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SAMENVATTING

Inleiding
In deze eerste rapportage wordt teruggeblikt op de in 2018 in aanbouw genomen woningen, maar 
vooral ook vooruitgekeken. 
Er is nog altijd sprake van een hoogconjunctuur. Wel is de verwachting dat de economische 
groei afvlakt. Lonen groeien mee, waardoor huishoudens meer te besteden hebben. De 
werkloosheid is op een laag niveau gekomen.

De grote marktdruk leidt in combinatie met stijgende lonen, hogere materiaalprijzen en een 
groter beroep op zelfstandige bouwvakkers tot hogere bouwkosten. De  afgelopen 1,5  jaar zijn de 
bouwkosten en bijkomende kosten met ca. 25% gestegen. Bij aanhoudende bouwkostenstijging 
en schaarste aan capaciteit bij bouwers zullen er knelpunten in de voortgang ontstaan.
De implementatie van alle nieuwe ambities leidt tot een langere voorbereidingstijd. De mate 
waarin verschilt per project. De effecten wordt zichtbaar in de periodieke update van de 
planvoorraad. 
De actuele planvoorraad voor 2019 omvat 13.419 woningen. Dit biedt perspectief op een productie 
van ca. 7.500 woningen

Woningbouwproductie 2018
In 2018 is gestart met de bouw van 8.639 permanente woningen. Dat is een nieuw bouwrecord. In 
de afgelopen 25 jaar zijn er niet eerder zoveel woningen gestart. 
Er zijn 3.116 permanente huurwoningen met een huur onder de € 710,68 per maand in aanbouw 
genomen, waarvan 1.801 woningen door corporaties. Hiermee is ruim voldaan aan de doelstelling 
in de huidige samenwerkingsafspraken (1.200 sociale huurwoningen per jaar). 
Er zijn 1.152 middeldure huurwoningen in aanbouw genomen en 1.423 dure huurwoningen. De 
doestelling in het coalitieakkoord is derhalve niet gehaald. 
Ook zijn 2.948 koopwoningen in aanbouw genomen. Dit is ruim boven het gemiddelde van 2.000 
koopwoningen die sinds 1994 per jaar in aanbouw zijn genomen. 
 
Gebruiksoppervlak van woningen met start bouw 2018
De duurste woningen zijn het grootst en de goedkoopste het kleinst. Er zijn echter ook grote 
goedkope woningen en kleine dure. Dit hangt af van de ligging van de in aanbouw genomen 
locaties (verschillen in doelgroep en marktwaarde). Bijna de helft van de koopwoningen in 2018 
(48%) heeft een oppervlakte groter dan 100m². Van de dure huurwoningen heeft 50% een 
gebruiksoppervlakte tussen de 40m² - 70m² en 44% van de woningen is groter dan 70m². Van de 
middeldure huurwoningen heeft het grootste gedeelte (61%) een gebruiksoppervlakte van tussen 
de 40m² -70m²  en 23% is groter dan 70m². Van de reguliere sociale huurwoningen is 58% groter 
dan 40m2 en 19 % groter dan 70m2. De studenten woningen en tijdelijke woningen zijn bijna 
allemaal kleiner dan 40m². 

Planvoorraad
De planvoorraad tot 2025 is met 71.600 woningen goed op niveau gebleven. Wel is er dynamiek. 
De ambities van het college moeten in plannen worden verwerkt en uit onderhandeld met 
ontwikkelaars en burgers en belanghebbenden worden in staat gesteld om te participeren in de 
planvoorbereiding. Al deze processen vergen tijd. Sommige beleidsambities zijn bovendien nog 
niet vertaald in een helder handelingsperspectief en dat kan leiden tot vertraging. 
Voor transformatiegebieden geldt dat de gemeente in belangrijke mate afhankelijk is van de 
bereidheid van erfpachters en grondeigenaren. Het zijn mede gezien de betaalbaarheidsambities 
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van het college geen eenvoudige gesprekken. Het is voor de gemeente zaak om te blijven zoeken 
naar de juiste balans en mee te bewegen met de marktpartijen waar nodig. 
Voor een deel van de planvoorraad 2019-2025 is de opdrachtgever / ontwikkelaar nog niet bekend. 
Team Gebiedsontwikkeling, Zuidas en stadsdelen hebben diverse tenders in voorbereiding. De 
kavels worden verspreid op de markt gebracht om een zo goed mogelijk resultaat te kunnen halen
De planvoorraad 2018-2025 bevat ook projecten die nog in een vroege fase van planontwikkeling 
zijn. Nadere bestuurlijke besluitvorming is dan nodig om tot uitvoering te komen. Het Plan- en 
Besluitvormingsproces Ruimtelijke Maatregelen (Plaberum) maakt een onderscheid tussen 
principe- , project- en investeringsbesluiten. In de rapportage is aangegeven welke projecten zo 
mogelijk dit jaar ter besluitvorming worden voorgelegd aan het College van B&W (principe- en 
projectbesluiten) of de Gemeenteraad (investeringsbesluiten). 

Doelgroepen
Voor wooncoöperaties wordt ingezet op schaalvergroting. Lopende pilots worden fasegewijs 
geëvalueerd. Er is een aanjager aangesteld die de opdracht heeft voor de zomer een Actieplan 
Woon coöperaties te maken, gesprekken te voeren met corporaties en concrete initiatieven verder 
te brengen
Het Plan jongeren- en studentenhuisvesting 2019-2022 is op 27 maart 2019 behandeld in de 
commissie WB. Het plan vormt de basis voor het te sluiten convenant met de Amsterdamse 
universiteiten, hogescholen, studenten en corporaties (De Key en Duwo). 
Het Programmaplan Ouderenhuisvesting 2019-2022 is op 22 januari 2019 vastgesteld in de raad. 
Nieuw is de aandacht voor “geclusterd wonen voor ouderen”. Een motie over levensloopbestendig 
bouwen wordt uitgevoerd. 
Het Programmaplan voor de Huisvesting Kwetsbare Groepen 2019-2022 is op 14 maart 2019 door 
de Gemeenteraad vastgesteld. Het eerder in 2015 vastgesteld bouwprogramma voor 
statushouders (waaronder tijdelijke huisvesting) wordt afgemaakt.
In 2018 zijn als experiment 100 tijdelijke sociale huur woningen bij voorrang toegewezen aan jonge 
leraren. Daarnaast is Wonam bereid geweest om in samenspraak met de koepels 45 middeldure 
huurwoningen bij voorrang toe te wijzen aan leraren en zorgverleners. Het integrale actieplan voor 
de aanpak van het tekort aan medewerkers in onderwijs, kinderopvang en (jeugd)zorg wordt in de 
loop van 2019 voorgelegd aan de raad
Het Woningbouwplan 2018-2025 zet in op innovatieve woonconcepten. Het streven is nog deze 
bestuursperiode een aantal pilots te realiseren. Er wordt ingezet op een afzonderlijk traject met 
corporaties en marktpartijen. 

