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SAMENVATTING 

 

Inleiding 

De gemeente zet alles op alles om de gewenste bouwproductie te realiseren. De ambtelijke 

capaciteit is uitgebreid om de noodzakelijke opgaven goed te kunnen vervullen. De voortgang van 

de plannen wordt gevolgd en bij knelpunten wordt bezien of vertraging kan worden voorkomen.  

Marktomstandigheden vormen de bepalende factor voor de bouwproductie. De voortdurend 

stijgende bouwkosten en de schaarste aan bouwcapaciteit zijn een zorgpunt.  

Er is nog altijd sprake van economische groei, maar minder uitbundig. De verwachting is dat het 

groeitempo de komende jaren verder afneemt. De aanhoudend lage rente maakt investeren in 

vastgoed aantrekkelijk.  

De krapte van de woningmarkt staat hoog op de politieke agenda. De Metropoolregio Amsterdam  

(MRA)  heeft in juli 2019 een Woondeal gesloten met het Rijk om het woningtekort terug te 

dringen en te zorgen voor voldoende betaalbaar woningen.   
Ondanks de stijgende bouwkosten en de schaarste aan bouwcapaciteit gaat het dit jaar nog steeds 

goed met het aantal in aanbouw genomen woningen. Om de bouwproductie op hoog niveau te 

houden wordt gewerkt aan gebiedsontwikkeling en nieuwe ruimtelijke projecten met een nadruk 

op de betaalbare segmenten.  

 

Stand van zaken start bouw 2019 

De woningbouwproductie ligt in aantallen op schema 2019. Per 1 juli zijn 3.884 woningen in 

aanbouw genomen, dat is ongeveer de helft van de gemiddeld nagestreefde productie. De 

planvoorraad voor de 2e helft van 2019 omvat ruim 5.000 woningen en biedt perspectief op het 

halen van een productie 7.500 woningen in 2019. De ervaring leert dat in het laatste kwartaal veel 

woningen in aanbouw worden genomen. 

Er zijn in de eerste helft van 2019 587 middeldure huurwoningen in aanbouw genomen en de 

woningcorporaties zijn gestart met de bouw van 1.043 sociale huurwoningen. Het gemiddelde 

streefcijfer van respectievelijk 1.670 woningen en 2.500 woningen zal in 2019 niet worden gehaald. 

 

Planvoorraad tot 2025 

De omvang en samenstelling van de planvoorraad is cruciaal voor het kunnen halen van de doelen 

in het Woningbouwplan 2018-2025. De meest recente update van de planvoorraad voor de 

periode 2019-2024 komt uit op  61.316 woningen (dat is exclusief de 12.523  reeds in aanbouw 

genomen woningen in 2018 en 2019).  Deze planvoorraad is voldoende om de start bouw van ca. 

40.000 woningen tot 2025 mogelijk te maken. De ambitie van 52.500 woningen in de periode van 

2018 tot 2025 is dus haalbaar. 

 

                                                                    
1
 woningcorporaties en particuliere partijen 

2
 Waarvan door corporaties: 2.844 

Segment Planvoorraad 2018-
2025 

Woningbouwplan 

Planvoorraad 
2019-2025  Per 

1-1-2019 

Planvoorraad 
2019-2025 Per 

1-7-2019 

Bouwambitie 
2018-2025 

Gerealiseerd 1-
1-2018-1-7-

2019 

sociale huur 
1
 24.198 19.635 20.035 17.500 4.327

2
 

middeldure huur 11.817 15.577 16.326 11. 690 1.739 

dure huur en koop 29.046 23.916 23.771 geen 6.181 

programma (niet 
ingevuld) 8.032 3.858 1.184   

  73.093 62.986 61.316 52.500 12.523 
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Een totale productie van gemiddeld 7.500 woningen per jaar kan worden gehaald als de focus bij 

alle partijen blijft liggen op de uitvoering van de planvoorraad en er geen grote tegenslagen 

komen die de productie kunnen belemmeren zoals de stikstofproblematiek of een economische 

recessie. 

Een groeiend deel van de planvoorraad zit in transformatiegebieden en dat is kwetsbaar. De 

gemeente heeft te maken met zittende erfpachters en eigenaren. De gemeente is meer de 

onderhandelaar dan de sturende partij. 

Om op het gewenste gemiddelde van 2.500 sociale huurwoningen van corporaties te komen 

moeten op tijd voldoende bouwlocaties beschikbaar zijn. In transformatiegebieden moeten zoveel 

mogelijk sociale huurwoningen bij corporaties worden ondergebracht. Ook moeten de kansen in  

ontwikkelbuurten en op “eigen erf” worden benut. Punt van zorg is de investeringscapaciteit van 

de woningcorporaties.  

De planvoorraad aan middeldure huurwoningen is sterk gegroeid waardoor start bouw van het 

gewenste gemiddelde van 1.670 middeldure huurwoningen vanaf 2020 / 2021 haalbaar lijkt.  

 

Doelgroepen 

Het Amsterdams Actieplan Wooncoöperaties is op 17 september 2019 door het college 

vastgesteld. In het 4e kwartaal vindt implementatie plaats. Het gaat dan om de uitwerking van  

randvoorwaarden als financieringsregeling en erfpachtvoorwaarden, het maken van afspraken 

met corporaties en het inventariseren van mogelijke projecten.  

Het Plan jongeren- en studentenhuisvesting 2019-2022 heeft voor de gemeente de basis gelegd 

voor het ondertekenen van het Convenant studentenhuisvesting Amsterdam 2019-2022, dat op 

28 maart 2019 is ondertekend. Er zijn ambities opgenomen voor het terugbrengen van het tekort 

aan huisvesting, het verbeteren van de betaalbaarheid van deze woningen en de rechtspositie van 

studenten in de woningmarkt. 

In het op 14 februari 2019 door de raad vastgestelde Programma Ouderenhuisvesting 2019-2022 

wordt voor de komende jaren de focus gelegd op het realiseren van zelfstandige woningen. De 

inzet van het college is opgenomen in een brief aan de raad van 9 juli 2019. 

Sinds 2016 werken woningcorporaties, zorgaanbieders en gemeente Amsterdam samen aan de 

ondersteuning en huisvesting van kwetsbare groepen. Op 14 maart 2019 heeft de Gemeenteraad 

het Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen 2019-2022 vastgesteld. Het in 2015 vastgestelde  

bouwprogramma voor statushouders  wordt afgemaakt. Op dit moment zijn ca. 1.900 van de 

2.700 woningen in aanbouw en staan ca. 550 woningen in de planning.  

Het college wil het tekort aan personeel in onderwijs en zorg terugdringen en heeft de raad op 25 

juni 2019 geïnformeerd over de te nemen maatregelen. Eén van de maatregelen is om afspraken 

te maken met ontwikkelaars en beleggers over de toewijzing van nieuw op te leveren woningen 

aan leraren en/of zorgpersoneel.  

Het Woningbouwplan 2018-2025 zet in op innovatieve woonconcepten. Op 17 mei 2019 is een 

sessie gehouden met de corporaties. Er zijn werkgroepen geformeerd met leden van gemeente en 

corporaties. In het 4e kwartaal van 2019 worden de resultaten gedeeld en aanbevelingen gedaan 

voor de verdere uitwerking en realisatie.  
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Specifieke opgaven  

Klimaat en energietransitie zijn speerpunten van beleid. Voor de woningbouw is de ambitie 

geformuleerd om energieneutraal of energieleverend te bouwen. Hier kan via de tenders of bij 1-

op-1 onderhandelingen op worden ingezet. Amsterdam doet mee aan het Regionaal Programma 

Cirkelstad van de MRA.  Het doel is gezamenlijke afspraken te maken over gelijkluidende 

bouwvoorschriften voor circulair en energieneutraal bouwen vanaf 2023.  

Het college wil burgers en toekomstige bewoners meer mogelijkheden bieden om de eigen woon- 

en leefomgeving vorm te geven. In de eerste helft van 2019 zijn verschillende woonprojecten 

bezocht waar burgers een actieve rol hadden in de ontwikkeling. De opgedane lessen worden 

verwerkt in een startnotitie met daarin de principes voor alternatieve ontwikkelmodellen. 

 

Financiële ruimte 

Bij het opstellen van het Woningbouwplan 2018-2025 is uitgegaan van een groei van de 

vereveningsruimte naar € 695 miljoen ultimo 2022. Daarbij werd aangegeven dat dit bedrag nodig 

was voor de (voor)investeringen waarmee de gebiedsontwikkeling ook na 2022 op peil kan worden 

gehouden. De ontwikkeling van de vereveningsruimte wordt nu lager ingeschat (€ 537 miljoen 

ultimo 2023). Enerzijds door aanvullende uitnames waartoe bij  de Voorjaarsnota is besloten, 

anderzijds door actualisatie van de  winstnemingen. Deze vereveningsruimte moet nog wel 

worden verdiend. 

Op basis van de huidige ramingen en het doorzetten van de huidige economische conjunctuur 

wordt verwacht dat er de komende jaren voldoende opbrengsten worden gerealiseerd en dat 

daarmee voldoende vereveningsruimte ontstaat voor nieuwe investeringen om de planvoorraad 

op peil te houden. Wel is geconstateerd dat het risico in de grondexploitatieportefeuille groter 

wordt als gevolg van de marktomstandigheden (stijgende bouwkosten en stabiliserende 

huizenprijzen) en de toenemende complexiteit. 
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I   Inleiding 

 

1. Woningbouwplan 2018-2025 

 

Het Woningbouwplan is op 20 november 2018 door het College van B&W vastgesteld. Het college 

heeft daarin de ambitie opgenomen om jaarlijks gemiddeld 7.500 woningen in aanbouw te nemen, 

waarvan gemiddeld 2.500 sociale huurwoningen door corporaties en gemiddeld 1.670 middeldure 

huurwoningen. Daarnaast zet het College in op toekomstbestendige duurzame wijken, 

betaalbaarheid en de huisvesting van specifieke doelgroepen.  

 

De gemeente zet alles op alles om de gewenste bouwproductie te realiseren. De ambtelijke 

capaciteit is uitgebreid om de noodzakelijke opgaven goed te kunnen vervullen. De voortgang van 

de plannen wordt op de voet gevolgd en bij knelpunten wordt bezien of vertraging kan worden 

voorkomen. De gemeente werkt intensief samen met investeerders. De gemeente is voor het 

bouwen immers afhankelijk van de investeringsbereidheid van ontwikkelaars, beleggers en 

woningcorporaties. Marktomstandigheden vormen een bepalende factor voor de bouwproductie. 

De voortdurend stijgende bouwkosten, de schaarste aan bouwcapaciteit, de effecten van 

jurisprudentie over stikstof en de nieuwe eisen  over PFAS stoffen in zijn een zorgpunt. Niettemin 

wordt er ook in de huidige collegeperiode nog steeds volop gebouwd. 

 

Het college heeft toegezegd 2x per jaar te rapporteren over de voortgang, in het voorjaar over het 

voorgaande kalenderjaar en in het najaar over de ontwikkelingen in het eerste half jaar. Het gaat 

om een integrale rapportage. Naast de terugblik op het aantal in aanbouw genomen woningen 

wordt met name vooruitgekeken. Biedt de planvoorraad perspectief op het halen van de 

bouwdoelstelling in 2019 en latere jaren? Is er sprake van een robuust Vereveningsfonds? Hoe 

staat het met de gesprekken met institutionele beleggers en woningcorporaties en met de lobby 

bij het Rijk? Welke investeringsbesluiten zijn genomen om te zorgen dat de planvoorraad op 

termijn gewaarborgd is? Wat is in gang gezet en bereikt voor specifieke doelgroepen? Hoe wordt 

verder gewerkt aan aangekondigde bijzondere woonconcepten en nieuwe ontwikkelmodellen?  

