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Rekenkamer Amsterdam 

Postbus 202 

1000 AE Amsterdam 

Ter attentie van de heer J.A. de Ridder 

Datum: 14 november 2017 

Kenmerk: 201/0021, JvdV 

Betreft: Reactie op conceptrapport Evenwichtig woningaanbod 

 

Geachte heer de Ridder, 

 

Hierbij ontvangt u onze reactie op het concept rapport Evenwichtig woningaanbod. Hartelijk 

dank voor de mogelijkheid die u ons biedt om op uw rapport te reageren. 

 

Allereerst willen wij u complimenteren met de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd. Het 

onderzoek biedt een bruikbaar overzicht van (mogelijke) maatregelen op het gebied van 

bouwen en wonen en geeft een analyse van de onevenwichtigheden op de woningmarkt op 

basis van het onderzoek Wonen in Amsterdam. 

 

Aanvulling op uw hoofdconclusie 

Uw hoofdconclusie behoeft op twee onderdelen aanvulling. In de eerste plaats zit er een 

belangrijke onevenwichtigheid op de woningmarkt tussen de insiders en de outsiders. In de 

tweede plaats wijzen wij erop dat de woningmarkt regionaal is. De analyse van 

onevenwichtigheden op de woningmarkt zou plaats moeten vinden op het niveau van de 

Metropoolregio Amsterdam en niet alleen binnen de gemeente Amsterdam. Het onderzoek 

Wonen in de Metropoolregio Amsterdam dat begin 2018 verschijnt, en wordt uitgevoerd in 

opdracht van de gemeenten en corporaties in het MRA-gebied, biedt daartoe mogelijkheden.  

 

Insiders en outsiders 

Het onderzoek Wonen in Amsterdam, waarop het rapport is gebaseerd, heeft uitsluitend 

betrekking op huishoudens die reeds een zelfstandige woning bewonen in Amsterdam. 

Daarmee blijft de woonwens van starters uit andere delen van Nederland en het buitenland 

onderbelicht. U stelt op pagina 61 terecht dat de groep expats niet alleen bestaat uit ‘rijke’ 

vreemdelingen. Ook asielzoekers en studenten behoren bijvoorbeeld tot de buitenlandse 

migranten die naar Amsterdam komen. De komst van (buitenlandse) studenten is noodzakelijk 
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voor de dynamiek van de stad en het behoud en de uitbouw van de kennisinfrastructuur. Die 

groep moet je in elk geval een ‘landingsplaats’ in Amsterdam bieden. 

 

Een groot knelpunt op de Amsterdamse woningmarkt is het verschil tussen de insiders en 

outsiders. Insiders zijn de mensen die al een positie op de woningmarkt hebben. Deze mensen 

kunnen vanuit een bestaande woning makkelijker doorstromen naar een nieuwe woning. Dit 

geldt voor zowel huishoudens in een koopwoning als in een (sociale) huurwoning. Outsiders 

kunnen mensen zijn die al in Amsterdam wonen, maar om verschillende redenen de woning 

verlaten en een eigen woning zoeken (bijvoorbeeld na een scheiding of jongeren die een 

woning zoeken) en het kunnen huishoudens zijn die van buiten de stad komen en zich in 

Amsterdam willen vestigen. Deze mensen hebben veelal geen lange inschrijfduur voor een 

corporatiewoning en de koopwoningen zijn in Amsterdam (gemiddeld rond de € 420.000) 

aanzienlijk duurder dan elders in Nederland. Dit maakt het voor lage inkomensgroepen en de 

inkomensgroep tot anderhalf maal modaal moeilijk een betaalbare woning te vinden in 

Amsterdam.  

 

Aanbevelingen 

In het licht van het bovenstaande zien wij drie oplossingsrichtingen: 

 

1. Denk regionaal: Meer bouwen in regionaal verband (1a) en haal de hekken op de 

regionale woningmarkt weg (1b) 

 

2. Meer doorstroming gericht op passend wonen (2a) en afspraken over middenhuur (2b) 

 

3. Flexibliserende maatregelen, zoals loting (3a) en woningdelen (3b) 

 

 

1a Meer bouwen in regionaal verband 

De Rekenkamer pleit er terecht voor om meer te bouwen in de sociale huursector. Het is goed 

deze nieuwbouwopgave op te pakken op het niveau van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). 

Recentelijk hebben de corporaties in het MRA-gebied een Manifest hierover uitgebracht  

Conclusie is dat er in de metropoolregio weliswaar veel nieuwbouwlocaties zijn 

geïnventariseerd, maar dat de ontwikkeling ervan nog veel inspanningen vergt. Wat ons betreft 

maakt elke gemeente ruimte voor nieuwe huishoudens met zowel  lage, midden als hoge 

inkomens. De woningcorporaties in de MRA  zijn graag bereid en in staat om in alle gemeenten 

van de regio in de nieuwbouw 30 tot 40% sociale huurwoningen te realiseren. Goede 

afstemming van de ontwikkeling van de locaties, woningtypen en categorieën van huur- en 

koopwoningen tussen de gemeenten  is gebaat bij een goede regisseur.  

 

De corporaties in Amsterdam verkopen om de diversiteit in bepaalde wijken te vergroten en 

inkomsten te genereren. Verkoopopbrengsten worden rechtstreeks ingezet voor nieuwbouw. 

http://www.afwc.nl/nieuws/eerdere-nieuwsberichten/nieuwsbericht/item/128/
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De corporaties zijn er daarom niet voor om te stoppen met verkoop van sociale huurwoningen. 