Specifieke acties
Duurzaamheid is speerpunt van beleid. Voor de woningbouw is de ambitie om energieneutraal of 
energieleverend te bouwen. De grondprijzen van de gemeente gaan in 2019 standaard uit van een 
EPC van 0,2 en van aardgasloos bouwen. Bij tenders worden inzendingen mede gewogen op 
duurzaamheid. Indien een inzending veel beter scoort dan de wettelijke eis, maakt het meer kans 
op selectie. 
Gebiedstransformatie moet een steeds grotere bijdrage leveren aan de woningbouwproductie. 
Het opschalen van gebouwtransformatie naar gebiedstransformatie is relatief nieuw. Er is en 
wordt gewerkt aan het standaardiseren van processen en overeenkomsten. Ook wordt continu  
bezien op welke wijze de gemeente haar rol het best kan vervullen om de gewenste transformatie 
op gang te krijgen en houden. 

Het college wil project-specifiek inzetten op eeuwigdurende middeldure huur. Daartoe lopen 
gesprekken met institutionele beleggers. De animo om deze woningen te bouwen is vooralsnog 
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gering, maar de verkenning is nog niet afgerond. Voor zomer 2019 wordt een beleidsvoorstel 
voorgelegd.
Binnen de ambitie van 2.500 sociale huurwoningen per jaar door corporaties streeft het college 
naar verscheidenheid, zodat alle mogelijke doelgroepen tot hun recht kunnen komen. In de loop 
van 2019 wordt duidelijk wat de gemeente in deze met de corporaties kan afspreken. 
Het college heeft de raad in maart 2019 geïnformeerd over de mogelijke invoering van een 
“verhuurverbod” voor koopwoningen en over de inzet op middeldure koop (€ 297.000 in 2019).

Financiële ruimte
Bij het vastgestelde woningbouwplan is uitgegaan van een groei van de Vereveningsruimte naar € 
695 miljoen ultimo 2022. Daarbij is  aangegeven dat dit bedrag nodig was voor de 
(voor)investeringen die nodig zijn om de gebiedsontwikkeling ook na 2022 op peil te houden. 
Ten opzichte van het Woningbouwplan is er sprake van een reeds gerealiseerde toename van € 50 
miljoen.
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I    Inleiding

1. Woningbouwplan vastgesteld 
In het op 20 november 2018 door het College van B&W vastgestelde Woningbouwplan 2018-2025 
is de ambitie opgenomen om jaarlijks gemiddeld 7.500 woningen in aanbouw te nemen, waarvan 
2.500 sociale huurwoningen door corporaties en 1.670 middeldure huurwoningen.  Het college zet 
daarnaast in op toekomstbestendige duurzame wijken, betaalbaarheid en de huisvesting van 
specifieke doelgroepen.  
In deze eerste rapportage wordt teruggeblikt op de in 2018 in aanbouw genomen woningen, maar 
vooral ook vooruitgekeken.  
Biedt de planvoorraad perspectief op het halen van de bouwdoelstelling in 2019? Is er sprake van 
een robuust Vereveningsfonds? Hoe staat het met de gesprekken met institutionele beleggers en 
woningcorporaties en de lobby bij het Rijk? Welke  investeringsbesluiten zijn in voorbereiding om 
te zorgen dat de planvoorraad op termijn gewaarborgd is?  Wat is in gang gezet voor 
doelgroepen?  Hoe wordt gewerkt aan aangekondigde bijzondere woonconcepten en nieuwe 
ontwikkelmodellen. De rapportage geeft daarmee een breed beeld van de lopende acties in het 
kader van het Woningbouwplan.

In deze inleiding wordt evenwel eerst stilgestaan bij de economische situatie omdat deze mede 
bepalend is voor het kunnen realiseren van een hoge bouwproductie. 

2. Nog steeds gunstige economische ontwikkelingen* 
Er is  nog altijd sprake van een hoogconjunctuur. Het afgelopen jaar groeide de economie, maar de 
verwachting is dat deze  groei de komende jaren iets afvlakt. Ook de lonen groeien mee, waardoor 
huishoudens de komende jaren wat meer te besteden hebben. De werkgelegenheid is sterk 
toegenomen,  waardoor de werkloosheid op een laag niveau is gekomen. 
Een verslechtering van de internationale financiële markten kan de Nederlandse economie echter 
raken, waardoor de economische vooruitzichten kunnen verslechteren.
Voor Amsterdam is de verwachting dat de economische groei in 2019 op een iets lager niveau zal 
liggen dan in 2018, maar nog altijd hoger dan 2,5%. De bevolkingstoename heeft de afgelopen 
jaren bijgedragen aan de economische groei en zal dit ook in de toekomst blijven doen. De 
beperkte beschikbaarheid van woningen en de gestegen prijzen kunnen hierbij echter een risico 
zijn. De werkloosheid in Amsterdam is net als in de rest van Nederland sterk afgenomen, maar ligt 
nog wel iets hoger dan het landelijk gemiddelde. 
* bron DNB, ING

3. Start bouw in 2019 onder druk door bouwkostenstijging en schaarste aan 
bouwcapaciteit

Amsterdam is een magneet. De bevolking  groeit sinds 2008 met ca. 10.000 inwoners per jaar. De 
economische groei heeft geleid tot een enorme vraag naar woningen. De bouwproductie en de  
bouwcapaciteit zijn ook gestegen, maar kunnen de groei van de vraag niet bijhouden. Er is een 
tekort aan personeel en levertijden van materiaal en materieel zijn soms lang.  De grote marktdruk  
leidt in combinatie met stijgende lonen, hogere materiaalprijzen en een groter beroep op 
zelfstandige bouwvakkers tot hogere bouwkosten.  

De schaarste aan bouwcapaciteit  en de hogere bouwkosten vormen al langer een aandachtspunt. 
Tot nu toe is het effect op de Amsterdamse woningbouwproductie nauwelijks zichtbaar geweest. 
In 2018 is een recordaantal woningen in aanbouw genomen  Bouwbedrijven blijken nog steeds  
geïnteresseerd in het aannemen van Amsterdamse projecten.   
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Het Economische Instituut voor de Bouwnijverheid gaat (januari 2019) nog altijd uit van verdere 
groei van de nieuwbouwbouwproductie in 2019 (5,5%) en 2020 (5%). . 

Als grondeigenaar houdt de gemeente  rekening met de ontwikkeling van de bouwkosten en ook 
met de krapte op de aanbestedingsmarkt. De bouwkosten worden elk kwartaal geactualiseerd en  
verwerkt in de af te geven grondprijzen. De  afgelopen 1,5 jaar zijn de bouwkosten en bijkomende 
kosten met 25% gestegen. 
Het is aan de ontwikkelende partij om een concreet bouwplan uit te werken.  De aanbesteding van 
een project is vervolgens een zaak tussen ontwikkelaar en bouwbedrijven. De gemeente heeft  
hierin geen rol. Het is ook aan ontwikkelaars  om goede contacten te onderhouden met bouwers 
(in goede en slechte tijden) en om goede  bouwcontracten te sluiten (inclusief prijsindex). 

