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Bijlage 1 - Situatie in andere gemeenten 

1.1 Haarlem 

Omvang van de sociale huurvoorraad moet toenemen 

De gemeente Haarlem heeft zich vooral ten doel gesteld meer sociale huurwoningen te 

realiseren. De afgelopen jaren is het aantal sociale huurwoningen gedaald als gevolg van een 

ruime interpretatie van de categorie sociaal bij nieuwbouw. Na onderzoek is gebleken dat het 

aantal sociale huurwoningen niet in een goede verhouding staat tot de doelgroep. De 

gemeente Haarlem heeft een ‘ijzeren voorraad’’ voor de sociale huurwoningvoorraad van 

corporaties vastgesteld. De omvang van de sociale voorraad daalt niet meer, maar er moeten 

tot 2025 nog 1.900 sociale woningen bij komen.1 

Met corporaties heeft de gemeente Haarlem bilaterale prestatieafspraken gemaakt. Over de 

verkoop van sociale huurwoningen zijn geen afspraken gemaakt, wel over omvang van de 

sociale voorraad. Bij de omvang van de sociale voorraad is rekening gehouden met de 

verdeling over de stad. De gemeente en de corporaties hebben ook vastgesteld dat woningen 

met meer dan 200 waarderingspunten geliberaliseerd kunnen worden.2  

De gemeente Haarlem is aangewezen op het ruimtelijk instrumentarium om invloed uit te 

oefenen op het woningaanbod  

De gemeente Haarlem kent geen erfpachtstelsel en voert een facilitair grondbeleid. Om de 

gewenste woningbouw te realiseren is de gemeente aangewezen op het ruimtelijk 

instrumentarium. De gemeente Haarlem gebruikt vooral anterieure overeenkomsten om vast 

te leggen hoeveel woningen gerealiseerd worden, in welke segmenten de woningen gebouwd 

worden, aan welke kwaliteit de woningen zullen voldoen, hoe de ruimtelijke indeling eruit ziet 

en wie de kosten voor het bestemmingsplan en de openbare ruimte voor zijn rekening neemt.3  

Haarlem geeft aan het sluiten van een anterieure overeenkomst als een belangrijk instrument 

te zien om afspraken te maken met marktpartijen over de gewenste ontwikkeling van een 

locatie.  

Streven naar gemengde wijken 

Om de balans in de stad meer in evenwicht te brengen zet de gemeente Haarlem in op het 

realiseren van gemengde wijken. Er moeten sociale huurwoningen worden toegevoegd in 

wijken waar er relatief weinig (minder dan 25%) zijn. Daarnaast wil de gemeente juist in wijken 

met een groot aanbod van sociale huurwoningen, woningen in het midden- en hoge segment 

toevoegen.4  

1
 Gemeente Haarlem, Doorbouwen een (t)huis - Woonvisie Haarlem 2017-2020, p. 35. 

2
 Gespreksverslag Rekenkamer en gemeente Haarlem, d.d.18-4-2017. 

3
 Gespreksverslag Rekenkamer en gemeente Haarlem, d.d.18-4-2017. 

4
 Gemeente Haarlem, Doorbouwen een (t)huis - Woonvisie Haarlem 2017-2020, p. 59. 
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Gemeente faciliteert initiatieven vanuit de markt 

Op basis van onderzoek signaleert de gemeente Haarlem geen schaarste in de middeldure 

sector. De gemeente constateert ook dat er voldoende marktpartijen zijn die in deze sector 

willen investeren. Ook bij de transformatie van kantoren zijn er voldoende initiatieven vanuit 

de markt om kantoren om te bouwen tot kleine woningen. De gemeente treedt in deze 

gevallen vooral faciliterend op.5  

Wat valt op? 

• Veel nadruk op behoud en uitbreiding sociale voorraad en menging van wijken 

• Geen schaarste in de middeldure sector; gemeente heeft hier faciliterende rol 

• Ruimtelijk instrumentarium – vooral de anterieure overeenkomst – is het belangrijkst. 