De rapportage geeft derhalve een breed beeld van de lopende acties in het kader van het 

Woningbouwplan. 

 
2. Economisch perspectief; nog steeds economische groei, maar minder uitbundig 

 

Er is nog altijd sprake van economische groei in Nederland. De ruim 1,5% waar de economie in 

2019 mee zal groeien is echter geringer dan de vier voorgaande jaren van forse economische 

ontwikkeling. De lagere groei is het gevolg van internationale ontwikkelingen, waardoor de export 

minder hard groeit dan voorheen. Daarnaast is het consumentenvertrouwen gedaald en heeft de 

afkoelende woningmarkt een dempende werking op de groei. De economie in Nederland laat 

echter een hogere groei zien dan in veel andere landen in het eurogebied. Het aantal banen blijft 

nog steeds sterk toenemen. In het afgelopen jaar zijn er ruim 200.000 banen bij gekomen, 

waardoor de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt. De verwachting is dat het groeitempo de 

komende jaren nog iets verder afneemt, maar dat er nog steeds sprake zal zijn van een 

economische groei van bijna 1,5%.  

 

De economie in Amsterdam en de rest van de Randstad groeit sterker dan het nationaal 

gemiddelde, maar ook hier neemt het groeitempo in 2019 af. De bedrijvigheid in zakelijke en ICT-

diensten neemt toe en blijven nieuwe bedrijven zich vestigen. Ook is de werkloosheid wederom 
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afgenomen. Net als voor Nederland is ook voor Amsterdam de verwachting dat de economische 

groei in de komende jaren net op een iets lager niveau zal liggen dan in de voorgaande jaren. 

 

De aanhoudend lage rente maakt investeren in vastgoed aantrekkelijk. De prijzen van woningen 

en ander vastgoed in Amsterdam stijgen nog steeds, maar vlakken wel wat af. De betaalbaarheid 

van het wonen staat nog steeds  onder druk. 
 

3. Woondeal  

 

De burgemeester heeft namens de Metropoolregio Amsterdam (MRA) op 5 juli 2019 een 

Woondeal gesloten met de minister van Binnenlandse Zaken. Met de Woondeal gaan Rijk en MRA 

een langjarige samenwerking aan om het woningtekort terug te dringen en te zorgen voor een 

structureel voldoende betaalbaar woningaanbod.   

De MRA wil met steun van het Rijk 100.000 woningen bijbouwen tot 2025. De woningcorporaties 

staan voor de opgave om in de MRA jaarlijks 5.000 sociale huurwoningen te bouwen en 

tegelijkertijd de bestaande woningvoorraad te verduurzamen. 

Rijk en MRA hebben afgesproken te zoeken naar oplossingen om de bestaande woningvoorraad 

betaalbaar te houden omdat niet alles met nieuwbouw kan worden opgelost (aanpassing % WOZ 

in Woning Waarderings Stelsel en inwerking stellen noodknop excessieve huurverhogingen) en te 

zorgen voor voldoende investeringscapaciteit bij woningcorporaties.  

De raadsleden zijn via de commissie Wonen en Bouwen van 2 oktober 2019 geïnformeerd over de 

activiteiten die in de regio worden ontplooid om tot voldoende woningbouwproductie te komen 

(“Versnellingsopgave Metropoolregio Amsterdam”).  

 

4. Ontwikkelingen op korte en middellange termijn 

 

Start bouw korte termijn 

Het gaat nog steeds goed met de economie en de vraag naar nieuwe huur- en koopwoningen. 

Bovendien is er een grote bereidheid en inzet van de meeste marktpartijen en corporaties om in 

gang gezette plannen op korte termijn tot uitvoering te brengen. Dit is niet makkelijk gegeven de 

schaarste aan bouwcapaciteit en de voortdurende bouwkostenstijging.  

Ook de gemeente zet alles op alles om de publieke processen op tijd te doorlopen. Het gaat dan 

om het begeleiden van planvorming, het afgeven van omgevingsvergunningen en het sluiten van 

erfpachtcontracten.   

Niet alle projecten lopen volgens planning en niet alle investeerders zijn in staat om tijdig tot een 

succesvolle aanbesteding te komen. Tot nu toe gaat het in absolute stedelijke aantallen goed. 

Halverwege het jaar 2019 is meer dan de helft van de gewenste 7.500 woningen per jaar in 

aanbouw genomen.  

 

Planvoorraad middellange termijn 

Om de bouwproductie over meerdere jaren op hoog niveau te houden, moeten gebieden tot 

ontwikkeling worden gebracht. Er is veel capaciteit nodig om na een principebesluit te komen tot 

een investeringsbesluit, een werkbaar bestemmingplan, bouwrijpe grond en afspraken met 

investeerders. Er wordt op veel grote en kleine locaties gewerkt aan planproducten.  

Grote klappers op korte termijn zijn het nemen van een investeringsbesluit voor Strandeiland,  

Buiksloterham (herziening) en Hamerstraatkwartier. Al deze bestuurlijke trajecten moeten tot een 

goed einde worden gebracht. Voor het Hamerstraatgebied is het uitblijven van een keuze voor de 

brug over het Y bijvoorbeeld een zorgpunt.  
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Voor het realiseren van het bouwprogramma is de gemeente in steeds grotere mate afhankelijk 

van transformaties. Daarnaast is bij transformatiegebieden de planvorming afhankelijk van de 

medewerking van eigenaren en erfpachters. Dit maakt ontwikkelingen kwetsbaar. De combinatie 

van stijgende bouwkosten, gemeentelijke uitgangspunten en de groeiende vraag naar kantoor- en 

bedrijfsruimte maakt voor sommige eigenaren andere opties dan transformatie interessant.  

 

Er zit veel dynamiek in de planvoorraad. Planningen worden in de loop van de tijd scherper 

gemaakt en bijgesteld. Het goede nieuws is dat de stedelijke planvoorraad voor de periode tot 

2025 op peil is gebleven en dat het aandeel sociale huur en middeldure huur is toegenomen. 

 

5. Moties, schriftelijke vragen, actualiteiten en toezeggingen 

 

De raad is zeer betrokken bij de bouwopgave en dat is terug te zien in de discussie in de 

raadscommissies en de raad.  

Er zijn de afgelopen maanden veel schriftelijke vragen gesteld over de voortgang van de 

bouwproductie, moties ingediend en actualiteiten aangevraagd (zie bijlage). 
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II    Woningbouwambitie 2018-2025 

 

1. Doelstelling (52.500 woningen) 

 

Het College heeft een bouwambitie vastgesteld van 52.500 woningen voor de periode 2018-2025. 

Dit betekent de start bouw van gemiddeld 7.500 woningen per jaar. Het gaat om een ongekend 

hoge ambitie in historisch perspectief.  

 

Ontwikkeling start bouw vanaf 2006 (exclusief tijdelijke en onzelfstandige woningen) 

 
 

Om gedurende 7 jaren een productie van gemiddeld 7.500 woningen te halen is een overmaat aan 

plannen nodig. Ten tijde van de opstelling van het Woningbouwplan bestond de planvoorraad 

voor de hele periode 2018-2025 uit 73.093 woningen.   

Er is gerekend met een slagingspercentage van 75%. Een dergelijk hoog percentage werd haalbaar 

geacht omdat de meeste projecten gepland staan voor de eerste jaren en er voor meer dan 43.000 

woningen gemeentelijke investeringsbesluiten waren genomen. Er was wel het voorbehoud van 

blijvende gunstige economische omstandigheden. 

 

2. Start bouw 2019 

 

De planvoorraad aan het begin van het jaar omvatte 13.419 woningen.  Dit vormde de basis om in 

de buurt te komen van een productie van 7.500 woningen. De zorg aan het begin van het jaar was  

dat vertragingen op de loer liggen door de voortdurende bouwkostenstijging en de schaarse 

bouwcapaciteit. Een andere constatering was dat de planvoorraad aan sociale huurwoningen en 

middeldure huurwoningen een smalle basis vormde om dit jaar de gemiddelde 

betaalbaarheidsdoelstellingen van het college te halen.  

 

Planvoorraad 2019 (naar segment)  

 Aantallen Streefcijfer  

Sociale huur corporaties 3.037 2.500 

Sociale huur particulier 1.926 - 

Middeldure huur 2.271 1.670 

Dure huur + koopwoningen 6.185 - 

Totaal 13.419  7.500 
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Halfjaarcijfer (3.884 woningen) 
Tijdens het proces van planvorming en projectontwikkeling zijn er verschillende mijlpalen te halen 
en hobbels te overwinnen waardoor start bouw door kan schuiven naar een volgend kalenderjaar. 
Soms zijn projecten in de tijd opgeknipt.  Voor andere projecten geldt dat het traject van 
vergunningverlening of aanbesteding langer duurt dan geraamd.  
Halverwege het jaar 2019 is meer dan de helft van de gewenste 7.500 woningen per jaar in 
aanbouw genomen. Het gaat per 1 juli om 3.884 woningen.   
Het aantal sociale en middeldure huurwoningen blijft, zoals verwacht werd, achter bij het 
gemiddeld gewenste aantal. 

 
Prognose 

Begin 2019 was de planvoorraad voor 2019 13.419 woningen. Daarvan zijn 3.884 woningen in 

aanbouw genomen en 4.588 woningen doorgeschoven naar 2020 en verder.  

Op basis van de update van de planvoorraad (per 1 juli 2019) kunnen in de 2e helft van 2019 nog 

bijna 5.000 woningen in aanbouw worden genomen.   

Historisch gezien is het mogelijk om 7.500 woningen in 2019 in aanbouw te nemen, omdat er in 

het laatste kwartaal van het jaar altijd een grote productie is maar dan moeten er niet teveel 

projecten alsnog doorschuiven naar 2020.  

Het is niet meer mogelijk om de gewenste productie van gemiddeld 2.500 sociale huurwoningen 

door corporaties en gemiddeld 1.670 middeldure huurwoningen in 2019 al te halen. 

 

Segment Gestart 1-7-
2019 

voorraad juli 
2019 

Sociale huur corporaties 1.043 727 

Sociale huur particulier 168 215 

Middeldure huur 587 837 

Dure huur + koopwoningen 2.086 3.168 

Onbekend  0 

Totaal 3.884 4.947 

 

3. Planvoorraad 2019-2025 (per 1 juli 2019) 

 

De planvoorraad neemt in de loop van de tijd af omdat woningen in aanbouw worden genomen. In 

de afgelopen 1,5 jaar ging het in totaal om 12.523 woningen. Dit betekent tegelijkertijd dat bijna 

een kwart van de bouwambitie is gerealiseerd. 

Met de update per 1 juli 2019 kwam de planvoorraad uit op 61.316 woningen. Deze planvoorraad is 

voldoende om de start bouw van nog eens 40.000 woningen tot 2025 mogelijk te maken. De 

ambitie van een productie van 52.500 woningen is mogelijk.  