Bij aanhoudende  bouwkostenstijging en schaarste aan capaciteit bij bouwers zullen er problemen 
in de voortgang van projecten ontstaan. De eerste tekenen zijn zichtbaar. Zelfbouwers hebben 
veel moeite om de aanbesteding tot een goed eind te brengen (kleine complexe projecten).. 
Corporaties worden bij de realisatie van sociale huur soms geconfronteerd met hogere 
onrendabels, die ze niet altijd voor hun rekening kunnen en willen nemen. Ook bij de realisatie van 
middeldure huurwoningen kunnen problemen optreden omdat de nagestreefde rendementen niet 
meer kunnen worden gerealiseerd. In de reguliere koopsector kan vertraging optreden,  indien de 
hogere bouwkosten niet meer gecompenseerd kunnen worden door hogere vraagprijzen.  

De actuele planvoorraad voor 2019 omvat 13.400 woningen. Dit biedt perspectief op een productie 
van ca. 7.500 woningen . De start bouw 2019 staat echter onder druk door de voortdurende 
stijging van de bouwkosten en de schaarste aan bouwcapaciteit.  

4. Langere voorbereidingstijd ruimtelijke projecten
De planvoorraad woningbouw 2018-2025 omvatte per oktober 2018 ruim 70.000 woningen. Om 
een productie van 7.500 woningen per jaar over een langere periode te kunnen halen moeten 
plannen in uitvoering worden gebracht. Voor verschillende gebieden en locaties wordt nog 
gewerkt aan gemeentelijke principe-, project- en investeringsbesluiten en met ontwikkelaars in 
transformatiegebieden worden afspraken gemaakt over planontwikkeling. 

Het collegeprogramma is ambitieus. Ambities moeten in plannen worden verwerkt en worden uit 
onderhandeld met ontwikkelaars. Burgers en belanghebbenden worden in staat gesteld om  
uitgebreid te participeren in de planvoorbereiding. Al deze processen vergen tijd.  Sommige 
beleidsambities zijn bovendien nog niet vertaald in een helder handelingsperspectief en dat kan 
leiden tot ernstige vertraging. Dit speelt bij het vormgeven van de energietransitie. Nog 
onduidelijk is hoe de warmteplannen en de elektriciteitsvoorziening precies moeten worden 
geïmplementeerd in nieuwe projecten.  De plannen voor de Sluisbuurt worden hier bijvoorbeeld 
door vertraagd.
Voor transformatiegebieden  geldt dat de gemeente in belangrijke mate afhankelijk is van de 
bereidheid van derden (erfpachters en grondeigenaren). 

De implementatie van alle ambities leidt tot een langere voorbereidingstijd. De mate waarin 
verschilt per project.  De som van de effecten wordt zichtbaar gemaakt in de periodieke update 
van de planvoorraad.  
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II   Woningbouwproductie 2018

1. Nieuw bouwrecord: 8.639 woningen in aanbouw genomen

In 2018 is gestart met de bouw van 8.639 permanente zelfstandige woningen. Daarnaast zijn er 
1.251 tijdelijke woningen in aanbouw genomen en 5 onzelfstandige woningen. In de afgelopen 25 
jaar zijn er niet eerder zoveel woningen gestart. 

Figuur 1: woningbouwproductie 2018 naar segment (exclusief tijdelijke en onzelfstandige woningen).

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000

gereguleerde huur corporaties gereguleerde huur particuliere partijen

middeldure huur dure huur

koop

Gereguleerde huur
Er zijn 4.372 huurwoningen met een huur onder de € 710,68 per maand in aanbouw genomen. Het 
gaat om 1.231 permanente studentenwoningen, 1.885 overige sociale huurwoningen en 1.251 
tijdelijke woningen voor studenten/jongeren en 5 onzelfstandige woningen. 

Figuur 2: productie gereguleerde huurwoningen (< € 710,68 per maand), inclusief tijdelijke en 
onzelfstandige woningen
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reguliere sociale huur

studentenwoningen zelfstandig

jongerenwoningen zelfstandig

tijdelijke en onzelfstandige woningen voor jongeren/studenten

Woningcorporaties hebben in 2018 in totaal 1.801 sociale huurwoningen in aanbouw genomen. 
Het gaat  om 1.525 reguliere sociale huurwoningen en 276 studentenwoningen. Hiermee is  ruim 
voldaan aan de huidige Samenwerkingsafspraken met woningcorporaties (1.200 sociale 
huurwoningen per jaar). 
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Middeldure en dure huurwoningen
Er zijn 1.152 middeldure huurwoningen in aanbouw genomen en 1.423 dure huurwoningen. In juni 
2017 is het Actieplan Meer Middeldure Huur vastgesteld door de gemeenteraad, hierin is 
vastgesteld dat er elk jaar 1.500 middeldure huurwoningen met een huur tussen de € 710,68 en 
€ 985 per maand in aanbouw worden genomen. In het coalitieakkoord is deze ambitie opgehoogd 
naar gemiddeld 1.670 middeldure huurwoningen per jaar. Deze woningen moeten nog ontwikkeld 
worden en daarom is in 2018 deze ambitie nog niet gehaald. Bij ruim twee derde van de 
middeldure huurwoningen die in 2018 in aanbouw zijn genomen, zijn afspraken gemaakt over de 
maximale huur en huurstijging. 

Koopwoningen
Er zijn in totaal 2.948 koopwoningen in aanbouw genomen. Dit is ruim boven het gemiddelde van 
2.000 koopwoningen die sinds 1994 per jaar in aanbouw zijn genomen en hiermee wordt voorzien 
in een grote vraag naar koopwoningen in de stad. Er zijn 141 koopwoningen door middel van 
individueel particulier opdrachtgeverschap (PO) ontwikkeld en 171 door middel van collectief 
particulier opdrachtgeverschap (CPO). 

Woningproductie naar stadsdeel
De meeste woningen zijn in aanbouw genomen in stadsdeel Noord (2.709 woningen). Ruim een 
derde daarvan bestaat uit sociale huurwoningen, maar er zijn ook veel koopwoningen in aanbouw 
genomen. Veel woningen liggen aan de IJ-oevers (NDSM, Buiksloterham en Overhoeks). 

In Zuidoost zijn in totaal 1.493 woningen in aanbouw genomen, waarvan het grootste deel 
studentenwoningen: ontwikkelaar Greystar heeft hier 955 studentenwoningen in aanbouw 
genomen (Our Domain). Middeldure huurwoningen zijn voornamelijk in aanbouw genomen in 
Nieuw West (The Fizz) en Oost (Sluishuis op IJburg). 

Figuur 3: woningproductie 2018 naar stadsdeel (exclusief tijdelijke en onzelfstandige woningen)
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2. Bouwproductie 2014-2018: een nieuwe piekperiode

De afgelopen vijf jaar zijn er in totaal 35.167 reguliere woningen in aanbouw genomen, 5.381 
tijdelijke woningen en 443 onzelfstandige woningen.
Er is sprake van een nieuwe piekperiode na die van de jaren ’20 en ’80 van de vorige eeuw. Er is 
sprake van een grote trek naar de stad als gevolg van globalisering, groei van de werkgelegenheid, 
het grote aanbod en de diversiteit van voorzieningen (onderwijs en wetenschap, kunst en cultuur, 
horeca). Het ontwikkelde vastgoed rendeert goed mede door de lage rente. 