1.2 Rotterdam 

Meer differentiatie in het woningaanbod realiseren 

Rotterdam kent specifieke wijken met een eenzijdig sociaal aanbod (90% sociale huur) en veel 

jongeren met midden en hoge inkomens vertrekken uit de stad naar de regio. Rotterdam wil 

daarom vooral meer woningen voor het midden en hoge segment realiseren om zo de 

concentratie van goedkope woningen op te heffen. Om dit te realiseren gaat Rotterdam uit 

van een toename van 36.000 woningen in het midden en hoge segment en een afname van 

20.000 woningen in de sociale voorraad. Deze aantallen zijn gebaseerd op 

bevolkingsprognoses en de planvoorraad.6 

Maximale huurprijs voor de primaire doelgroep is € 635  

Met ingang van de nieuwe Huisvestingswet worden alle vrijkomende woningen met een 

huurprijs onder de € 635 toegewezen aan huishouden uit de primaire doelgroep. Als woning 

vrijkomt met een huurprijs tussen de € 635 en € 711 dan worden deze met name aangeboden 

aan inkomens tussen de € 29.000 en € 35.000. Ook huishoudens met een inkomen van meer 

dan € 35.000 kunnen hiervoor in aanmerking komen.7 

Rotterdam beïnvloed de plannen van ontwikkelaars door beleidskaders, bestemmingsplannen 

en parkeernormen 

Transformatie van kantoren gebeurt in Rotterdam vooral in de binnenstad. De gemeente 

faciliteert de initiatieven tot transformatie, maar stuurt hier niet zelf op. De gemeente 

Rotterdam signaleert dat ontwikkelaars veelal kleinere woningen willen realiseren bij 

transformatie. De gemeente Rotterdam wil echter niet meer woningen van minder dan 40 m² 

in de woningvoorraad. De toekomstwaarde van deze woningen is laag. Om invloed te kunnen 

uitoefenen op de plannen van ontwikkelaars heeft Rotterdam een beleidskader Kleine 

woningen vastgesteld. Dit biedt de gemeente houvast bij de gesprekken over de plannen. 

Daarnaast maakt de gemeente gebruik van de parkeernormen om ontwikkelaars te stimuleren 

                                                           
5
 Gespreksverslag Rekenkamer en gemeente Haarlem, d.d. 18-4-2017. 

6
 Gespreksverslag Rekenkamer en gemeente Rotterdam, d.d. 18-5-2017. 

7
 Gespreksverslag Rekenkamer en gemeente Rotterdam, d.d. 18-5-2017. 
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grote woningen te realiseren. De wensen van de gemeente zij echter lastig af te dwingen bij 

ontwikkelaars.8  

Rotterdam zet actief in op het verbeteren van de kwaliteit van de particuliere en de sociale 

woningvoorraad 

Rotterdam zet op verschillende manieren in om de kwaliteit van de woningvoorraad te 

verbeteren. Zo worden Verenigingen van Eigenaren ondersteund door VVE010 bij het maken 

van onderhoudsplannen en voor particulieren is er de verbetercoach. Ook biedt de gemeente 

een subsidie voor funderingsherstel. Deze subsidie wordt verleend voor onderzoek en 

proceskosten. Samen met corporaties werkt de gemeente aan herstructurering van specifieke 

gebieden om de wijken voor verschillende groepen huishoudens aantrekkelijk te maken.9 

Gebruik van de Rotterdamwet om inkomensgroepen te spreiden 

De Rotterdamwet (Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek) is een 

instrument om de leefbaarheid van wijken te vergroten. Door de Rotterdamwet kunnen in de 

huisvestingsverordening bepalingen worden opgenomen waarin voor specifieke gebieden 

voorwaarden aan de nieuwe bewoners worden gesteld. Voorwaarden hebben te maken met 

het inkomen van het huishouden uit arbeid of specifieke bewoners die op basis van 

sociaaleconomische kenmerken voorrang krijgen voor woningen.10  

Wat valt op? 