Er wordt hard gewerkt aan de uitwerking van de plannen in de planvoorraad. Een productie van 

gemiddeld 7.500 woningen per jaar kan worden gehaald als de focus van alle partijen blijft liggen 

1043 168 587 1461 625 

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000

gereguleerde huur corporaties gereguleerde huur particuliere partijen

middeldure huur dure huur

koop



12 
 

op de uitvoering van de planvoorraad en er geen grote tegenslagen komen die de productie 

kunnen gaan  belemmeren zoals de stikstofdiscussie of een economische recessie.  

De productie in te transformeren gebieden is het meest kwetsbaar omdat de gemeente daar 

beperkte sturingsmogelijkheden heeft en afhankelijk is van de medewerking van eigenaren en 

erfpachters. De gemeente is bij transformatie meer de onderhandelaar dan de sturende partij. 

 

Dynamiek in de planvoorraad 

De planvoorraad  neemt af omdat er woningen in aanbouw zijn genomen, groeit omdat er nieuwe 

plannen worden vastgesteld en wisselt per jaar omdat er plannen worden doorgeschoven, soms 

over de periode (na 2024) heen. De dynamiek wordt hieronder zichtbaar gemaakt met een tweetal 

tabellen en een grafiek. 

 

Planvoorraad (inclusief  start bouw Woningbouwplan 2018-2025 per segment, svz 1 juli 2019) 

  

sociale huur middeldure huur dure huur en koop onbekend Totaal 
2018-
2025 

  gestart    Planv. gestart   Planv. gestart    Planv.    

2018 3.116  1.152  4.371  0 8.639 

2019 1.211 942 587 837 2.086 3.168 0 8.831 

2020  5.326  2.566  5.114 511 13.517 

2021  4.060  3.635  4.494 331 12.520 

2022  2.648  3.072  4.835 42 10.597 

2023  2.822  2.620  2.740 0 8.182 

2024  4.237  3.596  3.420 300 11.553 

Totaal 4.327 20.035 1.739 16.326 6.457 23.771 1.184 73.839 

Totaal  24.362 18.065 30.228  73.839 

 

Toelichting  

De start bouwcijfers voor 2018 en de eerste helft van 2019 staan in de kleur groen. De cijfers over 

de planvoorraad staan in zwart. Het getal 8.831 in de kolom totaal is inclusief de 3.884 in 2019 

gestarte woningen. Als de totale resterende planvoorraad 2019 daadwerkelijk start, is dit de 

maximaal mogelijk start bouw in 2019. In de rest van de tabel staat de resterende planvoorraad 

per segment voor de periode 1 juli 2019 tot en met 31 december 2024. 

 

Planvoorraad (incl start bouw Woningbouwplan 2018-2025 per segment svz 1 juli 2019) 
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Toelichting 

De voorgaande grafiek laat in de groene blokjes zien wat is gestart in de periode 1 januari 2018 tot 

1 juli 2019. De rode kleuren geven de segmenten aan. Er is in deze grafiek geen onderscheid 

gemaakt tussen de sociale huurwoningen van corporaties en marktpartijen en tussen dure huur- 

en koopwoningen.  

 

Ontwikkeling  planvoorraad 2018-2025  (tot 1 juli 2019) 

 

Toelichting  

In de tabel worden cijfers gepresenteerd over de planvoorraad vanaf 1 januari 2018 tot 1 januari 

2025, de periode van het Woningbouwplan. De cijfers geven de ontwikkelingen aan, afgezet tegen 

de bouwambitie in het Woningbouwplan en het aantal in aanbouw genomen woningen. Zo 

ontstaat een beeld van de dynamiek in de planvoorraad.  

Die planvoorraad vermindert omdat er woningen in aanbouw zijn genomen of omdat geplande 

woningen doorschuiven naar de periode van na het Woningbouwplan (2025 en later) en in een 

enkel geval omdat een plan vervalt of het programma wijzigt.  

Tegelijkertijd groeit de voorraad door nieuwe plannen of gewijzigde plannen (er worden dan meer 

of minder woningen gebouwd dan eerder gepland en /of in een ander segment).  

In de ontwikkelbuurten en door de transformatie van monofunctionele gebieden komen in de 

periode van het Woningbouwplan nog nieuwe projecten die kunnen leiden tot start bouw voor 

2025. Deze aantallen zijn nog niet bekend en daarom niet opgenomen in de nog te realiseren 

planvoorraad. 

 

4. Principe-, project- en investeringsbesluiten 

 

De planvoorraad 2018-2025 bevat voor een deel projecten die nog in een vroege fase van 

planontwikkeling zijn. Nadere bestuurlijke besluitvorming is dan nodig om tot uitvoering te 

komen. 

 

In de eerste helft 2019 zijn de volgende besluiten genomen: 

2 investeringsbesluiten (Omval Weespertrekvaart en Zeeburgereiland, Baaibuurt statushouders) 

2 projectbesluiten  (Klaprozenbuurt en Sixhaven) 

2 principebesluiten voor ontwikkelbuurten (Banne Noord en Geuzenveld/ Slotermeer) 

1 principebesluit (Schinkelkwartier) en in stadsdeel West het principebesluit Gulden Winckel. 

 

 

                                                                    
3
 woningcorporaties en particuliere partijen 

4
 Waarvan door corporaties: 2.844 

Segment Planvoorraad 
2018-2025 

Woningbouwplan 

Planvoorraad 
2019-2025  

Per 1-1-2019 

Planvoorraad 
2019-2025 

Per 1-7-2019 

Bouwambitie 
2018-2025 

Gerealiseerd  
per 1-7-2019 

sociale huur 3 24.198 19.635 20.035 17.500 4.3274 

middeldure huur 11.817 15.577 16.326 11. 690 1.739 

dure huur en koop 29.046 23.916 23.771 geen 6.457 

programma (niet 
ingevuld) 

8.032 3.858 1.184  
 

  73.093 62.986 61.316 52.500 12.523 



14 
 

5. Tenders 

 

Er zijn diverse tenders in voorbereiding. De kavels worden verspreid op de markt gebracht om een 

zo goed mogelijk resultaat te kunnen halen.  

 

In de eerste helft van 2019 zijn vier tenders uitgeschreven en twee selectieprocedures voor 

Medeopdrachtgeverschap (zelfbouw): 

 Tender Blok 8A Amstelkwartier. Het programma bestaat uit 5.800 m² bvo middeldure 

huurwoningen en een kinderdagverblijf. In totaal waren er twee inschrijvingen, beiden 

Nederlandse partijen. 

 Tender Blok 4 en 5 Reimerswaalbuurt. De selectieprocedure van deze tender loopt nog. 

Het programma ziet er als volgt uit: 22.000 m2 woningbouw en 500 m2 maatschappelijke 

voorzieningen/commerciële ruimte. De woningaantallen voor Blok 4 en 5 bestaan uit 

maximaal 190 woningen waarvan tenminste 120 middeldure huurwoningen. Het 

oppervlak van de woningen dient minimaal 60 m² GO (Blok 4) en minimaal 70 m² GO (Blok 

5) te zijn. Het aandeel beneden-bovenwoningen en grondgebonden woningen met eigen 

voordeur op maaiveld is minimaal 20%. 

 Tender Bakema Park Zuid. De selectieprocedure van deze tender is nog niet afgerond. Het 

programma ziet er als volgt uit: minimaal 9.450 m² bvo en maximaal 11.725 m² bvo 

middeldure huurwoningen met een totaal van minimaal gemiddelde woninggrootte van 

70 m²  en 2.423 m² bvo parkeren. 

 Tender Kavel 5 Amstelkwartier. De selectieprocedure van deze tender is nog niet 

afgerond. Het programma ziet er als volgt uit: 14.000 m² bvo, bestaande uit minimaal 70 

middeldure huurwoningen, 70 tot 90 dure koopwoningen en voorzieningen in de plint. 

 Selectieprocedure Medeopdrachtgeverschap (MO) Kavel 04-09 Centrumeiland IJburg 

Amsterdam. Het programma ziet er als volgt uit: 2.300 m2 bvo koopwoningen met 

medeopdrachtgeverschap. Er waren 20 inschrijvingen in de eerste ronde (alleen 

Nederlandse partijen) de tweede ronde met vijf partijen loopt nog. 

 Selectieprocedure Medeopdrachtgeverschap (MO) Kavel 08-02 Centrumeiland IJburg 

Amsterdam. De selectieprocedure van deze tender is nog niet afgerond. Het programma 

ziet er als volgt uit:5.400 m² bvo koopwoningen met mede opdrachtgeverschap. 

 

6. Transformatie  

 

De gemeente zet stevig in op transformatie als onderdeel van de woningbouwopgave en om 

gemengde woon-werkgebieden te realiseren. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen 

transformatie van gebouwen en transformatie van bedrijfsterreinen en kantoorgebieden.  

De afgelopen jaren zijn met succes veel leegstaande gebouwen getransformeerd. Er is 700.000 m² 

aan kantoorruimte onttrokken aan de voorraad. Daarvoor in de plaats kwamen 6.500 nieuwe 

woningen, hotels en voorzieningen. 
 

Het College heeft in juni 2019 een brief gestuurd naar de leden van de Raadscommissie Wonen en 

Bouwen over de aard van de lopende onderhandelingen, als antwoord op vragen van Van Dantzig. 

De brief is behandeld in de Commissie Wonen en Bouwen van 2 oktober 2019. Op een vraag van 

lid Hammelburg heeft de Wethouder Bouwen toegezegd bij de stadsdelen na te vragen of er een 

overzicht is van de gesprekken die uiteindelijk niet tot daadwerkelijke transformatie hebben 

geleid. 
 
 
 
 

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/163896
https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/170655
https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/159987
https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/171404
https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/159596
https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/159596
https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/159598
https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/159598
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Afwijken van 40-40-20 (bij particuliere transformatie) 

Verzoeken tot afwijken van 40-40-20 worden voorgelegd aan de directeur Grond & Ontwikkeling.   

De verzoeken worden per project beoordeeld aan de hand van het door de Gemeenteraad 

vastgestelde “Stedelijk Kader voor Particuliere transformatie”.  

In het najaar van 2018 heeft het college voor het eerst verantwoording afgelegd over het gebruik 

van de afwijkingsbevoegdheid. De evaluatie is op 21 november 2018 behandeld in de commissie 

Wonen en Bouwen. De conclusie was dat het Stedelijk Kader voldoende houvast geeft om te 

kunnen beoordelen of afwijken van 40-40-20 nodig is. Bij alle ingediende verzoeken was er sprake 

van goede redenen om af te wijken.  Opvallend was dat de toegestane afwijkingen samen, tot een 

programma leidden dat in de buurt komt van het stedelijke uitgangspunt. 

 

In de periode augustus 2018 tot en met juli 2019 zijn zeven afwijkingsverzoeken ingediend en 

goedgekeurd. Tezamen tellen deze afwijkingen op tot 310 sociale huurwoningen, 202 middeldure 

woningen en 183 vrije sectorwoningen, een verhouding van 45-29-26. Dat ook nu weer een groot 

deel van de particuliere woningen zich in het betaalbare segment bevindt, komt omdat deze 

woningen veelal een geringe omvang hebben. De verantwoordingsrapportage over deze periode 

zal in het najaar van 2019 bestuurlijk worden voorgelegd. 

 

7. Stikstofproblematiek  

 

Het college heeft een ambitieus Woningbouwplan 2018-2025 vastgesteld, gebaseerd op een 

aanzienlijk planaanbod en uitgaande van voortzetting van gunstige omstandigheden.  