Figuur 4: ontwikkeling start bouw vanaf 1994 (exclusief tijdelijke en onzelfstandige woningen)
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3. Bouwproductie naar woninggrootte  (gebruiksoppervlak)

Begin 2019 zijn de start bouw gegevens van het  Basisbestand Woningbouwlocaties van Grond & 
Ontwikkeling gekoppeld aan de kwalitatieve adresgegevens van de Basisregistratie Adressen en 
Gebouwen (BAG) van de Dienst Basisinformatie.  Hierdoor kan inzicht worden gegeven van de 
woninggrootte van de in 2018 in aanbouw genomen projecten.

Gebruiksoppervlak van woningen met start bouw 2018
In het algemeen zijn de duurste woningen het grootst en de goedkoopste het kleinst. Er zijn echter 
ook grote goedkope woningen en kleine dure. Dit hangt in belangrijke mate af van de ligging van 
de in aanbouw genomen locaties (verschillen in doelgroep en marktwaarde).
Bijna de helft van de koopwoningen in 2018  (48%) heeft een oppervlakte groter dan 100m² en een 
gering deel is kleiner dan 40 m² (6%).  
Van de dure huurwoningen heeft 50% een gebruiksoppervlakte tussen de  40m² - 70m² en 44% van 
de woningen is groter dan 70m².  6% is kleiner dan 40m². 
Van de middeldure huurwoningen heeft het grootste gedeelte (61%) een gebruiksoppervlakte van 
tussen de 40m² -70m²  en 23% is groter dan 70m².
Van de reguliere sociale huurwoningen is 58%  groter dan 40m2 en 19 %  groter dan 70m2. De 
studenten woningen en tijdelijke woningen zijn bijna allemaal kleiner dan 40m².  
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Verdeling gebruiksoppervlakte woningen 2018 per segment

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sociale huurwoningen tijdelijk

Sociale huurwoningen student

Sociale huurwoningen regulier

Middeldure huurwoningen

Dure huurwoningen

Koopwoningen

<40m²

40m²-70m²

70m²-100m²

>100m²

Vergelijking gebruiksoppervlakte woningen 2016-2018
De gemiddelde gebruiksoppervlakte van de in aanbouw genomen woningen is gedaald van 68m2 
tot 60 m² 
De dalende trend is het meest duidelijk bij de in aanbouw genomen koopwoningen. Het 
gemiddelde oppervlak is in dit segment afgenomen van 112 m2 tot 99 m2. Ook binnen de 
reguliere sociale huurwoningen en de studentenwoningen is het gemiddelde gebruiksoppervlak 
(licht) gedaald. Voor de andere segmenten is geen dalende trend zichtbaar. De gemiddelde 
oppervlaktes van de dure huur woningen stegen van 74m2 tot 76m2.  
De dalende trend in het gemiddeld gerealiseerde  woonoppervlak is in belangrijke mate een 
gevolg van het toenemende aandeel sociale huurwoningen. Van 2016 tot 2018 nam het aandeel 
sociaal toe van 36 % naar 50%. 

Gemiddelde woonoppervlakte per jaar en segment
2016 2017 2018 Totaal 

Koopwoningen 112,4 105,9 98,9 104,8
Dure huurwoningen 74,3 75,1 76,2 75,3
Middeldure huurwoningen 62,2 50,3 54,8 55,8
Sociale huurwoningen regulier 53,1 50,3 49,3 50,2
Sociale huurwoningen student 26,0 25,3 23,0 24,1
Sociale huurwoningen tijdelijk 22,6 18,6 23,3 22,1
Totaal (gewogen) 68,0 65,7 59,6 63,8

Beleid woninggroote
Er is een aparte notitie in voorbereiding over woninggrootte. De in aanbouw genomen projecten in 
de periode 2016-2018 worden nader geanalyseerd.  Tevens wordt in beeld gebracht hoe de 
gemeente stuurt op woninggrootte en of het wenselijk en mogelijk is om de werkwijze te 
veranderen in het licht van te realiseren gemeentelijke doelstellingen. 
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III  Planvoorraad 

1. Planvoorraad tot 2025

Het eerste jaar zit er op met 8.639 in aanbouw genomen woningen. De resterende planvoorraad is  
per 1 februari 2019 geactualiseerd. De planvoorraad vanaf 2019 omvat nog bijna 63.000 woningen. 
Bij voortdurende gunstige economische omstandigheden is er perspectief op het halen van een 
doelstelling van gemiddeld 7.500 woningen per jaar. 

Grafiek overzicht planvoorraad naar segment 2019-2024

Het vastgestelde woningbouwplan 2018-2025 ging uit van een planvoorraad van 73.093 woningen 
(per oktober 2018). In deze voorraad zit veel dynamiek. Projectplanningen veranderen gedurende 
de planvorming en uitvoering. De planvoorraad per 1 februari 2019 -  plus de in 2018 in aanbouw 
genomen woningen -  komt uit op 71.625 woningen. De gehele planvoorraad inclusief start bouw is 
dus met een kleine 1.500 woningen afgenomen en min of meer op niveau gebleven. 

Woningbouwplan Rapportage voorjaar 2019
Planvoorraad
Per 1-10-2018

Totaal Start bouw
2018

Planvoorraad
Per 1-2- 2019

sociale huur * 24.198 22.751 3.116 19.635
middeldure huur 11.817 16.729 1.152 15.577
dure huur en koop 29.046 28.287 4.371 23.916
programma (niet ingevuld) 8.032 3.858 3.858
 73.093 71.625 8.639 62.986

*woningcorporaties en particuliere beleggers  

Verschillen sociale huur (Woningbouwplan versus Voorjaarsrapportage)
In de Rapportage zitten 1500 sociale huurwoningen minder dan in het Woningbouwplan
De belangrijkste verklaring  is dat de start bouw van enkele grote projecten in de 2e helft van 2018 
is doorgeschoven naar na 2025. Het gaat om Strandeiland, Amstelkwartier 3 fase, Evertsenstraaat, 
Klaprozenweg en Oranjewerf. Daar tegenover staat dat er tussen 2018 en 2019 projecten zijn 
omgezet van onbekend programma naar sociale huur. Dat heft het verschil echter niet op.
Verschillen middensegment (Woningbouwplan versus Voorjaarsrapportage)
Het aantal middeldure huurwoningen in de planvoorraad is met 5.000 toegenomen. 
Dit komt voornamelijk door het omzetten van projecten met onbekend programma naar 
middeldure huur en het  toevoegen van nieuwe projecten. Daar tegenover staat dat  er  
middeldure huurwoningen zijn  doorgeschoven naar de periode na 2024. Het netto resultaat is een 
flinke toename in het aantal geplande middeldure huurwoningen. 