• Nadruk op bouwen in middeldure en dure sector; sociale voorraad kan verminderen; 

• Nadruk op verbetering van de bestaande particuliere voorraad; 

• Primaire doelgroep krijgt alleen woningen van minder dan €635 toegewezen; 

middeninkomens kunnen woningen toegewezen krijgen van meer dan €635; 

• Instrumenten zijn vooral beleidskaders, bestemmingsplannen en parkeernormen, 

maar het is lastig om de wensen van de gemeente af te dwingen bij ontwikkelaars. 

1.3 Utrecht 

Druk op de Utrechtse woningmarkt is groot 

Gemeente Utrecht constateert een grote druk op alle segmenten in de woningmarkt, zowel 

koop als (sociale) huur, als middeldure huur. De laatste maanden neemt de druk nog meer toe; 

dat is waarneembaar in prijsstijgingen van koopwoningen. In de sociale sector is de 

nieuwbouw – mede door de crisis – de laatste jaren laag. Samen met de toename van nieuwe 

doelgroepen leidt dit ertoe dat het aanbod vrijkomende woningen laag is.11  

Sociale huurvoorraad moet groeien  

De laatste jaren is door verschillende oorzaken de omvang van de sociale voorraad met 6.000 

woningen gedaald. Met de huidige woonvisie is vastgesteld dat het aantal sociale 

huurwoningen niet verder meer mag dalen en weer moet groeien. De gemeente Utrecht heeft 

                                                           
8
 Gespreksverslag Rekenkamer en gemeente Rotterdam, d.d. 18-5-2017. 

9
 Gespreksverslag Rekenkamer en gemeente Rotterdam, d.d. 18-5-2017. 

10
 Gespreksverslag Rekenkamer en gemeente Rotterdam, d.d. 18-5-2017. 

11
 Gespreksverslag Rekenkamer en gemeente Utrecht, d.d. 7-6-2017. 
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hiervoor geen aantallen vastgesteld: bepaald is dat de netto voorraad sociale huurwoningen 

moet groeien. Dit betekent dat verkoop van sociale voorraad is toegestaan, mits er netto meer 

woningen voor terug komen. Met de corporaties is wel afgesproken om in gebieden met 

weinig sociale huurwoningen terughoudend te zijn met de verkoop van corporatiewoningen.12  

Utrecht gebruikt de vrijheid in de huursombenadering om de laagste inkomensgroepen te 

helpen, en start een pilot rond huurkorting 

De nieuwe wetgeving biedt meer mogelijkheden om te differentiëren met huurprijzen. De 

corporaties in Utrecht voeren een beleid om de huurprijsstijgingen te matigen voor de laagste 

inkomensgroepen. Voor huishoudens met een inkomen onder de € 35.000 die wonen in een 

duurdere woning worden huren door een corporatie zelfs verlaagd met 2,7%. Aan de andere 

kant voeren corporaties ook aanvullende huurverhogingen door bij de huishoudens met 

hogere inkomens (boven de € 40.000). De corporaties in Utrecht differentiëren ook met 

huurprijzen per gebied, afhankelijk van de huishoudsamenstelling in dat gebied. Dit is 

relevanter geworden omdat de veranderingen in het woningwaarderingsstelsel voor Utrecht 

niet gunstig hebben uitgepakt. Het vervallen van de schaarstepunten en de bepaling op grond 

van de WOZ-waarde hebben voor wat betreft de sociale huurwoningen geen verruimend 

effect gehad. 

Daarnaast start Utrecht een pilot waarbij minimahuishoudens voor een huurkorting in 

aanmerking kunnen komen. Dit geldt voor huishoudens die voor 1 januari 2016 een woning 

betrokken met een huurprijs boven de aftoppingsgrens. Zij krijgen van de gemeente Utrecht 

een huurkorting voor de duur van een jaar. Deze korting wordt gefinancierd door de gemeente 

en de corporaties.13 

Utrecht zoekt naar manieren om afspraken te maken met marktpartijen om huurwoningen 

voor het middensegment beschikbaar te houden  

De gemeente Utrecht voert een facilitair grondbeleid en heeft zelf vrijwel geen grond meer tot 

haar beschikking. Erfpacht wordt in Utrecht meerjarig afgekocht en vormt geen beleidsmatig 

instrument. De beschikbare grond voor woningbouw is veelal in bezit van beleggers en 

ontwikkelaars. Utrecht wil huurwoningen voor het middensegment realiseren en voor langere 

tijd beschikbaar houden. Ook wil de gemeente graag dat deze partijen ruimte geven aan 

corporaties voor de ontwikkeling van sociale huurwoningen. De gemeente Utrecht onderzoekt 

wat hiervoor de beste manier is, gebruik maken van het bestemmingsplan zou hiervoor een 

mogelijkheid kunnen zijn, maar juridisch gezien is niet alles vast te leggen via een 

bestemmingsplan.14 

Wat valt op? 