 

In het kader van de Wet Natuurbescherming moet worden aangetoond dat ontwikkelingen als 

woningbouw geen significante gevolgen hebben voor Natura-2000 gebieden. Na een negatieve 

uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019, moet elk project individueel worden getoetst (net 

als voor 2015). Dit kan tot vertraging leiden. 

 

Tot nu toe kende Amsterdam geen grote stikstofproblemen vanwege de grote afstanden tot 

Natura-2000 gebieden en het feit dat er in het IJmeer geen stikstofgevoelige gebieden liggen.  Het 

afstandscriterium is echter niet afdoende. Van elk individuele project moet op objectieve gronden 

worden aangetoond dat het geen significante gevolgen heeft voor de omringende Natura-2000 

gebieden. De raad is nader geïnformeerd in de Commissie RO van 30 oktober 2019. 
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III   Ambitie sociale huur corporaties 2018-2025 

 

       1.   Doelstelling (17.500) 

 

Het College heeft een ambitie vastgesteld van 17.500 woningen voor de periode 2018-2025. Dit 

betekent de start bouw van gemiddeld 2.500 woningen door woningcorporaties per jaar. Het gaat 

om een substantieel hogere inzet dan in het recente verleden en dan in de afgelopen perioden is 

gerealiseerd. In het verleden werd uitgegaan van 30% sociale huur wat bij een bouwproductie van 

4.000 woningen  uitkomt op 1.200 sociale huurwoningen per jaar. De samenwerkingsafspraken 

met de corporaties voor de periode 2016-2019 gaan ook uit van 1.200 sociale huurwoningen. 

 

Figuur  ontwikkeling start bouw sociale huur corporaties vanaf 2006 (permanent, zelfstandig) 

 
 

2. Start Bouw 2019 

 

De planvoorraad van de corporaties omvatte aan het begin van het jaar 3.037  woningen.  De zorg  

was  dat vertragingen op de loer lagen door de voortdurende bouwkostenstijging en de schaarste 

aan bouwcapaciteit. De planvoorraad vormde bovendien een smalle basis om de doelstelling van 

2.500 woningen in 2019 te halen.  

 

Halfjaarcijfer (1.043 woningen) 

In het kader van het gevoerde investeringsoverleg met de individuele corporaties in het voorjaar 

van 2019 werd  duidelijk dat de gezamenlijke corporaties dit jaar minder sociale huurwoningen in 

hun planning hebben staan dan nodig om de doelstelling van gemiddeld 2.500 woningen te halen. 

Naast een aantal planspecifieke factoren werd gewezen op problemen bij de aanbesteding  en op 

onvoldoende investeringsruimte.  Halverwege 2019 zijn 1.043 permanente woningen in aanbouw 

genomen (= 83% van 1.250 woningen).  

 

 Aantallen 

Sociale huur door corporaties 1.043 

Waarvan:  

Studentenwoningen corporaties 565 

Jongerenwoningen corporaties 82 
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Prognose 

Gegeven het resterend planaanbod kunnen corporaties in 2019 in totaal maximaal 1.770 woningen 

in aanbouw nemen.  

 

Segment Gestart per 
1 juli 019 

voorraad per  
1 juli 2019 

Sociale huur corporaties 1.043 727 

 

Halfjaarcijfer particuliere sociale huur (168 woningen) 

Naast corporaties hebben ook marktpartijen gereguleerde sociale huurwoningen in aanbouw 

genomen. Het gaat om 168 woningen. 

 

3. Planvoorraad 2019-2025 

 

Het Woningbouwplan 2018-2025  kende een planvoorraad van 73.093 woningen. Daarvan 

behoorde 24.198 woningen tot de categorie sociale huur. Het ging om 17.285 woningen van 

corporaties en 6.913 woningen van marktpartijen.  

Om de bouw van 17.500 woningen door corporaties mogelijk te maken moeten er meer plannen 

van corporaties komen. De planvoorraad kan worden opgevoerd door:  

-  het verwerven van posities bij particuliere ontwikkeling en transformatie;  

-  het verder brengen van de plannen voor ontwikkelbuurten; 

- ontwikkelingen op eigen erf van corporaties hard maken. 

 

Aan al deze mogelijkheden wordt gewerkt. 

Bij particuliere ontwikkeling en In transformatiegebieden probeert de gemeente corporaties in 

positie te brengen via 1 op 1 onderhandeling met de eigenaar/erfpachter. Corporaties proberen op 

hun beurt afspraken te maken met marktpartijen. Een uitruil van posities kan daarbij helpen.  

Gemeente en corporaties werken tevens samen aan ontwikkelingen op eigen erf en aan plannen 

voor ontwikkelbuurten.  Het zijn plannen in bestaand stedelijk gebied en dat vraagt om zorgvuldig  

handelen. Bewoners moeten goed worden meegenomen in de plannen en er moet rekening 

worden gehouden met erfgoedwaarde. 

Het is nog niet duidelijk in welke mate de planvoorraad sociale huur corporaties kan groeien. Punt 

van zorg is bovendien de investeringscapaciteit van de corporaties.  

Twee keer per jaar krijgt de gemeente van de corporaties een update van de planvoorraad.  Daarin 

komt tot uiting wat corporaties denken te kunnen (qua planning en financiële mogelijkheden). Per 

april 2019 omvatte de planvoorraad volgens de corporaties 17.685 woningen voor de periode tot 

2025 (inclusief start bouw 2018 en inclusief tijdelijke bouw). 

 

4. Samenwerkingsafspraken 2020-2023   

 

De gemeente, de huurdersvereniging en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties 

(federatie) werken in 2019 toe naar prestatieafspraken voor de periode 2020-2023. De Federatie 

heeft op 28 juni 2019 een bod gedaan op de in november 2018 gepubliceerde gemeentelijke inzet.  

Over de gemeentelijke inzet en het bod van de Federatie wordt gesproken.  

Het gaat om een breed pakket van samenhangende afspraken. De complexiteit zit mede in de 

beperkte investeringscapaciteit van de corporaties. Onderzoek van het Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw  laat zien dat het mede gegeven de omvang van de heffingen en belastingen van het 

Rijk en de verduurzamingsopgave voor de corporaties niet mogelijk is om alle ambities in de 

Metropoolregio Amsterdam waar te maken.  
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IV   Ambitie middeldure huurwoningen 2018-2025 

 

        1.   Doelstelling (11.690  woningen) 

 

Het College heeft een ambitie vastgesteld van 11.690 woningen voor de periode 2018-2025. Dit 

betekent de start bouw van gemiddeld 1.670 woningen per jaar.  Het gaat om een hogere inzet 

dan in eerdere jaren. De inzet is ook hoger dan wat de afgelopen jaren is gerealiseerd. 

In 2015 is bij amendement besloten om de productie mideldure huur op te voeren van 800 

woningen in 2016, 900 woningen in 2017 en 1.000 woningen in 2018 en 2019. Met het Actieplan 

Meer Middeldure Huur (2017) is deze inzet verder verhoogd tot 1.500 woningen per jaar.  

 

Figuur  ontwikkeling start bouw middeldure huur vanaf 2006 

 
 

      2.   Start bouw 2019 

 

De planvoorraad aan het begin van het jaar omvatte 2.271  woningen.  

De zorg  was  dat vertragingen op de loer lagen door de voortdurende bouwkostenstijging en de 

schaarste aan bouwcapaciteit. De planvoorraad vormde bovendien een smalle basis om de 

doelstelling van 1.670 woningen in 2019 te halen.  

 

Halfjaarcijfer (587 woningen) 

Halverwege 2019 zijn 587 woningen in aanbouw genomen (= 70% van 835 woningen). 

 

Prognose 

Gegeven het resterend planaanbod kunnen ontwikkelaars en beleggers in 2019 in totaal maximaal 

1.424 woningen in aanbouw nemen.  

 

Segment Gestart per 
1 juli 019 

voorraad per  
1 juli 2019 

Middeldure huurwoningen 587 837 
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       3.  Planvoorraad 2019-2025 (per 1 juli 2019) 

 

Het aandeel  middeldure huur in de planvoorraad is sterk toegenomen.  De planvoorraad in het  

Woningbouwplan omvatte 11.817 woningen.  Na 1,5 jaar zijn daarvan 1.739 woningen in aanbouw 

genomen terwijl de planvoorraad voor de periode juli 2019-2025 nog 16.326 woningen bevat.  

 

 Gestart  Planvoorraad 

2018 1.152  

2019 587 837 

2020  2.566 

2021  3.635 

2022  3.072 

2023  2.620 

2024  3.596 

Totaal 1.739 16.326 

 

Gegeven de groei van de planvoorraad lijkt de start bouw van het gewenste gemiddelde van 1.670 

middeldure huurwoningen per jaar vanaf 2020 / 2021 haalbaar.   

 

De inzet van de gemeente is om alle nieuwe plannen onder de condities van het Actieplan Meer 

Middeldure Huur te realiseren en dat geldt zowel voor tenders op gemeentelijke locaties als voor 

afspraken over transformatie.  

 

      4.   Evaluatie Actieplan Meer Middeldure huur  

 

Het actieplan is  twee jaar oud. Sindsdien zijn diverse tenders uitgeschreven en gegund aan 

investeerders. De eerste resultaten zullen zichtbaar worden met het in aanbouw nemen van de 

projecten Buiksloterham kavel 3D, Sloterdijk kavel O (blok 5) en Amstelstation blok +C. Daarnaast 

zijn de afgelopen jaren ook in transformatiegebieden woningen ontwikkeld op basis van de 

voorwaarden van het Actieplan (o.a. Wonam in stadsdeel Zuidoost). 

 

De woningmarkt is nog steeds verhit en dat heeft geleid tot een verdere prijsstijging in de vrije 

sector. De noodzaak en urgentie voor het bouwen en betaalbaar houden van middeldure 

huurwoningen is vergroot.  

De lopende tenders zijn geëvalueerd.  Over de gemeentelijke voorwaarden wordt stevig 

gediscussieerd. Institutionele beleggers hebben aangegeven niet meer in staat zijn in te schrijven 

op Amsterdamse tenders. Zij geven aan dat door de beperkte ruimte voor huurverhogingen 

onvoldoende rendement kan worden gerealiseerd.   

Het college wil graag dat institutionele beleggers inschrijven op gemeentelijke tenders 

en onderzoekt de mogelijkheden om beleggers meer ruimte te bieden.  

Concrete voorstellen zullen aan de Raad worden voorgelegd bij de evaluatie van het Actieplan 

Meer Middeldure huur.  
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V   Dure huur en koopwoningen 

 

        1.   Geen kwantitatieve doelstelling 

 

Het college wil veel woningen bouwen waarvan een substantieel deel betaalbaar. Om de slag naar 

meer betaalbare woningen te maken wordt bij nieuwe projecten in lijn met de Woonagenda 2025 

stedelijk ingezet op een programma van 40-40-20.  

De projecten van voor 2018 zijn veelal vastgesteld met het uitgangspunt 30% sociaal en 70% 

markt. In de planvoorraad voor de periode tot 2025 zit dan ook een aanzienlijke hoeveelheid 

marktwoningen waarvan een behoorlijk deel dure huur en koop.  

De huidige marktomstandigheden bieden in dit segment de mogelijkheden om de stijging van de 

bouwkosten te compenseren. 

 

 
 

        2.    Start bouw 2019 

 

45% van het stedelijk planaanbod bestond aan het begin van het jaar uit dure huur- en 

koopwoningen (6.185 woningen).  

