bieden van lage grondprijzen voor 

corporaties is een effectief ruimtelijk sturingsinstrument; 

- Het risico bij moeilijkheden met betaling zou voor een groter deel bij de hypotheekverstrekker 

moeten worden gelegd en de zorgplicht uitgebreid. Door het moeilijker te maken mensen hun 

huis uit te zetten of tot executieverkoop over te gaan, wordt het voor hypotheekverstrekkers 

belangrijker het betaalrisico van hun hypotheeknemers goed in te schatten; 
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Gemengde wijken, Leefbaarheid en Regio’s 

- Ook collectieve verzekeringen, zoals de Nationale Hypotheekgarantie uitbreiden, kan het risico 

voor hypotheeknemers bij te hoge hypotheeklasten beperken door hen niet met een restschuld 

te laten zitten; dit wordt bereikt zonder huishoudens gedwongen uit te sluiten van toegang tot de 

kapitaalmarkt en de welvaartsverliezen die hiermee gepaard gaan. 

 

Door stijgende vaste lasten, energie- en zorgkosten komen wel steeds meer mensen in de 

problemen. NIBUD publiceert regelmatig over de omvang van de betalingsproblemen in Nederland. 

Uit nieuwe cijfers blijkt dat een steeds groter percentage van de gezinnen problemen heeft om aan 

financiële verplichtingen te voldoen. De kachel kan een graadje lager gestookt worden, oplopende 

huren laten zich moeilijker schikken. Er wordt wel gesteld dat deze oplopende kosten het directe 

gevolg is van overheidsbeleid. Sinds 2013 zijn de huren met meer dan de inflatiecorrectie verhoogd 

om de scheefhuurders te bewegen hun te goedkope woning vrij te maken voor andere doelgroepen. 

Mogelijkerwijs was het doel vooral om deze scheefhuurders naar de koopmarkt te dringen.  

 

De aanhoudende lage rente van de afgelopen jaren heeft samen met stijgende huren voor een nieuw 

fenomeen gezorgd in de vorm van een stroom beleggers, die naar de woningmarkt zijn getrokken op 

zoek naar rendement voor hun vermogen, grotere rendementen impliceren hogere 

huuropbrengsten. Zelfs buitenlandse beleggers worden uitgenodigd deel te nemen (zie website 

RVO). Kapitaalkrachtige ouderen en kleinere beleggers hebben zich op de verhuurmarkt gestort, 

terwijl de grotere beleggers hele complexen tegelijk kopen (zie Vastgoedjournaal.nl). Het doel dat 

een aantal beleggers voor ogen heeft: 1) hun kinderen aan woonruimte helpen, 2) een pand splitsen 

om het in delen te verhuren, 3) de AirBnB markt, en 4) de expatsector. Wat voorheen beperkt bleef 

tot het centrum van elke grote stad doet men het liefst in een opkomende wijk (de Jordaan in 

Amsterdam was het schoolvoorbeeld). Vervolgens doemt het schrikbeeld van gentrificatie op (zie 

Jane Jacobs’ boeken over steden). Dit heeft geleid tot prijsstijgingen, die zich hebben voorgedaan in 

steden waar de markt voor verhuur aan (ex-)studenten het grootst is (Amsterdam, Utrecht, maar ook 

Groningen).  

 

Onze minister K. Ollongren (BZK) stelde medio 2018 helder: “Zorgen dat iedereen dezelfde kansen 

heeft op een woning ongeacht afkomst, billijke huurprijzen vragen, tijdig onderhoud plegen en goed 

contact onderhouden met huurders. Daarover gaat het bij goed verhuurderschap”. Misstanden als 

huisjesmelkerij en discriminatie passen niet bij de huursector, werken ontwrichtend voor de 

woningmarkt en maken bewoners en woningzoekenden extra kwetsbaar. Naast (on)gewenst 

verhuurdergedrag zal daarbij ook gekeken worden naar (on)gewenst huurdergedrag.   

 

Het belang van gemengde wijken wordt alom onderschreven. Het behouden van gemengde wijken 

blijft belangrijk. Voorkomen moet worden dat er uitsortering plaatsvindt naar inkomen en er ‘rijke’ 

en ‘arme’ wijken ontstaan. De regie hierop ligt op lokaal niveau. Bij nieuwbouw is daarop in de 

woningtypes te sturen, in de bestaande voorraad werkt het passend toewijzen en de 

extramuralisering in de zorg juist tot concentraties, en om dat tegen te gaan vergt nieuwe 

interventies. Ook de mogelijkheden tot het bouwen van middeldure huur kan in bestaande wijken 

leiden tot een gevarieerd woningbestand (verbouw met partiële duurzame renovaties kan de 

verschillen vergroten en leiden tot meer pluriformiteit). 

 

 

http://files.smart.pr.s3-eu-west-1.amazonaws.com/f4/f8bc109a6e11e584ca2b798c1a4888/Geldzaken-in-de-praktijk-2015-_5_.pdf
http://www.parool.nl/parool/nl/6/WONEN/article/detail/4198468/2015/11/30/Ongelijkheid-in-de-stad-vergroot-door-studenten-met-rijke-ouders.dhtml
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Woonvormen 

Instrumenten   

Op de huurmarkt zou meer ingezet moeten worden op het ondersteunen van huurders in plaats van 

woningen. Door mensen te ondersteunen in plaats van korting te geven op woningen blijft het 

aantrekkelijk om te verhuizen als men kleiner of groter wil gaan wonen zonder grote kosten of prijs-

kwaliteitsverhoudingen te moeten overbruggen. Om gemengde wijken te behouden moet het 

woningbestand divers blijven met verschillende woningtypes waardoor ook doorstroming binnen de 

wijken mogelijk wordt. 