• Nadruk op behoud sociale huurvoorraad; 

• Gebruik van de huursombenadering om huurprijzen te differentiëren, ook per gebied; 

                                                           
12

 Gespreksverslag Rekenkamer en gemeente Utrecht, d.d. 7-6-2017. 
13

 Gespreksverslag Rekenkamer en gemeente Utrecht, d.d. 7-6-2017. 
14

 Gespreksverslag Rekenkamer en gemeente Utrecht, d.d. 7-6-2017. 
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• De gemeente is nog zoekende naar het meest adequate instrument; het 

bestemmingsplan wordt als onvoldoende ervaren. 
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Bijlage 2 – Internationale vergelijking 

Voor dit onderzoek hebben we de situatie van de woningmarkt in Amsterdam ook vergeleken 

met die in een aantal buitenlandse steden. Het gaat om Stockholm, Kopenhagen, Hamburg, 

München, Wenen en Londen.1 

De situatie van de woningmarkt in Amsterdam vergelijken met die in buitenlandse steden is 

niet eenvoudig. Bij een dergelijke vergelijking moet rekening worden gehouden met de geheel 

verschillende institutionele inrichting van de woningmarkt in de verschillende landen. 

Hieronder lopen we een aantal belangrijke invalshoeken langs. 

1.1 Institutioneel kader 

Huren 

De hoogte van de huren wordt in veel landen gerelateerd aan de oorspronkelijke bouwkosten, 

maar in sommige juist veel meer aan marktprijzen. Met name in Denemarken, Zweden en 

Oostenrijk zijn huren in de sociale sector wettelijk gerelateerd aan de oorspronkelijke 

bouwkosten. Ook de huren in de particuliere sector zijn hiermee verbonden en daardoor 

slechts beperkt hoger dan in de sociale sector. In Engeland zijn huren in de particuliere sector 

geheel vrij en worden in de sociale sector vastgesteld door de lokale besturen. In Nederland 

zijn de huren in de particuliere sector boven de liberalisatiegrens vrij. In Engeland en 

Nederland treden daardoor grotere prijsverschillen op dan in de andere landen. 

Huurverhogingen worden in de meeste landen gereguleerd door wettelijke voorschriften, 

maar in Zweden ook bepaald door onderhandelingen tussen verhuurders en huurdersbonden. 

Ook de mate van huurbescherming verschilt: in Engeland is die bijzonder klein. 

Sociale huur 

Alle landen kennen een sociale huursector, maar wat daaronder wordt verstaan verschilt 

nogal. In sommige landen wordt wat sociale huur wordt genoemd bepaald door het eigendom: 

in Nederland en Denemarken van woningcorporaties, in Zweden van gemeenten, in Engeland 

van housing associations en lokale overheden. Maar in andere landen wordt het bepaald door 

de bouwer (Oostenrijk) of de wijze van financiering (Duitsland).2 Het is daarom moeilijk om de 

omvang van de sociale huursector in de verschillende landen met elkaar te vergelijken. 