 

Halfjaarcijfer (2.086 woningen) 

Halverwege 2019 zijn 1.461 dure huurwoningen en 625 koopwoningen in aanbouw genomen, dit is 

54% van de stedelijke productie. 

 

Prognose 

Gegeven het resterend planaanbod kunnen ontwikkelaars en beleggers in 2019 in totaal maximaal 

5.244 dure huur en koopwoningen in aanbouw nemen.  

 

        3.    Planvoorraad 2019-2025 

 

Het aandeel  dure huur en koop in de planvoorraad is op niveau gebleven.  In het Woningbouwplan 

waren ruim 29.000 dure huur- en koopwoningen opgenomen. 

Na 1,5 jaar zijn daarvan 6.457 woningen in aanbouw genomen terwijl de planvoorraad voor de 

periode juli 2019-2025 nog 23.771 woningen bevat.  
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  gestart planvoorraad 

2018 4.371  

2019 2.086 3.168 

2020  5.114 

2021  4.494 

2022  4.835 

2023  2.740 

2024  3.420 

Totaal 6.457 23.771 

Totaal  30.228 

 

        4.    Regulering koopwoningen  

 
Veel Amsterdammers willen graag kopen, maar de prijzen blijven stijgen en het is voor veel 

woningzoekenden moeilijk een geschikte en betaalbare koopwoning te vinden. De koopmarkt is 

verder onder druk komen te staan door het opkopen en verhuren van woningen, dit wordt ook wel 

buy-to-let genoemd. Het college vindt dit geen goede ontwikkeling en bereidt de volgende 

maatregelen voor. 

 

Verhuurverbod 

Het college werkt aan een verhuurverbod voor alle nieuwe koopwoningen. De voorstellen kunnen 

naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 aan de gemeenteraad worden voorgelegd.  

 

Zelfbewoningsplicht 

Naast het verhuurverbod is een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht om een 

zelfbewoningsplicht op te leggen van 3 jaar bij middeldure koopwoningen. De raad wordt  op korte 

termijn separaat geïnformeerd over de actuele stand van zaken. 

 

Middeldure koopwoningen 
Met de Woonagenda 2025 is bepaald dat 40% van het nieuwbouwprogramma wordt gericht op 

het middensegment. In projecten met meer dan 800 woningen kunnen behalve middeldure 

huurwoningen ook middeldure koopwoningen worden gerealiseerd. Op 27 maart 2019 is de raad 

per brief geïnformeerd over de regels en voorwaarden van deze middeldure koopwoningen. 

Een middeldure koopwoning is een koopwoning met een eerste verkoopprijs tussen de € 175.000 

tot € 297.000 VON (inclusief afkoop erfpacht). De grenzen zijn gebaseerd op de leencapaciteit van 

huishoudens met een middeninkomen (€ 30.035 – € 60.095). De maximale verkoopprijs wordt 

jaarlijks in januari vastgesteld door de gemeente, op basis van de inkomensontwikkeling van 

Amsterdamse huishoudens. Dit maximale bedrag wordt vanaf ingang van het erfpachtrecht 

geïndexeerd met de consumentenprijsindex (CPI). 

Uitgangspunt bij een middeldure koopwoning is dat deze marktconform wordt gerealiseerd.  

De maximale verkoopprijs bij de eerste verkoop wordt vastgelegd in de erfpachtvoorwaarden. 

Bestaande contracten met ontwikkelaars worden gerespecteerd omwille van het tempo en de 

voortgang van projecten. Bij nieuwe projecten worden afspraken vastgelegd in de 

erfpachtvoorwaarden. Om te voorkomen dat de maximale verkoopprijs wordt omzeild, is 

doorverkoop alleen toegestaan aan natuurlijke personen. 
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Moties 485 en 486 
Tijdens de gemeenteraad van 9 mei 2019 zijn twee moties ingediend met betrekking tot de 

koopmarkt.  

Motie 485 van het lid De Jong verzoekt onderzoek te doen naar het anti-speculatiebeding en 

inzicht te geven in de voor- en nadelen van een dergelijk instrument. Daarnaast is verzocht om te 

kijken naar de mogelijkheden van huurkoop. Doel van de motie is instrumenten in te zetten die 

voorkomen dat middeldure koopwoningen  na korte tijd voor veel meer geld worden doorverkocht 

en er voor te zorgen dat nieuwbouwwoningen voor langere tijd in het middeldure segment 

behouden blijven. De gemeente heeft onderzoeksbureau Rebel de opdracht gegeven om een 

rapport hierover op te stellen. 

In motie (486), ingediend door leden Mbarki, De Jong, Ceder, Kiliç, Simons, A.L. Bakker en Flentge 

wordt het college verzocht om bij de te realiseren middeldure koopwoningen  maatregelen te 

treffen die speculatie en hoge winstmarges bij snelle doorverkoop tegengaan. Deze motie wordt 

betrokken bij de voorstellen over het verhuurverbod. 
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VI   Doelgroepen 

 

1. Zelfbouw en wooncoöperaties 

 

De gemeentelijke taakstelling voor zelfbouw is 350 woningen per jaar. Ontwikkeling vindt plaats 

via de gemeentelijke uitgifte van kavels, posities van andere eigenaren en corporaties.  

Het gemeentelijke planaanbod voor 2019 maakt de bouw van 259 zelfbouwwoningen mogelijk.  

Circa 86% van dit aanbod is een vorm van Samen Bouwen, zoals Mede Opdrachtgeverschap (MO), 

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en Wooncoöperaties. Het gemeentelijke 

aanbod  kan mogelijk nog verder groeien.  

Een deel van het planaanbod is al op de markt gebracht. De inschrijving daarvoor sloot op 2 

september 2019. Dat betrof aanbod voor 77 zelfbouwwoningen op Centrumeiland en enkele 

teruggekomen kavels uit aanbod van eerdere jaren.  

De Zelfbouwmarkt is dit jaar op zaterdag 2 november op locatie De Hallen. 

 

Er is per 1 juli 2019 gestart met de bouw van 91 collectieve zelfbouwwoningen en 35 particuliere 

zelfbouwwoningen. 

 

Wooncoöperaties 

Om de realisatie van de wooncoöperaties te versnellen heeft de gemeente een aanjager 

aangesteld (in de persoon van Maarten van Poelgeest).  

De aanjager heeft op basis van gesprekken met corporaties, (initiatieven voor) wooncoöperaties 

en professionals  een Amsterdams Actieplan Wooncoöperaties opgesteld.  Het actieplan heeft 

zowel betrekking op nieuwbouw als bestaande bouw en kent meerdere  lijnen. Het bevat concrete 

doelen, voorstellen voor noodzakelijke aanpassing of vernieuwing van beleid en suggesties voor 

concrete ondersteuning van initiatieven. Op 17 september 2019 heeft het college ingestemd met 

het Actieplan Wooncoöperaties.  

In het 4e kwartaal van 2019 wordt het Actieplan geïmplementeerd. Het gaat dan om de uitwerking 

van randvoorwaarden als financieringsregeling en erfpachtvoorwaarden, het maken van afspraken 

met corporaties en het  inventariseren van mogelijke projecten.  

 

De lopende pilots voor  wooncoöperaties worden vervroegd geëvalueerd.  Het gaat om De 

Warren op de locatie Centrumeiland IJburg (erfpachtaanbieding is getekend) en om De Nieuwe 

Meent op de locatie Archimedesplantsoen (optieovereenkomst is gegund). 

 

2. Jongeren en studenten 

 

De gemeente zet voor de periode 2019-2022 in op het realiseren van 9.000 betaalbare jongeren- 

en studentenwoningen in Amsterdam. Het plan zet zowel in op zelfstandige woningen als  

woningen met gedeelde voorzieningen, op permanente en tijdelijke woningen  en op gemengde 

complexen en aparte complexen per doelgroep.   

De permanente, zelfstandige woningen maken deel uit van de ambitie om gemiddeld 7.500 

woningen per jaar in aanbouw te nemen. De tijdelijke en onzelfstandige woningen vallen 

daarbuiten, maar tellen wel mee voor het halen van de 9.000 jongeren- en studentenwoningen. 

 

Convenant 

Het Plan jongeren- en studentenhuisvesting 2019-2022 vormde voor de gemeente tevens de basis 

voor het Convenant studentenhuisvesting Amsterdam 2019-2022. Het convenant is op 28 maart 

2019 ondertekend bij de opening van project Oudemanhuispoort. Met het convenant komen de 
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gemeente, de Amsterdamse universiteiten, hogescholen, de ASVA studentenunie en betrokken 

corporaties De Key en DUWO overeen dat ze de positie van studenten op de Amsterdamse 

woningmarkt willen verbeteren. Er zijn ambities opgenomen voor het terugbrengen van het tekort 

aan huisvesting, het verbeteren van de betaalbaarheid van deze woningen en de rechtspositie van 

studenten in de woningmarkt. 

 

Betaalbaarheid  

Bij het uitgeven van nieuwe kavels kan de gemeente harde eisen stellen en met corporaties 

kunnen specifieke afspraken worden gemaakt. De gemeente gaat bij nieuwe complexen uit van 

een verdeling waarbij 50% van de woningen is gereserveerd voor jongeren en studenten onder de 

23 jaar met een maximale huur van € 424 per maand en 50% voor de groep tussen de 23 tot 28 jaar 

met een maximale huur tot € 607 per maand. 

Bij particuliere ontwikkeling op eigen grond of op een bestaand erfpachtrecht kan de gemeente 

niet hetzelfde eisen. Hierbij is de regel dat alle woningen onder de 40 m² een maximale huur 

krijgen tot de liberalisatie-grens van € 720 per maand. 

 

Moties 

Het Plan jongeren- en studentenhuisvesting 2019-2022 is behandeld in de commissie Wonen en 

Bouwen van 27 maart jl. en de raad van 5 mei jl..  

Bij de behandeling van het plan in de raad zijn twee moties aangenomen. Motie 478 van Flentge 

(SP) en Kilic (Denk) over Amsterdams netwerk jongerenhuisvesting en motie 479 van De Jong (GL) 

e.a. over een woontop voor jongeren. 

Het Amsterdamse Netwerk Jongerenhuisvesting is uitgenodigd om actief deel te nemen aan de 

werkgroepen jongeren- en studentenhuisvesting. Het Netwerk is bovendien gevraagd om actief 

mee te denken over de nieuwe huisvestingsverordening en is aangehaakt bij het proces om te 

komen tot samenwerkingsafspraken met corporaties. 

Dit najaar worden de voorbereidingen getroffen om te komen tot een woontop voor  jongeren. De 

woontop staat gepand voor medio 2020 waarbij een grote diversiteit aan jongeren uit Amsterdam 

is vertegenwoordigd (inclusief jongeren uit de omliggende regiogemeenten).  

 

3. Ouderenhuisvesting (geclusterd wonen) 

 

Op 14 februari 2019 is het Programma Ouderenhuisvesting 2019-2022 in de Raad vastgesteld. De 

komende jaren wordt de focus gelegd op het realiseren van zelfstandige woningen in een 

geclusterde samenstelling.  Geclusterde woningen zijn overigens niet nieuw. Amsterdam kent 

reeds lang WIBO-woningen, aanleunwoningen, seniorencomplexen en woongroepen voor 

ouderen.  

 

Het college wil samen met woningcorporaties, zorgaanbieders en marktpartijen extra stappen 

zetten om meer geclusterde woningen van de grond te krijgen. 