 

De Woningwet heeft een stevige correctie aangebracht op de mogelijkheden tot inzet op het vlak 

van leefbaarheid, de overheid bepaalt nu centraal de maximale financiële inzet die 

woningcorporaties daarvoor mogen plegen.  

 

In wijken en buurten waar corporaties actief zijn is echter sprake van noodzaak tot het aanpakken 

van leefbaarheidvraagstukken en leefbaarheid is nog altijd een verantwoordelijkheidsgebied van 

corporaties. Meer en meer vergt dit ook samenwerking tussen corporaties, zorg, welzijn en 

gemeente. Lokale prestatieafspraken vormen steeds meer de basis van de leefbaarheidopgaven.  

 

Instrumenten   

Geef de lokale partners de ruimte om in hun prestatieafspraken afspraken te kunnen maken over de 

leefbaarheidopgaven en de hoogte van de daarbij in te zetten financiële middelen  ten einde lokaal 

maatwerk te realiseren.  

 

Er is de afgelopen jaren een sterkere roep gekomen om regionale autonomie met betrekking tot 

woningmarktbeleid. In principe zouden beslissingen zo lokaal mogelijk genomen dienen te worden. 

Als de beslissing echter gemeentegrensoverschrijdende gevolgen heeft, is afstemming met 

omliggende gemeenten noodzakelijk. Dit om te voorkomen dat bijvoorbeeld alle gemeenten in een 

regio gelijktijdig dezelfde woningtypes gaat ontwikkelen terwijl de vraag voor deze woningtypes 

beperkt is. Hetzelfde geldt voor sociaal beleid. Grote verschillen in de betaalbaarheidbeleid tussen 

gemeenten zorgt voor ongelijke kansen, afname van mobiliteit voor doelgroepen en ongemengde 

steden en dorpen. Op termijn kan het ook draagvlak voor sociaal beleid ondergraven. Een regierol op 

regionaal, provinciaal of nationaal niveau met benodigde bevoegdheden is dan vereist.  

 

Instrumenten   

Beleid moet zo decentraal mogelijk worden gemaakt om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de lokale 

situatie en bij grensoverschrijdende effecten van beslissingen of bij kennisasymmetrie tussen de 

overheid en marktpartijen moeten beslissingen regionaal, provinciaal of nationaal worden opgepakt. 

 

Door demografische veranderingen zal de vraag naar andere woonvormen toenemen. Tegelijk stijgt 

het aantal huishoudens met ruim 1 miljoen tot 2045 omdat er steeds meer alleenstaanden en 

kleinere gezinnen zijn. Dat meer huizen moeten worden gebouwd t.b.v. eenpersoonshuishoudens is 

evident, 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.   
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Vijf D66 Richtingwijzers 

Steeds meer mensen willen het roer zelf in handen hebben als het gaat om beheren van woningen. 

De wet biedt d.m.v. de wooncorporatie al een mogelijkheid maar deze route kan nog verder worden 

vereenvoudigd zoals initiatieven elders in Europa al bewijzen. Collectief Particulier 

Opdrachtgeverschap (CPO), eigen inzet van bewoners bij beheer van woningen (Right to Challenge), 

nieuwe woonvormen (Tiny Houses) verdienen de ruimte in de vorm van lokaal maatwerk.  

 

Instrumenten   

Maak het mogelijk om lokaal maatwerk te maken en te experimenteren met nieuwe vormen van 

ontwikkeling en beheer van sociale woningen. 

  

Streef naar een Duurzame en Harmonieuze Samenleving. Mensen in een gemeenschap, buurt, dorp 

of stad werken in een samenspel van door persoonlijk moraal gedreven individuele keuzen naar een 

duurzame en harmonieuze manier van samenleven. Laten we stoppen met het uitputten en 

vervuilen van onze leefomgeving. 

 

Koester de Grondrechten en Gedeelde Waarden. Het gaat om gelijkwaardigheid, besef voor onze 

democratische rechtsstaat, de volle vrijheid van meningsuiting en het oplossen van 

belangenconflicten. 

 

Vertrouw op de Eigen Kracht van Mensen. Mensen in het privédomein, het publieke domein en het 

politieke domein maken hun eigen afwegingen, maar zijn ook gebonden aan wat hun functie in de 

samenleving is en wat zij voor anderen kunnen doen. 

 

Beloon prestaties en deel de welvaart. Mensen zijn niet gelijk, wel gelijkwaardig. Mensen zijn 

verschillend en de overheid moet ruimte laten voor die verschillen. 

 

Denk en Handel Internationaal. Deze focus willen de thema-afdelingen Economie en Ruimte & 

Mobiliteit hanteren bij de urgente maatschappelijke uitdagingen, die na de crises van de afgelopen 

10 jaar, op ons af zijn gekomen op het gebied van ruimte, mobiliteit, wonen, bouwen, duurzaamheid 

en vluchtelingencrisis. In een wereld met opkomende grootmachten en uitdagingen, die 

landsgrenzen overschrijden, is het cruciaal  dat Europa samenwerkt. Wij zouden voorstander moeten 

zijn van een Europees ruimtelijk beleid. 

 

 