De mate van subsidiëring van de sociale huursector door de overheid verschilt nogal. Hoewel 

ook daar afnemend, wordt nieuwbouw in de sociale sector in Denemarken, Oostenrijk en 

Engeland door de overheid gesteund, onder andere door goedkope leningen. In Duitsland 

wordt de sociale huursector gedefinieerd door de financiering door de overheid. Hier kunnen 

investeerders (bijvoorbeeld gemeenten, maar ook Baugenossenschaften of particulieren) op 

grond van goedkope leningen bouwen, waarbij zij het recht krijgen om na een bepaalde 

                                                           
1
 We hebben hiervoor dankbaar gebruik gemaakt van documenten en gegevens die verzameld zijn in het 

kader van het Urbanisatielab, dat in 2016 door de gemeente is georganiseerd. 
2
 Oostenrijk kent overigens wel woningcorporaties of instituties die daarmee vergelijkbaar zijn.  
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periode (meestal 15 jaar) de woningen weer te verkopen. In Nederland en Zweden wordt 

nieuwbouw in de sociale sector sinds de jaren negentig niet meer rechtstreeks door de 

overheid gesubsidieerd. In Nederland vindt wel nog korting op de grondprijs door gemeenten 

plaats voor nieuwbouw in de sociale sector. 

Ook de toegankelijkheid van de sociale huursector verschilt tussen de landen. In Denemarken, 

Zweden en Oostenrijk is die ruim en niet beperkt tot huishoudens met een lager inkomen. In 

Denemarken en Oostenrijk is de sociale huursector zelfs relatief ontoegankelijk voor mensen 

met acute woningproblemen of voor migranten. In Duitsland en Nederland wordt de toegang 

bepaald door inkomensgrenzen. In Duitsland daarnaast ook door aantoonbare 

woningbehoeften. Dat is ook het belangrijkste toegangscriterium in Engeland. 

Eigenaar-bewoners 

In alle landen woont de meerderheid van huishoudens in de eigen woning. In Duitsland is dat 

het laagst (51%) en in Engeland (nog) het hoogst (64%). Engeland is het enige land waar het 

aandeel eigen woningbezit daalt.3 Volgens het CBS is in Nederland 56% van de huishoudens 

eigenaar-bewoner.  

Verstrekking van hypotheken en subsidiëring van het eigen woningbezit verschillen. Nederland 

is met 100% financierbare hypotheken en de volledig aftrekbare hypotheekrente een 

buitenbeentje. In Zweden is sinds 1991 maximaal 30% van de hypotheek aftrekbaar.4 In 

Engeland is de aftrekbaarheid sinds 1974 gefaseerd afgeschaft en in 2000 geheel. In 

Denemarken bestaat een ander hypotheeksysteem, dat is gebaseerd op de uitgiften van 

obligaties. De rente is er daardoor lager. Ook hier wordt de aftrek in stappen beperkt tot 

maximaal 25,5%. In Oostenrijk vermindert het percentage hypotheek dat nog aftrekbaar is met 

de hoogte van het inkomen en is het boven €51.000 0%.5 

In Duitsland – waar geen hypotheekrenteaftrek bestaat - en ook in Oostenrijk wordt eigen 

woningbezit gestimuleerd door middel van bouwsparen. Mensen moeten eerst sparen voor 

het aangaan van een lening. Hiervoor krijgen ze premies van de overheid. Als ze 40 tot 50% 

van het bedrag van de lening hebben gespaard, kan de hypotheek worden verstrekt, waarvoor 

ze dan een relatief lage rente betalen.  

Individuele subsidies 

In alle landen bestaan systemen waardoor huurders of eigenaar-bewoners individuele 

subsidies kunnen krijgen als ze een (te) laag inkomen hebben. Niet in alle landen komen 

dezelfde groepen huishoudens voor een dergelijk subsidie in aanmerking. In Denemarken en 

Zweden is ze alleen beschikbaar voor huishoudens met kinderen en gepensioneerden. In de 

andere landen geldt de subsidie voor alle huishoudens en is de toegang gebaseerd op 

inkomenscriteria en de hoogte van de huren. Geen van de landen maakt onderscheidt tussen 

                                                           
3
 Van 71% in 2003 tot 64% in 2016. Volgens sommige bronnen is dit percentage nog te hoog, omdat alle 

mensen die een woning bezitten daarin zijn meegerekend en dit niet wil zeggen dat zij deze woning ook 
bewonen. Het werkelijke percentage eigenaar-bewoners zou daarom 51% zijn. Bron: The Guardian, 2 
augustus 2016.  
4
 Boven een hypotheek van 300.000 Zweedse kronen geldt een percentage van 14%. 