Met zorgaanbieders en woningcorporaties wil de gemeente concrete afspraken maken over de 

transformatie van verpleeg- en verzorgingshuizen. Transformatie biedt goede kansen om extra 

zelfstandige, geclusterde woningen voor ouderen te realiseren. Zorgaanbieders worden daarin  

ondersteund bij het vinden van locaties voor wisselwoningen. 

Marktpartijen hebben aangegeven bereid te zijn meer aandacht te besteden aan aanpasbaar 

bouwen en levensloopbestendig bouwen. Over de concrete invulling wordt dit najaar een aparte 

sessie georganiseerd met vastgoedbeleggers. 
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Met corporaties worden gezamenlijk nieuwe woonconcepten uitgewerkt en de inzet is dat 

corporaties doorgaan met aanpasbaar bouwen en het labelen van een deel van de nieuwe 

woningen voor ouderen.  

In het 4e kwartaal van 2019 organiseert de gemeente een ambtswoninggesprek om het draagvlak 

voor de opgave onder alle betrokkenen verder te vergroten en de realisatie van geclusterde 

woningen en nieuwe woonconcepten te versnellen.  

 

De inzet van het college is opgenomen in een brief aan de leden van de Gemeenteraad van 9 juli 

2019. Deze is ter kennisname aangenomen in de Commissie Wonen en Bouwen van 2 oktober 

2019. 

  

4. Kwetsbare groepen  

 

Sinds 2016 werken woningcorporaties, zorgaanbieders en gemeente Amsterdam samen aan de 

ondersteuning en huisvesting van kwetsbare groepen. Op 14 maart 2019 heeft de Gemeenteraad 

het Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen 2019-2022 vastgesteld.   

 

Met de corporaties worden in 2019 afspraken gemaakt over de huisvesting gedurende de periode 

2020-2024. 

Het aanbod voor mensen met een indicatie voor een rolstoelgeschikte woning en grote gezinnen 

blijft achter bij de behoefte. Onderzocht wordt in welke mate (en gebieden) het noodzakelijk is om 

specifieke woningtypen aan de bestaande voorraad toe te voegen. Daarover dienen  vervolgens  

concrete afspraken te worden gemaakt met de corporaties. Het opheffen van een tekort kan door 

renovatie, transformatie en nieuwbouw. 

 

Resterende bouwopgave statushouders 

Het in 2015 vastgestelde bouwprogramma voor statushouders wordt afgemaakt.  

De doelstelling is de oplevering van 2.700 wooneenheden voor 1 januari 2022. Op dit moment zijn 

circa 1.900 woningen in aanbouw genomen en staan er circa 550  woningen in de planning. De 

gemeente zet zich in om ook de laatste 250 woningen te realiseren.  

 

5. Maatschappelijke Professionals 

 

Amsterdam wil een aantrekkelijke stad zijn om in te wonen en te werken, in het bijzonder voor de 

in de stad werkzame professionals in de maatschappelijke sector.  

Het Werkplan Intersectorale Aanpak Personeelstekorten Maatschappelijke beroepen bevat de 

maatregelen die het college neemt om het tekort aan personeel terug te dringen.  

 

Het college heeft de Gemeenteraad per brief op 25 juni 2019 geïnformeerd over de maatregelen 

op het gebied van het wonen. De brief van het college is op 11 september 2019 ter kennisname 

geagendeerd in de Commissie Wonen en Bouwen. 

Het college zet zich in het kader van het woningtekort in om voor alle Amsterdammers passende, 

betaalbare huisvesting te realiseren. Voor het voldoende kunnen huisvesten van onderwijs- en 

zorgprofessionals zet het College in op een aantal specifieke aanvullende maatregelen: 

- In de nieuwe Huisvestingsverordening komt per 1 januari 2020 een voorrangsregeling voor 

de toewijzing aan onderwijs- en zorgprofessionals voor zowel sociale huurwoningen als 

middeldure huurwoningen; 

- Met woningcorporaties worden afspraken gemaakt over het bij voorrang toewijzen van 

huurwoningen aan professionals; 



26 
 

- Ontwikkelaars en beleggers wordt gevraagd om een deel van de nieuw op te leveren  

middeldure huurwoningen toe te wijzen aan professionals; 

- Beleggers worden uitgenodigd om een deel van de leegkomende bestaande 

huurwoningen toe te wijzen; 

- De gemeente stelt een loket in waar Amsterdamse professionals zich kunnen aanmelden 

om te komen tot een match met de beschikbare woningen.  

 

Het in 2018 gestarte experiment om leraren voorrang te geven bij de woningtoewijzing is 

vooruitlopend op de nieuwe Huisvestingsverordening verlengd  tot 1 januari 2020 en daarbij is het 

experiment tevens verbreed naar jonge zorgprofessionals.  

 

6. Bijzondere woonconcepten  

  

Het Woningbouwplan 2018-2025 zet in op innovatieve woonconcepten. De schaarste aan ruimte, 

het kleiner wonen in hoge dichtheden, de toename van alleenstaanden, het langer zelfstandig 

wonen van ouderen en het normaliseren van de huisvesting van kwetsbare groepen vragen alle 

om  woonvormen waarbij wordt ingezet op gedeelde voorzieningen. Begrippen als 

gezamenlijkheid, gemeenschap en inclusiviteit spelen daarin een centrale rol. 

  

De inzet is te komen tot nieuwe concepten die nog in deze bestuursperiode kunnen worden 

uitgevoerd. Het streven is pilots te realiseren voor doelgroepen als: 

- gezinnen  (uitgaande van minder ruimte per woning) 

- alleenstaanden (delen van meerdere voorzieningen) 

- ouderen (geclusterd wonen) 

- kwetsbare groepen (menging in reguliere complexen, in combinatie met zorg). 

  

De gemeente faciliteert het proces om te komen tot  pilots en zal de pilots ondersteunen tijdens 

de realisatie, maar investeerders zijn uiteindelijk aan zet.  Het gaat dan zowel om 

woningcorporaties, marktpartijen als zorgaanbieders.  

Gegeven de inzet op gezamenlijkheid, gemeenschap en inclusiviteit zullen niet alleen ontwerpers 

maar ook beheerders nadrukkelijk een rol spelen in het vormgeven en uitwerken van de nieuwe 

woonconcepten.  

  

Er lopen twee trajecten, een met corporaties en een met marktpartijen.  

  

Corporaties zijn een bijzondere samenwerkingspartner voor de gemeente vanwege hun rol in de 

huisvesting van lagere inkomens en hun bijdragen in de huisvesting van aandachtgroepen van 

beleid. Woonconcepten zullen mogelijk onderdeel zijn van de te maken samenwerkingsafspraken 

voor de periode na 2019. Op 17 mei 2019 is een sessie gehouden met de corporaties. Tijdens deze 

sessie zijn reeds gerealiseerde projecten gepresenteerd en zijn werkgroepen geformeerd met 

leden vanuit de  gemeente en corporaties. Zij gaan de komende periode woonconcepten 

uitwerken. In het 4e  kwartaal van 2019 wordt een tweede sessie gehouden waarin de resultaten 

worden gepresenteerd en aanbevelingen worden gedaan om deze concepten te realiseren. 

Marktpartijen ontwikkelen regelmatig nieuwe concepten. Het is van belang goede ideeën vanuit 

alle hoeken te ontvangen en daarvan de meest interessante een kans te geven. De gemeente wil 

een prijsvraag uitschrijven voor bijzondere woonconcepten. De resultaten van deze prijsvraag 

vormen input voor een in 2020 te publiceren gemeentelijke tender. Daarnaast worden 

marktpartijen actief ondersteund, die een bijzonder woonconcept willen toepassen op een eigen 

locatie, maar aanlopen tegen beperkende regelgeving. 
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VII    Specifieke thema’s 

 

        1.   Amsterdam klimaatneutraal 20250 

 

Klimaat en energietransitie zijn speerpunten van beleid. Amsterdam heeft de ambitie de CO2 

uitstoot terug te dringen met 55% in 2030 en 95% in 2050. In de Routekaart Amsterdam 

klimaatneutraal wordt deze ambitie concreet gemaakt via 5 transitiepaden: gebouwde omgeving, 

mobiliteit, industrie en haven, elektriciteit en eigen organisatie.  

Voor de woningbouw is de ambitie geformuleerd om energieneutraal of energieleverend te 

bouwen. Hier kan via de tenders of bij 1-op-1 onderhandelingen op worden ingezet. In Amsterdam 

geldt vanaf begin 2019, voor iedereen die een nieuwbouwwoning bouwt, een EPC van < 0,2 op 

grond van de Crisis- en herstelwet. Deze norm geldt tot inwerkingtreding van BENG (Bijna Energie 

Neutrale Gebouwen). BENG treedt naar verwachting in werking per juli 2020. Aan de wettelijke 

normen wordt getoetst bij de bouwvergunning.  

Sinds 2018 is het wettelijk niet meer toegestaan om nieuwbouw woningen op aardgas aan te 

sluiten. 

 

Extra kosten, lagere grondopbrengsten 

De grondprijzen van de gemeente gaan in de loop van 2019 uit van een EPC van 0,2  en van 

aardgasvrij bouwen (bijvoorbeeld door aansluiting op het warmtenet).   

Het stellen van een hogere eis dan de landelijk EPC-norm  van 0,4 brengt hogere kosten met zich 

mee voor de bouwer. De extra kosten liggen in de regel tussen de € 2000 en € 5000 per woning 

(afhankelijk van de woninggrootte). De extra kosten worden verrekend  in de grondprijs en dat 

leidt in de regel tot lagere grondopbrengsten.  Bij sociale huur en middeldure huur kunnen en 

worden de extra kosten niet gecompenseerd door hogere aanvangshuren.  

 

Combineren met andere ambities duurzaamheid 

Bij gemeentelijke tenders weegt het selectiecriterium ‘Duurzaamheid’ altijd voor minimaal 30% 

mee bij het kiezen van de ontwikkelaar. Een inzending die beter scoort dan de concurrentie, maakt 

meer kans op selectie.  

Er worden in 2019 drie tenders gereserveerd waar bij duurzaamheid wordt ingezet op circulair 

bouwen en drie projecten op natuurinclusief bouwen. In alle overige tenders geldt inzet op 

minimaal energie neutraal. 

Met de woningcorporaties worden in 2019 afspraken gemaakt over duurzaamheid in het kader van 

de nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2020-2023. 

 

Regionaal Programma Cirkelstad 

De wethouder duurzaamheid is bestuurlijk trekker van het Regionaal Programma Cirkelstad van 

de MRA.  Het  doel is om gezamenlijk afspraken te maken over gelijkluidende bouwvoorschriften 

voor circulair en energieneutraal bouwen vanaf 2023.  Het gaat om een driejarig pilottraject.  

De gemeente Amsterdam heeft nog geen project aangedragen. 

 

2. Nieuwe ontwikkelmodellen  

 

De invloed van burgers en toekomstige bewoners op gebieds- en projectontwikkeling is 

relatief beperkt. Marktwoningen worden in belangrijke mate ontwikkeld door commerciële 

ontwikkelaars en beleggers. Zelfbouw is van bescheiden omvang. Het college onderzoekt of een 

inzet op andere ontwikkelmodellen een manier is om burgers meer mogelijkheden te geven de 

eigen woon- en leefomgeving vorm te geven.  
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Werkbezoeken 

In de eerste helft van 2019 zijn enkele projecten bezocht ter inspiratie: Pondok en Schoonschip in 

Amsterdam en in Almere (Oosterwold), Utrecht (Smakkelaarsveld) en Den Haag 

(Roggeveenstraat).   