2. Planvoorraad 2019 

De planvoorraad omvat 13.419 woningen.  Dit vormt een goede basis om in de buurt te komen van 
een productie van 7.500 woningen.  De start bouw staat echter onder druk door de voortdurende 
bouwkostenstijging en de schaarse aan bouwcapaciteit. 

De plannen die dit jaar moeten starten zijn in een vergevorderd stadium. Met de meeste 
ontwikkelaars zijn afspraken gemaakt over plan en planning. Werkenderweg zijn er echter altijd 
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hobbels te overwinnen. Soms vraagt het hele proces meer tijd en schuiven projecten door naar een 
volgend kalenderjaar. Vertraging kan  optreden in de fase van:

- aanbesteding (bouwkostenstijging en schaarste aan bouwcapaciteit)  
- acceptatie erfpachtaanbieding (discussie over verwerking gemaakte afspraken)
- verlening bouwvergunning  (proceduretijd, bezwaar en beroepsprocedure) 
- planvorming  (meer tijd nodig om te komen tot een definitief ontwerp).

Betaalbaarheid
In de planvoorraad voor 2019 zitten bijna 5.000 sociale huurwoningen, waarvan ruim 3.000 door de 
Amsterdamse woningcorporaties. Dit vormt een smalle basis om de gemiddeld  gewenste 2.500 
sociale huurwoningen per jaar door corporaties in 2019 te realiseren. 
De planvoorraad middeldure huur omvat 2.300 woningen. Dit is eveneens niet ruim  om het 
gemiddeld gewenste aantal van 1.670 middeldure huurwoningen per jaar in 2019 te halen. 

Voortgangsbewaking
De gemeentelijke projectmanagers en managers gebiedsontwikkeling houden de vinger aan de 
pols. Indien mijlpalen niet worden gehaald wordt bezien hoe de vertraging kan worden beperkt.  
Per kwartaal wordt de totaalbalans opgemaakt. 

Tabel. 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

3. Planning tenders woningbouw 2019

Voor een deel van de planvoorraad 2019-2025 is de opdrachtgever / ontwikkelaar  nog niet 
bekend. 
Gemeentelijke bouwkavels worden uitgegeven na het nemen van het investeringsbesluit. Om een 
bouwkavel te kunnen tenderen moet bovendien aan een aantal voorwaarden worden  voldaan. Er 
moet bijvoorbeeld een vastgesteld verkavelingsplan zijn op basis waarvan een bouwenvelop kan 
worden opgesteld en er moet bij voorkeur een geschikt bestemmingsplan zijn op grond waarvan 
zonder probleem een omgevingsvergunning kan worden aangevraagd (al dan niet na ruimtelijke 
onderbouwing).  Daarnaast moet de kavel tijdig  bouw- en woonrijp kunnen worden gemaakt.  
In november 2018 heeft een marktconsultatie plaatsgevonden, waarbij recente ervaringen  zijn 
gedeeld.  In hoofdlijn zijn marktpartijen tevreden over de Amsterdamse werkwijze van tenderen. 
Er zijn wel suggesties gedaan voor betere communicatie na gunning en afwijzing. Ook is nogmaals 
aangegeven dat de gemeente de juiste balans moet blijven zoeken bij het geven van ruimte aan de 
markt en het stellen van eisen in het kader van gemeentelijke doelstellingen. 
Team Gebiedsontwikkeling, Zuidas en stadsdelen hebben diverse tenders in voorbereiding. De 
kavels worden verspreid op de markt gebracht om een zo goed mogelijk resultaat te kunnen 
halen. De website Tenderprogramma Amsterdam (zie onderstaande link) geeft een actueel beeld 
van de lopende tenders en de tenders die op heel  korte termijn worden gepubliceerd. 
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(https://www.amsterdam.nl/ondernemen/investeren/woningbouw/investeerdersloket/tenderprog
ramma/)’ 

Tabel.  Tenders in voorbereiding 
Stadsdeel Project
Oost Haveneiland IJburg kavel 1D
Oost Centrumeiland blok 1
Oost 2e fase Amstelkwartier blok 5
Oost 2e fase Amstelkwartier blok 7A 
Oost 2e fase Amstelkwartier Watertoren + Directeurswoning
Oost Koffiefabriek Johan Muyskesweg
Oost Eenhoorn kavel 6
Oost Archimedesplantsoen
Nieuw West Lelylaan Podium Kavel C/D
Nieuw West Lelylaan I Stationslocatie
Nieuw West August Allebeplein blok 2
Nieuw West Tuinen van West kavel 13
Nieuw West Reimerswaalbuurt blok 4 + 5
Nieuw West Sloterdijk III Kavel L4
Zuid Havenstraatterrein blok 1-2
Zuid Kop Zuidas kavel K
Noord Overhoeks kavel 7

Voor bouwkavels met alleen sociale huurwoningen is een apart selectiebeleid. De corporaties 
hebben daarin een voorrangspositie en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties draagt 
een of meerdere corporatie voor. Zelfbouw staat eveneens niet in de  bovenstaande tabel. 

4. Planning principe- project, en investeringsbesluiten 2019

De planvoorraad 2018-2025 bevat voor een deel projecten die in nog een vroege fase van 
planontwikkeling zijn. Nadere bestuurlijke besluitvorming is dan nodig om tot uitvoering te 
komen.  Het Plan- en Besluitvormingsproces Ruimtelijke Maatregelen (Plaberum) maakt een 
onderscheid tussen principe- , project- en investeringsbesluiten. 
In de navolgende tabellen is aangegeven welke projecten zo mogelijk dit jaar ter besluitvorming 
worden voorgelegd aan het College van B&W (principe- en projectbesluiten) of de Gemeenteraad 
(investeringsbesluiten). 

Investeringsbesluiten

Oost Amstelstation Amsteloever

Oost Amstelkwartier 3e fase

Oost De Omval Weespertrekvaart

Oost Strandeiland 1e fase IJburg

Oost Zeeburgereiland Baaibuurten Statushouders

Noord Klaprozenweg Noord-Oost *

Noord Buiksloterham

Noord Hamerkwartier

Noord IJdoornschoollocatie + Kubuslocatie
Noord Zelfbouw (diversen)
West Jan Evertsenstraat West
West Sloterdijk Zuid
West Ringspoorzone Noord ( kolenkit RSN)

https://www.amsterdam.nl/ondernemen/investeren/woningbouw/investeerdersloket/tenderprogramma/
https://www.amsterdam.nl/ondernemen/investeren/woningbouw/investeerdersloket/tenderprogramma/
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West Fridtjof Nansenhoff h in de Robert Scottbuurt)
Nieuw West Koningin Wilhelminaplein Noord
Zuidoost H-Buurt Midden
Zuidoost E-Buurt Noord
Zuidoost De Flanken Nelson Mandela Park
Zuidoost Arenapoort West
Zuidoost Amstel II BWP Hullenbergweg *
Zuidoost Vreeswijkpad