 

1b Haal de hekken op de regionale woningmarkt weg 

In uw rapport wijst u op de mogelijkheid van een gemeenschappelijke woonruimteverdeling 

voor de G4. Op zich kunnen wij dit initiatief ondersteunen. De grootste winst is echter te 

behalen binnen de metropoolregio Amsterdam zelf. Binnen de samenhangende MRA-regio 

behoren Amsterdam, Almere en Haarlem al tot verschillende woonruimteverdeelsystremen 

Tevens is de aanpassing van de Amsterdamse Huisvestingsverordening, waaronder het 

voorstel tot afschaffen van loten, niet afgestemd met de corporaties en gemeenten in de regio. 

Het gevaar is dat de woningmarkt steeds meer op lokaal niveau wordt georganiseerd, met 

minder mogelijkheden voor woningzoekenden om tussen de gemeenten te verhuizen.  

Het is belangrijker om dat eerst binnen de regio Amsterdam op te lossen (bijvoorbeeld door 

een regionale huisvestingsverordening zonder allerlei lokale uitzonderingen en regels) voordat 

we de sprong wagen naar een woonruimteverdeling op G4 niveau.  

 

2a Doorstroming en passend wonen 

De corporaties zijn voorstander van een directe relatie tussen inkomen en huur. Wij pleiten 

voor meer mogelijkheden voor aanpassing van de huur dan de huidige huursombenadering 

biedt.  

Wij zijn er niet voor om grote gezinnen die te klein wonen de status van urgent 

woningzoekende te geven. Het aanbod aan grote woningen is beperkt en er bestaat reeds een 

grote vraag van urgenten vanuit de bestaande kwetsbare groepen. Instrumenten als ‘van Groot 

naar Beter’ leveren niet veel op. De oplossing lijkt eerder gelegen in maatregelen gericht op 

doorstroming, waarbij het ‘passend wonen’ kan worden bevorderd. Hierdoor ontstaat een 

betere match tussen inkomen en huur enerzijds en huishoudensgrootte en woninggrootte 

anderzijds. Ook hierbij is het goed de regio te betrekken. Voor die grotere flexibiliteit is ook 

overleg met het Rijk nodig. Wij ondersteunen uw  voorstel om bij de huurtoeslag de lobby om 

de inkomensgrens voor gezinnen te verhogen te versterken (eventueel in G4-verband). 

  

2b Afspraken over middenhuur 

Verhogen van de liberalisatiegrens is vooralsnog onzeker, omdat instemming van het Rijk 

nodig is. Daarom zien wij meer in afspraken over betaalbare middenhuurwoningen. In de 

Samenwerkingsafspraken zijn afspraken gemaakt over de hoogte van de huren in het 

middensegment van corporaties.  

Corporaties en institutionele beleggers werken samen  in het PAM (Platform Amsterdam 

Middenhuur) om het aanbod in het. middenhuursegment te vergroten. Ten behoeve van de 

doorstroming wordt voorrang verleend aan huishoudens die een sociale huurwoning 

achterlaten  

De PAM-partijen bieden aan woningen voor een langere periode van 25 jaar beschikbaar te 

houden voor een middenhuurprijs van maximaal € 1.000. Want nu gebeurt het dat de huurprijs 

van een middensegment huurwoning die nu op de markt komt al snel doorschiet richting  

http://pamwonen.nl/
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€ 1.500 / € 2.000. Het is goed als de gemeente die PAM-clausule vaker in de 

erfpachtvoorwaarden vastlegt.  

 

3a Loting moet blijven 

De gemeente Amsterdam wil loting afschaffen als middel om aan een sociale huurwoning te 

kunnen komen. Vooral voor starters op de woningmarkt en spoedzoekers die urgent een 

woning nodig hebben, gaat dit slecht uitpakken. Als woningen alleen nog worden verhuurd aan 

mensen met veel jaren inschrijfduur in WoningNet, zullen vooral zij daarvan nadeel 

ondervinden. De Amsterdamse woningcorporaties vinden daarom dat loting moet blijven voor 

een deel van de woningen. 

  

3b Woningdelen en friendscontracten 

Friendscontracten en woningdelen bieden de mogelijkheid aan starters, jongere alleenstaande 

doorstromers en spoedzoekers om betaalbare woonruimte te vinden in Amsterdam. 

Tegelijkertijd wordt de Amsterdamse woningvoorraad op een efficiënte wijze benut. 

Friendscontracten vormen dus bij uitstek een middel om onevenwichtigheden op de 

Amsterdamse woningmarkt op te lossen. Ook de Amsterdamse corporaties willen de 

mogelijkheid bieden om via friendscontracten een woning te delen, maar de gemeente maakt 

dit met de nieuwe regels erg lastig. Daarbij gaat het vooral om de eisen rond geluidsisolatie, de 

grootte en aanwezigheid van een gemeenschappelijke ruimte. Indien de gemeente vreest voor 

overlast, hanteren corporaties duidelijke regels die misstanden uitsluiten. Wij roepen dan ook 

op tot wijziging van de regelgeving op dit punt. 

 

Het voeren van een fundamentele discussie 

Uw pleidooi om in de stad een fundamentele discussie te voeren op basis van een 

discussienota kunnen wij van harte onderschrijven. Graag blijven wij samen met de gemeente 

en de huurders werken aan het oplossen van onevenwichtigheden op de Amsterdamse 

woningmarkt. 

. 

Met vriendelijke groet, 

Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties 

 

i.o. 

 

 

 

Egbert de Vries 

Directeur 

 

 

 

http://www.afwc.nl/lotingmoetblijven/