5
 Bron: www.homefinance.nl. 
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huishoudens in de sociale of de particuliere huursector. In een aantal landen is deze subsidie 

ook beschikbaar voor eigenaar-bewoners, zoals in Duitsland, Oostenrijk en Zweden.6 Bij de 

verschillen tussen de landen dient men te bedenken dat algemene regelingen voor 

inkomensbijstand ook verschillen tussen de landen. 

Wooncoöperaties 

In een aantal landen bestaat naast de sociale en particuliere huursector en het eigen 

woningbezit nog een aparte categorie van woningen, namelijk die in het bezit van 

wooncoöperaties. Dit is het geval in Denemarken, Duitsland en Zweden. Hun achtergrond en 

oorsprong is echter verschillend.  

De Baugenossenschaften in Duitsland zijn de voortzetting van oude woningcorporaties (in 

West-Duitsland) of van arbeiderswoningcorporaties (in de voormalige DDR). Ze kennen alle 

nog een verenigings- en ledenstructuur. In Duitsland worden zij opgevat als particulieren. Ze 

nemen wel deel aan door de overheid sociaal gefinancierde nieuwbouwprogramma’s, maar 

verkopen – zoals particulieren kunnen doen - na de overeengekomen termijn de woningen 

niet. Woningen van de Baugenossenschaften, die zij hebben gebouwd met 

overheidsfinanciering en waarvan de overeengekomen verkooptermijn nog niet verstreken is, 

worden dus als sociale huurwoningen opgevat en hun overige bezit als particuliere 

huurwoning. 

In de wooncoöperaties in Denemarken koop je het recht op de bewoning van een bepaald huis 

of appartement. Met dit recht bezit je ook een aandeel in de rijkdom en de schuld van de 

wooncoöperatie en de prijs van het recht wordt daardoor bepaald. Wooncoöperaties worden 

geleid door de aandeelhouders/bewoners. Wooncoöperaties worden in Denemarken als 

particuliere organisaties gezien, maar wel tot het gereguleerde deel van de woningmarkt 

gerekend. Ze zijn voor een groot deel ontstaan doordat (particuliere) huurders hun woningen 

kochten en die onderbrachten in een wooncoöperatie. Een wet uit 1976 maakte dit mogelijk. 

Ook stelde de overheid subsidies beschikbaar om wooncoöperaties tot stand te brengen. In 

2004 is de subsidiëring gestopt. Desondanks neemt het aantal wooncoöperaties nog steeds 

toe. In Denemarken behoren ongeveer 200.000 woningen tot een wooncoöperatie; in 

Kopenhagen is dat bijna een derde van de totale woningvoorraad.7 

In Zweden kennen de wooncoöperaties een zelfde ontstaansachtergrond als in Denemarken. 

Particuliere huurders hebben hun woningen gekocht en die ondergebracht in een 

wooncoöperatie. Dit is vooral gebeurd in appartementen, waar particuliere verhuurders 

vanwege de strikte huurregulering van Zweden hun bezit aan de bewoners hebben 

aangeboden. In de laatste jaren is deze ontwikkeling vooral toegenomen in de meest 

aantrekkelijke woongebieden. Het aantal woningen in wooncoöperaties is in Stockholm tussen 

1990 en 2007 verdubbeld en maakt daar bijna 30% van de totale woningvoorraad uit. 

Woningen in wooncoöperaties worden in Zweden echter niet gerekend tot het reguleerde deel 

van de markt. Het recht in een wooncoöperatie is vrij verhandelbaar op de markt en lid zijn 

van een wooncoöperatie wordt gelijk gesteld aan eigenaar zijn van de woning. 
                                                           
6
 In Denemarken ook voor gepensioneerde eigenaar-bewoners. 

7
 Bron: www.abf-rep.dk. 
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1.2 Problemen en oplossingsrichtingen in steden 

Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste problemen die gesignaleerd worden op 

de woningmarkt van met Amsterdam vergelijkbare steden. Daarnaast geven we de 

oplossingsrichtingen weer die deze steden voor zich zien.8 

Stockholm 

In Stockholm worden de achterblijvende nieuwbouw en de toenemende gentrificatie en 

segregatie als belangrijkste problemen gezien. De bouw van woningen is achter gebleven sinds 

de overheid in de jaren negentig stopte met de steun aan de bouw (van zowel de sociale als de 

particuliere huursector). De sterk gereguleerde huurmarkt wordt hierbij ook als een 

boosdoener gezien, omdat de huurregulering het weinig aantrekkelijk maakt om woningen te 

bouwen. Stockholm wil daarom meer bouwen tegen marktconforme huurprijzen, maar zou 

ook graag de objectsubsidies weer terug zien komen. Bouwen kan in de centrale stad, maar 

zeker ook in andere gemeenten in het stadsgewest. Verder wil men een deel van de sociale 

voorraad (die volledig in bezit is van de overheid) verkopen om zo een groter middensegment 

op de woningmarkt tot stand te brengen. Men heeft wel twijfels bij de vraag in hoeverre deze 

maatregelen de woningmarkt toegankelijker maken voor lage en middeninkomens.  

Kopenhagen 

Ook in Kopenhagen blijft de nieuwbouw achter, maar hier is de oorzaak eerder gelegen in een 

gebrek aan locaties en de vraag waar en hoe een verdere verdichting kan plaatsvinden. De 

prijzen staan in Kopenhagen minder onder druk, waarvoor de oorzaak wordt gezocht in de 

temperende werking van de wooncoöperaties. Toch worstelt men ook met gentrificatie. 

Oplossingen worden vooral gezien in nieuwbouw langs en op het water, waarbij de eis voorop 

staat dat minstens 25% van de woningen wordt gerealiseerd in de sociale huursector. De vraag 

is of dit voldoende locaties oplevert en er niet toch tot meer hoogbouw moet worden 

overgegaan. 

Hamburg 

Belangrijke problemen in Hamburg zijn de stijgende prijzen, het gebrek aan 

nieuwbouwlocaties en gentrificatie. Er zijn in de afgelopen jaren veel woningen bijgebouwd, 

waardoor de prijsstijgingen in de huurmarkt zijn gestopt en die op de koopmarkt zijn 

verminderd. Ook zijn er regels ingevoerd, waarmee de sociale samenstelling in delen van de 

stad wordt beschermd. Hierdoor moeten eigenaren die een woning willen slopen, renovatie 

willen plegen die tot huurverhoging kan leiden, de functie van een woning willen veranderen 

of een huurwoning willen verkopen, dit melden bij de gemeente om er toestemming voor te 

krijgen. Hamburg wil bij nieuwbouw verder verdichten, waarbij de eis geldt dat 30% wordt 

gebouwd in de sociale huursector. Net als in Kopenhagen is de vraag of de stad niet toch wordt 

gedwongen om meer hoogbouw te gaan realiseren. 

                                                           
8
 Deze informatie is afkomstig uit de documenten en gegevens, die zijn verzameld in het kader van het 

Urbanisatielab, dat de gemeente organiseerde in 2016. Zie vooral: Toegang tot de woningmarkt in 
internationaal perspectief, 22 juni 2016, en: Urbanisatie in internationaal perspectief, december 2016. 
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München 

Nergens in Duitsland zijn de huren zo hoog en zo sterk gestegen als in München. Ook doet zich 

een grote prijsstijging van koopwoningen voor. Daarnaast is er een gebrek aan 

nieuwbouwlocaties en is er sprake van duidelijke gentrificatie in delen van de stad. Net als in 

andere Duitse steden is er – door landelijke wetgeving – in 2015 een Mietpreisbremse 

ingevoerd, die de stijging van de huren moet tegengaan. Deze houdt in dat als een nieuw 

huurcontract wordt afgesloten de hoogte daarvan niet meer dan 10% boven het gemiddelde 

van de huur in de omgeving mag liggen. De eerste resultaten van de maatregel lijken niet zeer 

bemoedigend. De vraag waar de stad voor staat is of ze verder wil interveniëren en grote 

investeringen wil doen om de toegang voor alle huishoudensgroepen open te houden. 