*in 2019 wordt eerder ook een projectbesluit voorgelegd

Projectbesluiten

Noord Sixhaven (Tolhuistuin, IJplein, Willemssluizen, Zuidelijke verbinding NH kanaal)

Noord Klaprozenweg Noord-Oost 

Zuidoost De Nieuwe Kern

Zuidoost Reigersbos

Zuidoost Amstel II BWP Hullenbergweg 

Zuidoost H-Buurt Noord

Nieuw West Bastionhotel & Ringparkgebouw 

Principebesluiten 

Nieuw West Spieringhorn

West Gulden Winckel

Principe besluiten ontwikkelbuurten

Zuidoost Reigersbos

Zuidoost H buurt 

Zuidoost Holendrecht 

Zuidoost Venserpolder

Noord Hamergebied Vogelbuurt/IJ-plein - Sixhaven

Noord Oud Noord Volewijck/Gentiaan 

Noord Banne Zuid (fase 2)                        

Noord Molenwijk

Noord Waterlandpleinbuurt (2e fase)                        

Noord De Kleine Wereld
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IV   Doelgroepen

1. Wooncoöperaties en Zelfbouw

De zelfbouwtaakstelling is voor de periode 2019-2022 vastgesteld op 350 woningen per jaar via 
zowel gemeentelijk, als extern aanbod. 
Het aanbod bestaat grotendeels uit kavels voor Bouwgroepen (CPO), Medeopdrachtgeverschap 
(MO) en Wooncoöperaties. Daarnaast is er aanbod voor Individuele Zelfbouw en Samen in het 
Klein.  Als speerpunt wordt bij Wooncoöperaties ingezet op schaalvergroting  en bij CPO en MO op 
specifieke en vernieuwende woonvormen. In alle gevallen is er aandacht voor betaalbaarheid.
Het aanbod voor 2019 wordt geïnventariseerd en voorbereid.

Om te zorgen dat er meer woningen door wooncoöperaties worden gebouwd, zullen de lopende 
pilots fasegewijs worden geëvalueerd. Tegelijkertijd worden nieuwe locaties geïnventariseerd en 
wordt onderzocht op welke wijze de gemeente (eventueel) financieel garant kan staan.
De evaluatie van de inschrijfprocedure van de eerste wooncoöperatiepilot op Centrumeiland is 
afgerond en ter kennisname gezonden naar de commissie Wonen en Bouwen van 6 maart jl..

Andersson Elffers Felix heeft op verzoek van de gemeente een Aanjager Wooncoöperaties 
geleverd in de persoon van Maarten van Poelgeest. 
De aanjager heeft de opdracht om -  in samenwerking met de betrokken diensten - voor de zomer 
een Amsterdams Actieplan Wooncoöperaties te maken, gesprekken te voeren met corporaties en 
concrete initiatieven verder te brengen. 
Het actieprogramma heeft zowel betrekking op nieuwbouw als bestaande bouw en kent meerdere  
lijnen. Het zal concrete doelen bevatten, voorstellen doen voor de noodzakelijke aanpassing of 
vernieuwing van beleid en suggesties doen voor de concrete ondersteuning van initiatieven.

  
2. Jongeren en studenten

Het Woningbouwplan zet voor de periode 2019-2022 in op het realiseren van 9.000 betaalbare 
jongeren- en studentenwoningen in Amsterdam. 

Het Plan jongeren- en studentenhuisvesting 2019-2022 is op 26 februari 2019 vastgesteld door  
het College van B&W en op 27 maart 2019 behandeld in de commissie WB. 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 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.
Het plan vormt 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.

Betaalbaarheid 
Bij het uitgeven van nieuwe kavels kan de gemeente harde eisen stellen en met corporaties 
kunnen specifieke afspraken worden gemaakt. Voor jongeren en studenten onder de 23 jaar gaat 
de gemeente uit van een maximale huur van € 424 per maand en voor de groep tussen de 23 tot 28 
jaar van een maximale huur tot € 607 per maand. 
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Bij particuliere ontwikkeling op eigen grond of op een bestaand erfpachtrecht kan de gemeente 
minder eisen. Het zal gaan om woningen tot 40 m2  met een maximale huur tot de liberalisatie-
grens van € 720 per maand.

Convenant studentenhuisvesting Amsterdam
De gemeente sluit graag een convenant met de Amsterdamse universiteiten, hogescholen, 
studenten en de betrokken corporaties De Key en Duwo om via een gezamenlijke extra inzet te 
komen tot het terugdringen van het tekort aan studenteneenheden.  Het gaat bij het toevoegen 
van woningen zowel om nieuwbouw op gemeentelijke locaties als om transformatie van panden in 
bezit bij universiteiten en hogescholen.  

3. Ouderenhuivesting

Het Programmaplan Ouderenhuisvesting 2019-2022 is op 22 januari 2019 vastgesteld in  het 
college van B&W en op 13  februari jl. behandeld in de Gemeenteraad. 

Het programma maakt zich sterk voor een goede woonpositie van de Amsterdamse ouderen in 
een nauwe samenwerking met de ouderen zelf, de woningcorporaties, de zorgaanbieders en alle 
andere betrokken partners. Ouderen wonen verspreid over de stad en  willen bij voorkeur in hun 
eigen buurt blijven wonen. Daarom besteedt het programma veel aandacht aan gebieden in de 
stad met een ongeschikte woningvoorraad en een sterk vergrijzende bevolking. 

Voor de nieuwbouw worden de huidige afspraken  voortgezet:
 minimaal 5% van de sociale huur corporaties is voor ouderen (woningtoewijzing), 
 tenminste 90% van sociale huur corporaties is aanpasbaar gebouwd (bouwen)
 handhaven subsidies voor aanpasbaar bouwen in de vrije sector (bouwen)

Het Programmaplan zet bovendien in op het “geclusterd wonen voor ouderen” in de huursector 
(sociaal en middelduur). In de stad zijn diverse ouderengroepen die gemeenschappelijke vormen 
van wonen willen realiseren. Nieuwe ‘seniorenhofjes’ kunnen het wonen in een  verzorgingshuis 
voor een deel vervangen. 
Kansen doen zich voor bij de transformatie van leegkomende verpleeg- en verzorgingshuizen en 
bij de ingrijpende renovatie van bestaande reguliere wooncomplexen. Daarnaast biedt ook de 
nieuwbouw mogelijkheden om gemeenschappelijke woonvormen te realiseren. 
Het College komt voor de zomer van 2019 met een  aparte beleidsnotitie over het geclusterd 
wonen voor ouderen.  Daarin komt terug welke bijdrage woningcorporaties willen leveren en 
welke inzet van marktpartijen kan worden verwacht. 
Met de woningcorporaties worden concrete afspraken gemaakt in het kader van de nieuwe 
samenwerkingsafspraken.