In juni 2019 is een bezoek gebracht aan Zurich. Daarbij zijn de gebiedsontwikkelingen bezocht die 

gerealiseerd zijn door Genossenschaften (wooncoöperaties).  

 

De lessen uit de werkbezoeken worden verwerkt in een startnotitie waarin een aantal principes 

voor alternatieve ontwikkelmodellen en een aanpak voor hoe deze principes toegepast kunnen 

worden en op welke wijze Amsterdammers  betrokken kunnen worden. De startnotitie moet  in 

het 1e kwartaal van 2020 gereed zijn. Mogelijk kan dan reeds in 2020 worden gestart met een 

eerste (experimenteel) project. 

De nieuwe ontwikkelmodellen hebben raakvlakken met het programma Zelfbouw. Binnen dit 

programma vallen de pilotlocaties voor wooncoöperaties. Het verschil met deze coöperatieve 

verenigingen is dat zij alleen het woongebouw betreffen. Bij de nieuwe ontwikkelmodellen gaat 

het om een de bredere toepassing van andere vormen van opdrachtgeverschap en eigenaarschap 

en alternatieve financieringsmodellen in gebiedsontwikkeling.  

3. Veiligheid in de nieuwbouw 

Het college heeft twee moties aangenomen over veiligheid in en rond nieuwbouw. Dit zijn motie 

477 over de veiligheidscheck voor studentencomplexen en motie 1042 die pleit voor (meer) 

aandacht voor inbraakveiligheid en sociale veiligheid gedurende het ontwerpproces. 

 

Specifiek ten aanzien van studentencomplexen heeft het college een nieuw onderzoek naar de 

veiligheid in en rond studentencomplexen in gang gezet. Hierbij wordt gekeken naar bestaande en 

geplande complexen met minimaal 100 bewoners en complexen met een combinatie van 

studenten en statushouders. Er wordt gescand op een aantal veiligheidskenmerken, zoals 

klachten, incidenten, locatie, ontwerp en onderhoudsstaat van het  gebouw en de openbare 

ruimte, het gemeenschapsgevoel  en de bereikbaarheid. Daarnaast worden cijfers van politie en 

andere relevantie informatie betrokken. De resultaten van dit onderzoek worden in het 4e 

kwartaal van 2019 verwacht.  

 

Ten aanzien van de acties rond sociale veiligheid en inbraakpreventie is een inventarisatie gestart 

van de huidige processen om in beeld te brengen waar deze onderwerpen al gewaarborgd zijn en 

waar ruimte is voor verbetering. Hierbij wordt naar het gehele ontwikkelproces gekeken en naar 

de rol die de verschillende diensten hierin spelen. Het doel is om voor ieder project een meer 

gestructureerde en integrale werkwijze te ontwikkelen ten aanzien van sociale veiligheid. Dit 

traject zal naar verwachting enkele maanden in beslag. De bevindingen kunnen in de eerste helft 

van 2020 worden gedeeld met de Raad. 

 

4. Omgevingsvergunningen 

 

Op 14 maart 2019) heeft wethouder Ivens de toezegging gedaan om  elk halfjaar te rapporteren 

over het aantal verleende omgevingsvergunningen.  
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Landelijk wordt het aantal verleende omgevingsvergunningen gezien als een van de belangrijke 

indicatoren voor de voortgang van de woningbouwproductie. Het CBS publiceert elk kwartaal 

nieuwe cijfers en vergelijkt dat met eerdere kwartalen en jaren.  

Amsterdam hanteert al meer dan 25 jaar start bouw als belangrijkste indicator. Amsterdam houdt 

precies bij of de aannemer daadwerkelijk met de bouw is gestart, wat veelal zichtbaar is door het 

slaan van een eerste (hei)paal.  Heel veel andere gemeenten in het land doen dat niet, maar 

hebben vaak ook geen expliciete bouwdoelstelling geformuleerd. 

 

In de gemeente Amsterdam zijn de stadsdelen en de Omgevingsdienst verantwoordelijk voor het 

afgeven van omgevingsvergunningen. Ieder heeft daarbij een eigen registratiesysteem. Er is geen 

gezamenlijk stedelijk systeem waarin alle omgevingsvergunningen worden geregistreerd en 

waarin met een druk op de knop beleidsinformatie kan worden gedestilleerd.  

De registraties geven bovendien alleen informatie over het aantal vergunningen, niet over het 

aantal betrokken woningen. Eén vergunning kan voor meerdere woningen tegelijk worden 

verstrekt, oplopend tot meer dan honderd woningen.  

Er wordt op dit moment wel gewerkt aan een centraal vergunningensysteem, dat begin 2020 in 

werking moet treden. Ook dit systeem zal echter geen gegevens bevatten over het aantal 

wooneenheden dat is vergund.   

De afdeling Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Amsterdam ontvangt van de 

stadsdelen en de Omgevingsdienst verleende bouwvergunningen.  

De BAG bevat echter geen volledig overzicht van alle aangevraagde, verleende en afgeronde 

vergunningen. In het proces van aanvraag tot verlening van de bouwvergunningen vinden 

bijvoorbeeld vaak wijzigingen plaats die niet altijd goed doorkomen, zoals het bouwen in afwijking 

van de verleende vergunning. Het is daarom volgens de afdeling BAG Amsterdam niet mogelijk 

om inzicht te krijgen in de aantallen nieuwbouwwoningen die zijn vergund.   

De gegevens uit de Basisregistratie worden doorgegeven aan het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS). Daaruit blijkt dat in de eerste helft van 2019 meer bouwvergunningen (1.286) zijn 

verleend dan in de eerste helft van 2018 (784). 

Het vergaren van informatie van alle vergunningen kost veel tijd en het aantal vergunningen zegt 

weinig over de omvang van het aantal betrokken nieuwbouwwoningen, omdat niet apart wordt 

geregistreerd voor hoeveel nieuwe woningen de vergunning is afgegeven.  

 

Het aantal vergunningen dat aan het CBS is doorgegeven voor de jaren 2015 tot en met het 

tweede kwartaal 2019 is in onderstaand overzicht weergegeven: 
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5. Woninggrootte 

 

Bij de behandeling van de rapportage van het Woningbouwplan in de commissie Wonen en 

Bouwen van 17 april 2019 heeft wethouder Bouwen de toezegging gedaan om in de eerstvolgende 

rapportage nader in te gaan op woninggrootte.  

 

Het college rapporteert sinds 2016 jaarlijks over de woninggrootte van alle in aanbouw genomen 

woningen in een kalenderjaar. Hieruit blijkt dat de gemiddelde woninggrootte de afgelopen jaren 

schommelt tussen 70 en 80 m². De gemiddelden zijn sterk afhankelijk van individuele projecten. 

Om een trend in beeld te brengen is een langere reeks gegevens nodig. 

 

Er is geen vastgestelde norm voor woninggrootte voor de verschillende woningbouwsegmenten. 
 
In 2018 zag dit er als volgt uit (figuur 1). 
 
Figuur 1: gemiddelde woninggrootte naar segment (incl studenten, exclusief tijdelijke woningen) 
met start bouw  2016, 2017 en 2018  
 

 
Tabel  1 gemiddelde woninggrootte in vierkante meters gbo en segment van in aanbouw genomen 

woningen in 2018, inclusief studentenwoningen, exclusief tijdelijke woningen 

 

Stadsdeel SH MH Dure huur Koop Totaal 

Centrum 29,2 57,7 84,9 114,8 70,3 

West 40,8 63,6 65,4 101,1 89,0 

Nieuw-West 38,2 48,6 73,6 74,1 60,1 

Zuid 30,9 52,6 63,4 90,2 78,9 

Oost 59,8 39,9 85,1 119,4 93,5 

Noord 47,9 68,5 73,3 99,1 69,6 

Zuidoost 29,8 52,2 - 110,0 35,0 

Amsterdam 40,0 54,2 75,1 102,5 69,0 

 
In 2018 zijn 1.256 tijdelijke woningen in aanbouw genomen. Het betreft allemaal 
studentenwoningen in het sociale huursegment. De gemiddelde grootte is 23,3 m². 
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Conclusie woninggroottes 2018 

 De gemiddelde woninggrootte was in 2018 69 m² en verschilde aanzienlijk per stadsdeel. 

Deze gemiddelden worden sterk beïnvloed door enkele projecten. Zo is het gemiddelde 

woningoppervlak van de in 2018 in aanbouw genomen woningen in Zuidoost 35 m². Dit 

heeft te maken met het project Our Domain waar 955 kleine woningen voor jongeren in 

aanbouw zijn genomen.  

 De gemiddelde woninggrootte van reguliere sociale huurwoningen is 63,5 m². 

 De gemiddelde woninggrootte van koopwoningen is 102,5 m². 

 In de stadsdelen Oost en West zijn in 2018 relatief veel grote woningen in aanbouw 

genomen. In Oost gaat het onder andere om koopwoningen in het project Cruquius van 

meer dan 100 m²  en  vrije sector huurwoningen van circa 90 m² in het project Cruquius en 

van 80 m² in het project Sluishuis op IJburg.  

 In stadsdeel West zijn in de Houthavens veel grote koopwoningen in aanbouw genomen 

(groter dan 120 m²).  

 Het aantal in aanbouw genomen woningen is sinds 2015 historisch groot. In alle groottes 
en segmenten zijn in 2018 meer woningen in aanbouw genomen dan in 2017. 

 

 Bestaande bouw 

 

In de bestaande woningvoorraad is 48% van de woningen groter dan 70 m² gbo en 25%  van de 

totale woningvoorraad is 90 m² of groter. Die mix is in alle stadsdelen ongeveer dezelfde m.u.v. 

stadsdeel West ( figuur 2), 34% heeft 4 of meer kamers ( figuur 3). 

In de OIS registratie over de bestaande voorraad is geen onderscheid in segmenten gemaakt. 

 

Figuur 2 Aandeel woninggrootte/ oppervlakte  bestaande voorraad 2018 (Bron  Amsterdam in 

cijfers, OIS) 
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Figuur 3: Aandeel 1-2, 3, 4, 5 kamerwoningen in bestaande voorraad 2018 (Bron Amsterdam in 

cijfers, OIS) 
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VIII    Financiële ruimte 

 

De realisatie van het Woningbouwplan is mede afhankelijk van de ruimte in het Vereveningsfonds 

en de reserve Zuidas.  De vereveningsruimte is dat deel van de reserve dat resteert nadat het 

weerstandsvermogen en de reserveringen zijn bepaald. 

 

Over de financiële stand van zaken is voor het laatst gerapporteerd in het Meerjarenperspectief 

Grondexploitaties 2019 (MPG). Dit MPG is op 29 mei 2019 door de raad vastgesteld.  

In het voorjaar van 2019 zijn de grondexploitaties en de ramingen in het Vereveningsfonds en de 

Zuidas opnieuw geactualiseerd. De uitkomsten komen terecht in de “Actualisatie MPG 2019” 

(AMPG 2019) die in het najaar aan het bestuur wordt voorgelegd.   

Daarnaast hebben de aanvullende uitnames bij de Voorjaarsnota 2019 een direct effect op de 

financiële ruimte voor de komende jaren. 

 

Voorjaarsnota 2019 

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota heeft de raad besloten om, aanvullend op de € 200 

miljoen uit het coalitieakkoord, een bedrag van € 197 miljoen uit te nemen uit de reserves van het 

Vereveningsfonds en Zuidas.  