Wenen 

De belangrijkste vraagstukken in Wenen zijn het gebrek aan woningen en de huisvesting van 

de laagste inkomensgroepen. De omstandigheden lijken hier gunstiger om de druk op de 

woningmarkt te verminderen. Ongeveer 60% van de bevolking woont in een sociale 

huurwoning, waarvan het grootste deel eigendom van de gemeente is. De sociale huursector is 

breed toegankelijk, tot 2 keer modaal. De koopsector is relatief klein, waardoor de prijsdruk 

beperkt is. De gemeente heeft verder veel financiële middelen ter beschikking en er wordt veel 

gebouwd. De gemeente heeft de eis gesteld dat er in ieder nieuwbouwproject 30% SMART 

wordt gebouwd. Dit betreft 1, 2, of 3 kamerwoningen van 55 m² voor €415 huur per maand. 

Hiervoor verstrekt de gemeente eenmalig een bouwkostenbijdrage van €3.300. Vragen zijn 

hoe men verder kan verdichten zonder het groen aan te tasten en hoe men de lage 

inkomensgroepen, waaronder immigranten, kan huisvesten. Die laatste groep woont nu – vaak 

onder erbarmelijke omstandigheden – in de particuliere huursector. 

Londen 

Het belangrijkste probleem in Londen is de enorme prijsstijging, naast problemen rond 

gentrificatie en segregatie. De verhouding tussen de huizenprijzen en het gemiddeld 

huishoudensinkomen ging sinds het begin van de crisis in 2008 met ongeveer 75% omhoog. 

Voor jonge mensen wordt een koopwoning nagenoeg onbereikbaar. De koopsector omvat de 

helft van alle woningen; de sociale en de particuliere huursector elk een kwart. De sociale 

huursector neemt nog steeds in omvang af. Wel is de koopsector vooral aanwezig aan de 

randen van de stad en is er in Centraal Londen nog steeds sprake van een relatief hoog 

aandeel sociale huur. De huidige burgemeester wil investeerders verleiden om te bouwen voor 

lagere en middeninkomens. Londen staat voor de vraag of nieuwbouw gerealiseerd moet 

worden door hoogbouw en het bebouwen van de green belts. Ook is verhoging van de 

eigendomsbelasting mogelijk voor eigenaren die woningen laten leegstaan.  

1.3 Opmerkingen 

De aantrekkingskracht van de stad levert overal problemen op, of de woningmarkt van 

oudsher meer gereguleerd is, zoals in Stockholm, Kopenhagen of Wenen, of veel meer 

afhankelijk van marktprijzen, zoals in Londen. Een tekort aan woningen doet zich overal voor, 

vaak vergezeld van een tekort aan locaties, stijgende prijzen en problemen met gentrificatie en 
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segregatie. De richting waarin steden de oplossingen zoeken is niet altijd dezelfde. Sommige 

steden die van oudsher veel regulering kenden zoeken het in minder regulering, zoals 

Stockholm. Anderen willen juist meer regulering, zoals Hamburg, München en Kopenhagen. De 

regulering van woningmarkten lijkt de problemen niet voorkomen te hebben, maar wel meer 

handvatten voor oplossingen te bieden. Het zo van de markt afhankelijke Londen lijkt namelijk 

nauwelijks instrumentarium voor handen te hebben, behalve zoveel mogelijk bouwen.  

Het overzicht van het institutioneel kader van de woningmarkt in verschillende landen en de 

oplossingen waaraan de steden werken biedt aanknopingspunten voor een discussie over 

instrumenten, die in Amsterdam ook in te zetten zijn. Voor een deel gaat het daarbij om vrij 

vergaande veranderingen van het institutioneel kader in Nederland, zoals bouwsparen of het 

tot stand brengen van wooncoöperaties als een afzonderlijke sector in de woningvoorraad. 

Andere instrumenten lijken gemakkelijker in de bestaande situatie in te voeren, zoals 

verordeningen voor de samenstelling van de bevolking in specifieke delen van de stad, 

eenmalige bouwsubsidies voor bepaalde gewenste typen van woningen of beperking van 

stijging van de huur afhankelijk van de huren in de omgeving. 