Tijdens de behandeling van het programmaplan in de Raad zijn twee moties aangenomen. Motie 
193 van de leden Hammelburg (d66) en De Jong (Groen Links) gaat over levensloopbestendig 
bouwen. 
Het college gaat motie 193 uitvoeren en verkennen of een convenant met woningcorporaties en 
ontwikkelaars mogelijk is   De motie wordt geagendeerd op de agenda van het eerstkomende 
bouwoverleg met marktpartijen.  
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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 Programmaplan voor de Huisvesting Kwetsbare Groepen 2019-2022 vastgesteld.  

Het Programmaplan 2019-2022  zet in op voldoende passende woonplekken. 
Met de corporaties worden in 2019 afspraken gemaakt voor de huisvesting van kwetsbare groepen 
in de periode 2020-2024 (rekening houdende met de uitkomsten van de fundamentele discussie 
over de herziening van de woonruimteverdeling. 
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.
Het in 2015 vastgestelde bouwprogramma voor statushouders (waaronder tijdelijke huisvesting) 
wordt afgemaakt. Eind 2021 zullen dan 2.700 nieuwe wooneenheden voor kwetsbare groepen zijn 
gerealiseerd.

5. Maatschappelijke Professionals

Het college wil de mogelijkheden verruimen om medewerkers in het onderwijs, kinderopvang en 
(jeugd)zorg voorrang te geven in de sociale huur en middeldure huur. Het gaat primair om een 
verdelings- en toewijzingsvraagstuk.  

De gemeente is in 2018 een experiment gestart om 100 jongerenwoningen met voorrang toe te 
wijzen aan jonge leraren. Daartoe zijn afspraken gemaakt met de woningcorporaties die in 2018 
tijdelijke  woningen hebben opgeleverd. Daarbij is gebruik gemaakt van het experimenteerartikel 
in de Huisvestingsverordening. 
De gemeente heeft daarnaast de onderwijskoepels voor primair en voortgezet onderwijs in 
contact gebracht met Wonam die daarop 30 woningen in een complex middeldure huur heeft 
aangeboden en toegewezen aan leraren. In een ander project heeft Wonam begin 2019 15 
woningen aangeboden en toegewezen aan mensen uit de zorg.
Op deze wijze heeft  (recent opgeleverde) nieuwbouw een bijdrage geleverd aan het oplossen van 
het tekort aan leraren en zorgmedewerkers.

Het integrale actieplan voor de aanpak van het tekort aan maatschappelijke professionals wordt in 
de loop van 2019 via wethouder Kukenheim  voorgelegd aan de Raad. De eventuele herinvoering 
van voorrang voor beroepsgroepen bij woningtoewijzing, komt aan de orde bij de volgende 
herziening van de Amsterdamse Huisvestingsverordening.  

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 (“community”).
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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 “communities”  zullen niet alleen ontwerpers maar ook beheerders 
nadrukkelijk een rol spelen in het vormgeven en uitwerken van de nieuwe woonconcepten. 

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

Corporaties zijn een bijzondere samenwerkingspartner voor de gemeente gegeven 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.  Het idee is om in 2019 via twee sessies te komen tot kansrijke ideeën en 
pilots. Het beoogde  resultaat is dat meerdere woningcorporaties een pilot gaan uitvoeren op een 
nieuwbouwlocatie of binnen bestaand bezit (bijvoorbeeld te transformeren zorgvastgoed). 

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 in 
samenwerking met Pakhuis de Zwijger en Architectuurcentrum Amsterdam een prijsvraag 
uitschrijven voor bijzondere woonconcepten. Het beste idee krijgt vervolgens een plek in 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.
Het beoogde resultaat  is dat er een pilot met een bijzonder woonconcept wordt gerealiseerd via 
een tender, en mogelijk meerdere pilots worden uitgevoerd op bestaande grondposities. 
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V    Lopende specifieke acties

1. Amsterdam klimaat neutraal 2050

Duurzaamheid en energietransitie zijn speerpunt van beleid. 
Het college heeft de ambitie de CO2 uitstoot terug te dringen met 55% in 2030 en 95% in 2050. In 
de Routekaart Amsterdam klimaatneutraal worden de ambities concreet gemaakt. De inzet loopt 
via 5 paden: gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie, eigen organisatie en Haven. 
Na de vaststelling van het akkoord in het college volgt er een participatietraject. Dit moet rond de 
zomer van 2019  leiden tot een stedelijk klimaatakkoord en akkoorden per stadsdeel. 

Voor de woningbouw is de ambitie om energieneutraal of energieleverend te bouwen van belang. 
Het gaat om bovenwettelijke wensen. 
Het bouwbesluit bevat op dit moment de eis van een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van 0.4 
voor woningen.  Vanaf 2019 kan de gemeente Amsterdam een EPC eisen van 0,2 op grond van de
 in 2018 gewijzigde crisis- en herstelwet.  Vanaf 2020 gaat het bouwbesluit over van de EPC naar 
de BENG-norm (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). 
De grondprijzen van de gemeente gaan in  de loop van 2019 uit van een EPC van 0,2  en  van 
aardgasloos bouwen (aansluiting op het warmtenet).

Een hogere energieprestatie dan een EPC van 0,2 brengt hogere bouwkosten met zich mee. In een 
markt met stijgende opbrengsten (huur/koop) kunnen deze meerkosten worden gecompenseerd. 
Bij gereguleerde woningbouw (sociale huur en middensegment) is dat echter niet het geval. Extra 
eisen leiden dan tot lagere grondopbrengsten. 

Bij gemeentelijke tenders worden inzendingen gewogen op grondbod, programma, kwaliteit en 
Duurzaamheid.(EPC). Duurzaamheid telt daarbij voor minimaal 30% mee. Indien een inzending 
veel beter scoort dan de wettelijke eis, maakt het meer kans op selectie.  
Met de woningcorporaties worden in 2019 afspraken gemaakt over duurzaamheid (o.a. EPC) in het 
kader van de nieuwe  samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2020-2023.
 

2. Gebiedstransformatie (stroomlijnen processen)

Gebiedstransformatie zal  een steeds grotere bijdrage moeten leveren aan de Amsterdamse 
woningbouwproductie. Het opschalen van gebouwtransformatie naar gebiedstransformatie is  
een relatief nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling en kwetsbaar. Het gaat om gebieden als 
Sloterdijk I, Hamerkwartier, Schinkelkwartier, Amstel III, Cruquiusweg en Klaprozenweg.

Gebiedstransformatie laat zich lastig vergelijken met traditionele gebiedsontwikkeling, waar de 
gemeente een actieve rol inneemt door grond uit te geven en  regie op tempo en gewenste 
ontwikkelingen heeft.
 In de transformatiegebieden is grotendeels sprake van uitgegeven erfpachtrechten, soms van 
enkele particuliere gronden en slechts sporadisch van vrij uitgeefbare grond. Hierdoor is de invloed 
van de gemeente op de toekomstige gebiedsontwikkeling op deze locaties veel geringer en is de 
gemeente in grote mate afhankelijk van de erfpachters en eventuele grondeigenaren in het 
gebied. Deze gaan pas transformeren als er voor hen een rendabele businesscase is. Dit staat 
momenteel onder druk vanwege de gemeentelijke randvoorwoorden voor de betaalbaarheid van 
de nieuwe woningen en de groeiende rendementen op het huidige vastgoed vanwege de 
aantrekkende kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. Dit kan er toe leiden dat erfpachters afzien van 
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transformatie, omdat er voor hen sprake is van een onrendabele top op de ontwikkeling en / of 
doorexploiteren van het huidige vastgoed aantrekkelijker is. 

