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Geachte leden van de Raadscommissie Wonen en Bouwen, 

De gemeente Amsterdam voert gesprekken met marktpartijen met als doel samen op te trekken 
in de grote opgaven op de Amsterdamse woningmarkt. Naar aanleiding van de bespreking van de 
'Rapportage Stand van zaken Woningbouwplan 2018-2025' in de commissie Wonen en Bouwen 
van 17 april 2019, heb ik toegezegd binnenkort te rapporteren over de gesprekken die gevoerd 
worden met markpartijen. Met deze brief wordt de toezegging van 17 april 2019 afgedaan. 

Bij de bespreking van de begroting 2019 is motie 1052 aangenomen waarin het 
college wordt gevraagd om te verkennen of de lopende gesprekken met marktpartijen verbreed 
kunnen worden en of gekomen kan worden tot specifieke afspraken met deze partijen. 
In de bestuurlijke reactie op deze motie (voor kennisgeving aangenomen in de raadscommissie 
Wonen en Bouwen van 6 maart 2019) is aangegeven dat inmiddels is gestart met een 
Samenwerkingstafel nieuwe vorm. Deze brief geeft een korte indruk van de Samenwerkingstafel 
en een weergave van het gesprek dat de gemeente heeft met de institutionele beleggers (IVBN). 

Samenwerkingstafel 
In aanloop naar het Actieplan Meer Middeldure Huur, zijn er in Amsterdam vanaf februari 2017 
overleggen geweest met marktpartijen, corporaties en het rijk. Deze overleggen vonden plaats in 
het kader van de zogenaamde Samenwerkingstafel Middenhuur. Er zijn in totaal vijf gesprekken 
geweest waarin is gesproken over de mogelijkheden voor de realisatie van middeldure 
huurwoningen in nieuwbouwprojecten. Tevens is in die gesprekken aan de orde gekomen dat de 
gemeente weinig instrumenten heeft om betaalbaarheid in de bestaande voorraad te verbeteren. 

Als voorzitter van de landelijke Samenwerkingstafel was dhr. van Gijzel deels aanwezig bij de 
Amsterdamse Samenwerkingstafel. Hij heeft, mede naar aanleiding van de discussie in 
Amsterdam, het voorstel gedaan om een noodknop voor middenhuur in te voeren. 

Met de vorming van het nieuwe college en een ambitieus collegeakkoord was er behoefte aan een 
nieuwe vorm van samenwerking met als doel zo open mogelijk ideeën uit te wisselen. Hiervoor is 
een bredere groep deelnemers uitgenodigd en de afspraak is dat iedereen onderwerpen kan 
agenderen en om twee keer per jaar bij elkaar te komen. Deze nieuwe Samenwerkingstafel is 
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inmiddels opgestart en er is een eerste bijeenkomst geweest in februari 2019. In deze bijeenkomst 
is gesproken over het woningmarktbeleid van de gemeente, de toewijzing van woningen aan 
beroepsgroepen en de doorstroom vanuit corporatiewoningen naar het middensegment. De 
belangrijkste conclusie van de bijeenkomst was dat alle partijen behoefte hebben aan een krachtig 
middensegment. Verder hebben de marktpartijen hun zorgen geuit over de stapeling van eisen 
van de gemeente ten aanzien van nieuwbouw, het gaat dan om 40-40-20, voorwaarden actieplan 
middeldure huur en duurzaamheidseisen. Er wordt nog steeds geïnvesteerd in 
nieuwbouwwoningen, maar het wordt wel steeds moeilijker, voornamelijk bij 
transformatieprojecten. Afgesproken is om een volgende keer in te gaan op de koppeling tussen 
nieuwbouw en de betaalbaarheid van de bestaande woningvoorraad. De volgende bijeenkomst 
wordt in de zomer van dit jaar gepland. 

Gesprekken met institutionele beleggers (IVBN) 
Op 10 december 2018 en 25 maart 2019 zijn gesprekken geweest met de vier grootste 
institutionele beleggers namens de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland 
(IVBN). In deze gesprekken is verkend hoe de beleggers een rol kunnen blijven vervullen op de 
Amsterdamse woningmarkt en hoe zij kunnen bijdragen aan het betaalbaar houden van de 
bestaande huurwoningen. 

De beleggers geven aan dat ze veel middeldure huurwoningen willen en kunnen bouwen in 
Amsterdam, er is veel investeringskapitaal beschikbaar. Maar ze constateren ook dat er, naast alle 
beleidsambities van de gemeente, te weinig ruimte zit in de huurontwikkeling om een rendabel 
product via hun fondsen te kunnen financieren. Andere marktpartijen kunnen risicovoller opereren 
en prijzen daarmee de institutionele beleggers uit de markt. De institutionele beleggers zijn een 
belangrijke partij voor de gemeente omdat zij zich voor een lange periode binden aan de stad. 
Daarom is afgesproken dat de gemeente gaat onderzoeken hoe in de tenders de voorwaarden 
voor de beleggers verbeterd kunnen worden. 

Verder is er gesproken over de betaalbaarheid van de bestaande woningvoorraad en de noodknop 
van het rijk. De institutionele beleggers geven aan bereid te zijn voor een deel van hun bestaande 
huurwoningen de huurstijgingen te matigen, sommige beleggers hebben deze matiging nu al 
toegepast. De intrekking van de noodknop is voor de IVBN een voorwaarde om overeenstemming 
te bereiken over deze huurmatiging. Vooralsnog gaat het in totaal om een relatief klein deel van 
de Amsterdamse woningvoorraad. Ook rekent de IVBN met een jaarlijkse huurverhoging van 
inflatie plus 3.% of 2% terwijl het Amsterdamse beleid voor nieuwe middeldure huurwoningen uit 
gaat van inflatievolgende huurverhogingen. Ook is de IVBN geen voorstander van een 
uitpondtermijn langer dan i jaar, Amsterdam hanteert een termijn van minimaal 25 jaar voor 
middeldure huurwoningen. Door deze verschillen blijft de noodknop waar door het rijk aan 
gewerkt wordt, voor de gemeente de belangrijkste maatregel. 

Tot slot heeft de IVBN aangegeven de inkomenseisen voor huurwoningen te willen verlagen, 
sommige IVBN-leden hebben dit inmiddels gedaan. Dat betekent dat het bruto jaarinkomen nier 
meer 4x de jaarhuur hoeft te bedragen met 3,5 keer. Hierdoor komen de huurwoningen sneller bij 
de middeninkomens terecht. Een volgend gesprek vindt plaats op 3.9 juni 2019. 
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Met vriendelijke groet, 

Laurens Ivens 
Wethouder Bouwen en Wonen 
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Conclusie 
De gemeente en de marktpartijen hebben een groot gemeenschappelijk belang: de bouw van 
meer middeldure huurwoningen. Daarnaast zoekt de gemeente naar mogelijkheden om ook in de 
bestaande huurvoorraad de huurstijgingen te matigen. Er kunnen nog geen concrete conclusies 
getrokken worden op basis van de overleggen, maar de gemeente blijft in gesprek en zoekt naar 
manieren om de verschillende belangen in de stad te blijven dienen: betaalbare woningen voor de 
Amsterdammers en investeringsmogelijkheden voor de markt zodat die woningen ook 
daadwerkelijk gebouwd gaan worden. 

lk hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
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