Het gaat bij de uitname van € 197 miljoen om: € 50 miljoen in 2019 als gevolg van de gerealiseerde 

toename van de vereveningsruimte;  € 135 miljoen in 2020 en 2021 voor de dekking van de 

Javabrug uit de algemene middelen en € 12 miljoen in 2019-2022 voor de dekking van de kosten 

van fase 0 en 1 van het Plaberum. 

 

Actualisatie MPG 2019 

De ontwikkeling van de vereveningsruimte is aangepast aan de hand van de actualisatie van de 

grondexploitaties en de besluitvorming bij de Voorjaarsnota. 

De winstnemingen zijn  naar beneden bijgesteld.  Dit heeft te maken met marktomstandigheden 

(stijgende bouwkosten en een tekort aan bouwmaterialen en –personeel) en toenemende 

complexiteit van projecten (juridisch-planologisch, duurzaamheid, betaalbaarheid). Een 

uitgebreide toelichting is opgenomen in het AMPG 2019. De groei van de vereveningsruimte is 

lager dan bij het MPG 2019 werd verwacht. 

 

Vereveningsruimte 

Op basis van de geactualiseerde, geraamde kasstromen is de verwachting dat de reserves de 

komende jaren zullen groeien op basis van winstneming in de huidige, actieve plannen.  

Onder de aanname dat er geen aanvulling op de bestaande planvoorraad plaatsvindt, geldt dat 

ook de vereveningsruimte verder groeit, en wel naar een bedrag van circa € 535 miljoen in 2023. 

Dit is minder dan de € 800 miljoen die bij het MPG 2019 werd verwacht in 2023. Zoals aangegeven 

wordt dit veroorzaakt door aanvullende uitnames bij de Voorjaarsnota 2019 en de neerwaartse 

bijstelling als gevolg van de actualisatie.  De verwachte toename van de vereveningsruimte moet 

overigens nog wel worden verdiend.  De gerealiseerde vereveningsruimte ultimo 2018 bedraagt 

€ 128 miljoen.  

Een aantal nieuwe plannen bevindt zich op dit moment in de besluitvormingsprocedure (o.a. 

Strandeiland, Sloterdijk 1 Zuid) waarmee een voorinvestering van circa € 130 miljoen is gemoeid. 

Als de raad instemt met deze plannen is de gerealiseerde vereveningsruimte ultimo 2019 vrijwel 

geheel aangewend. Ook andere nieuwe plannen met claims op de vereveningsruimte zitten al in 

een vergevorderd stadium van de planvoorbereiding en zullen in de loop van 2020 de 

besluitvorming ingaan. Om voldoende woningen te kunnen blijven bouwen en de voortgang in de 
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gebiedsontwikkeling te behouden, is er geen ruimte voor nieuwe uitnames zoals bij de 

Voorjaarsnota 2019. 

 

Ruimte voor nieuwe bestedingen 

Bij het opstellen van het Woningbouwplan 2018-2025 is uitgegaan van een groei van de 

vereveningsruimte naar € 695 miljoen ultimo 2022. Daarbij werd aangegeven dat dit bedrag nodig 

was voor de (voor)investeringen om gebiedsontwikkeling ook na 2022 op peil te houden. De 

ontwikkeling van de vereveningsruimte wordt nu lager ingeschat, maar daartegenover staat dat 

de Javabrug niet meer vanuit het Vereveningsfonds wordt gedekt.  

Op basis van de huidige ramingen en het doorzetten van de huidige economische conjunctuur 

wordt verwacht dat er de komende jaren voldoende opbrengsten worden gerealiseerd en dat 

daarmee voldoende vereveningsruimte ontstaat voor nieuwe investeringen om de planvoorraad 

op peil te houden. Wel is geconstateerd dat het risico in de grondexploitatieportefeuille groter 

wordt als gevolg van de marktomstandigheden (stijgende bouwkosten en stabiliserende 

huizenprijzen) en de toenemende complexiteit. 
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Bijlage 

Overzicht van in 2019 ingediende moties, schriftelijke vragen, actualiteiten en toezeggingen. 

Stand van zaken per begin september. 

 

2019 

Moties 

 9-5-19 Motie 485 van het lid De Jong inzake de uitwerking van de bouw van middeldure 

koopwoningen (anti-speculatiebeding). De commissie is per brief (ingekomen stuk voor 

de raad van 19-6-19) geïnformeerd over de wijze en planning van uitvoering van deze 

motie.   

 9-5-19 Motie 486 Mbarki en De Jong inzake de brief ‘uitwerking middeldure 

koopwoningen’. De bestuurlijke reactie wordt betrokken bij de uitwerking van het 

verhuurverbod. De commissie is hierover per brief (ingekomen stuk voor de raad van 19-6-

19) geïnformeerd. 

 9-5-19 Motie 477 (K) van Naoum Néhmé, Poot en Flentge - veiligheidscheck bij 

nieuwbouw studentenwoningen. De bestuurlijke reactie op de motie wordt in samenhang 

met de reactie op motie 1042 d.d. 20-6-2019 inzake het rapporteren over het criterium 

veiligheid in het volgende woningbouwproductieplan opgesteld.  

 9-5-19 Motie 478 van Flentge en Kilic bij het Plan Jongeren- en Studentenhuisvesting 

2019-2022: Amsterdams netwerk jongerenhuisvesting. De bestuurlijke reactie op de 

motie is aangeleverd aan de raad van 10 juli 2019 (ingekomen stuk). 

 9-5-19 Motie 479 van De Jong e.a. bij het Plan Plan Jongeren- en Studentenhuisvesting 

2019-2022: woontop. De bestuurlijke reactie op de motie is aangeleverd aan de raad van 

10 juli 2019 (ingekomen stuk). 

 20-6-19 Motie 1042 van Naoum Néhmé en Boomsma inzake het rapporteren over het 

criterium ‘veiligheid’ in het volgende woningbouwproductieplan (20-6-2019). De 

bestuurlijke reactie op de motie wordt in samenhang met de reactie op motie 477 

veiligheidscheck bij nieuwbouw studentenwoningen opgesteld. 

 

Schriftelijke vragen 

 14-2-19 Schriftelijke vragen van De Jong en Van Renssen inzake het bericht 

"Middenhuurproject Rhapsody in Kolenkit opeens honderden euro’s duurder”. De 

beantwoording is op 26-3-19 met de dagmail verzonden aan de raad. 

 28-3-19 Schriftelijke vragen van De Jong inzake middenhuurwoningen die voor veel 

hogere huurprijzen verhuurd worden dan afgesproken. 

 2-5-19 Beantwoording schriftelijke vragen van Naoum Néhmé inzake het 

woningbouwprogramma. De beantwoording is op 29-5-19 met de dagmail verzonden aan 

de raad. 

 3-7-19 Schriftelijke vragen van Hammelburg inzake middenhuurvoorstel van institutionele 

beleggers. De beantwoording is op 16-7-19 met de dagmail verzonden aan de raad. 

 18-6-19 Schriftelijke vragen van Naoum Néhmé en Poot inzake uitspraken wethouder 

Kock over noodzaak van meer koopwoningen. De beantwoording is op 19-6-19 met de 

dagmail verzonden aan de raad. 

 29-7-19 Schriftelijke vragen van Naoum Néhmé inzake het afgewezen voorstel van 

institutionele beleggers over meer middenhuurwoningen. De beantwoording is op 26-8-

19 met de dagmail verzonden aan de raad. 

 13-8-19 Schriftelijke vragen van Mbarki inzake een tekort aan studentenwoningen. De 

beantwoording is op 4-9-19 met de dagmail verzonden aan de raad. 
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 27-8-19 Schriftelijke vragen van Van Schijndel inzake inzakkende woningbouw in 

Amsterdam. Is bijna gereed; afhandelingsdatum wordt toegevoegd bij aanlevering van deze 

rapportage voor het college 

 30-8-19 Schriftelijke vragen van Naoum Néhmé inzake Bouwers keren de stad de rug toe: 

Amsterdam heeft een enorm probleem. De beantwoording is op 1-10-19 met de dagmail 

verzonden aan de raad. 

 4-9-19 Nadere schriftelijke vragen van Van Schijndel inzake inzakkende bouwproductie in 

relatie tot de hoge grondprijzen en gasloos bouwen, grotendeels op slot zetten van 

Haven-Stad, alsmede de Amsterdamse inzet op het miljardenfonds voor economische 

structuurversterking. Is bijna gereed; afhandelingsdatum wordt toegevoegd bij aanlevering 

van deze rapportage voor het college 

 

Actualiteiten 

 6-3-19 Actualiteit van Naoum Néhmé inzake het bericht dat de bouw van huurwoningen 

stokt in Amsterdam. 

 11-9-19 Actualiteit van Naoum Néhmé inzake het door het college afgewezen voorstel van 

institutionele beleggers over meer middenhuurwoningen. 

 

Toezeggingen 

 12-12-18 Toezegging om de commissie WB medio 2019 een update te sturen over het 

actieplan middenhuur. Afdoening is naar verwachting november/december 2019. 

 17-4-19 Toezegging aan Havelaar dat de ontwikkeling van de omvang van de 

koopwoningen in de volgende rapportage van het Woningbouwplan wordt meegenomen. 

Is meegenomen in de 2e Voortgangsrapportage Woningbouwplan; planning commissie 

WB 20-11-19. 

 17-4-19 Toezegging aan Hammelburg dat de commissie binnenkort een verslag tegemoet 

kan zien van de gesprekken die gevoerd worden met de marktpartijen. De brief ter 

afdoening was aangeleverd voor de commissie WB van 3-7-19, gepiept door het lid 

Naoum Néhmé naar de raad van 18-9-19 en in de raad van 19-9-19 afgevoerd.12-6-19 

Toezegging aan commissie WB inzake rapportage m.b.t. Bouwen en Wonen in de MRA. 

De afdoening is toegezonden aan de commissie WB van 11-9-2019 en op verzoek van lid 

Havelaar gepiept naar de commissie van 2-10-19. 

 

Gepiept naar commissie of raad 

 27-3-19 Kennisnemen van de brief aan de raadscommissie Wonen en Bouwen inzake de 

uitwerking van de bouw van middeldure koopwoningen. Behandeling in de raad (8-5-19) 

gewenst op verzoek van de Leenders en Hammelburg. Incl. nieuwe brief Minimale 

inschrijfduur bij nieuwe middeldure koopwoningen voor de raad van 8-5-19. Voor 

kennisgeving aangenomen in de raad van 8-5-19. 

 17-4-19 Kennisnemen van de Rapportage Stand van zaken Woningbouwplan 2018-2025, 

Voorjaar 2019. Behandeling in de raad gewenst op verzoek van Naoum Néhmé.  Voor 

kennisgeving aangenomen in de raad van 19-9-19. 

 

2018 met afronding in 2019 

 7-11-18 Motie 874 van Hammelburg en De Jong Voldoende vakmensen in de bouw 

(afgerond 6-3-19). 

 7-11-18 Motie 1052 van De Jong en Hammelburg Afspraken met marktpartijen (afgerond 

6-3-19). 
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 7-11-18 Motie 1055 bij Begroting 2019 van Hammelburg e.a. over tijdelijke 

studentenhuisvesting op het water (afgerond 8-5-19). 

 13-12-18 Schriftelijke vragen van Hammelburg inzake het achterblijven van de bouw van 

middenhuurwoningen (afgerond 29-1-19). 

 