Dit neemt niet weg dat de gemeente met een initiërende en stimulerende rol, afspraken met 
erfpachters overeenkomt, om hun bestaande vastgoed te verdichten en transformeren. Met name 
in Amstel III, maar ook op andere locaties, heeft de gemeente  overeenkomsten met erfpachters 
gesloten voor de herontwikkeling van hun vastgoed.  
Er zijn bovendien procesmatige verbeteringen doorgevoerd om de rol van de gemeente te 
versterken. Er is en wordt gewerkt aan het standaardiseren van processen en overeenkomsten. 
Het ingestelde Expertteam Transformatie biedt concrete ondersteuning aan projecten.

Bij de gebiedstransformatie bekijkt de gemeente continu op welke wijze zij haar rol het best kan 
invullen om de gewenste transformatie op gang te krijgen en houden. De gemeente is en blijft 
echter mede-afhankelijk van de in het gebied aanwezige partijen.

3. Particuliere transformatie (omgang met verzoeken tot afwijken van 40-40-20)

Het in de Woonagenda 2025 opgenomen uitganspunt van 40-40-20 geldt zowel voor nieuwbouw 
als voor particuliere transformatie. In het door de gemeenteraad vastgestelde “Stedelijk Kader 
voor Particuliere transformatie” zijn wel specifieke criteria opgenomen om te kunnen afwijken van 
40-40-20 om transformatie te bevorderen.

Het college heeft in oktober 2018 voor de eerste keer verantwoording afgelegd over het gebruik 
van de afwijkingsbevoegdheid. De evaluatie is op 21 november 2018 behandeld in de commissie 
Wonen en Bouwen. 
De conclusie van de eerste evaluatie was dat het Stedelijk Kader voldoende houvast geeft om te 
kunnen beoordelen of afwijken van de 40-40-20 nodig is. Bij alle ingediende verzoeken was er 
sprake van goede redenen om af te wijken  Opvallend was dat alle toegestane afwijkingen samen, 
tot een programma leidde van 38-40-20. 
De gemeentelijke toestemming om af te wijken wil overigens nog niet zeggen dat de projecten  
ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. 

Het college zal elk half jaar rapporteren over de toepassing van de bevoegdheid om af te wijken 
van 40-40-20 in de rapportage over de stand van zaken van het Woningbouwplan 2018-2025. Te 
beginnen in de rapportage van komend najaar. 

4. Middeldure huur (eeuwigdurend)

Het College wil  project-specifiek inzetten op eeuwigdurende middeldure huur. Aan de 
implementatie wordt gewerkt. 
Voor de zomer wordt een beleidsvoorstel voorgelegd.

Om passende grondprijzen te kunnen afgeven is een berekeningsmethodiek ontwikkeld en om te 
komen tot erfpachtuitgifte wordt een nieuwe  bestemming aan de bestaande woningcategorien 
toegevoegd (“eeuwigdurende middeldure huur” ) en worden bijbehorende erfpachtbepalingen 
geformuleerd. Dit kan binnen het mandaat van directeur Grond & Ontwikkeling.  De toewijzing 
aan middeninkomens zal worden geregeld met de Huisvestingsverordening Amsterdam. 
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Vanuit het perspectief van het Woningbouwplan 2018-2025 wordt sinds eind 2018  gesproken met 
een viertal grote institutionele beleggers over de middeldure huur (Amvest, Vesteda, Syntrus 
Achmea en Bouwinvest). Het gesprek gaat over de bereidheid om te investeren in eeuwigdurende 
middeldure huur en de bereidheid om afspraken te maken over de huurontwikkeling in de 
bestaande voorraad middeldure huurwoningen. 
De animo om eeuwigdurende middeldure huurwoningen te bouwen is vooralsnog gering, maar de 
verkenning is nog niet afgerond. Beleggers zijn mogelijk wel bereid tot het maken van afspraken 
over de bestaande voorraad (huurstelling en huurverhoging, woningtoewijzing, transparantie 
bieden) al dan niet in combinatie met een zekere voorrang bij de uitgifte van gemeentelijke 
bouwkavels. Beleggers willen liever specifieke  afspraken met de gemeente Amsterdam dan 
regulering door het Rijk (noodknop). 
Het verkennende gesprek met de 4 grote institutionele beleggers loopt nog door.

De in 2017 opgerichte Samenwerkingstafel Middenhuur is in nieuwe stijl voortgezet. Naast  
institutionele beleggers zijn hierin de Amsterdamse woningcorporaties vertegenwoordigd. Aan 
deze tafel komt de uitvoering van het Actieplan Meer Middeldure Huur (AMMH) aan de orde, met 
specifieke aandacht voor de doorstroming van huurders van woningcorporaties en voorrang voor 
beroepsgroepen / maatschappelijke professionals.

5. Sociale huur woningcorporaties (divers aanbod)

De ambitie is om in de periode tot 2025 gemiddeld 2.500 sociale huurwoningen per jaar in 
aanbouw te laten nemen. Aan voldoende planvoorraad wordt gewerkt. De gemeente streeft 
binnen de planvoorraad ook naar verscheidenheid, zodat alle mogelijke doelgroepen tot hun recht 
kunnen komen. Dit betekent de inzet op  een mix aan woningen in oppervlakte en aantal kamers. 

Het project(niveau) is de beste schaal om de mix aan doelgroepen te bepalen, omdat doelgroepen 
als gezinnen, jongeren/studenten of ouderen verschillende locatievoorkeuren hebben. Uiteraard 
dient het totaal wel te beantwoorden aan de beoogde diversiteit in aanbod. 
Voor een aantal specifieke woningtypen kan het wenselijk zijn op stedelijk niveau afspraken te 
maken, omdat deze woningen  anders mogelijk niet in voldoende mate worden gerealiseerd. 
Daarbij word gedacht aan rolstoelwoningen, 5- of meerkamerwoningen en geclusterde 
woningen voor ouderen.  
In de loop van 2019 zal duidelijk zijn wat de gemeente precies met de corporaties kan afspreken in 
het kader van de prestatieafspraken 2020-2023.  

De gemeente kan bij de uitgifte van grond voorwaarden verbinden aan de grootte van de 
woningen.

6. Regulering koopwoningen (in de nieuwbouw)

Het coalitieakkoord zet in op behoud en toevoeging van koopwoningen.  Huishoudens met een 
laag- of middeninkomen komen in Amsterdam heel moeilijk aan een koopwoning,  vooral de 
starters op de woningmarkt. 
 “Buy-to-let” is onder de huidige marktomstandigheden beleidsmatig onwenselijk. Mede op 
verzoek van de Commissie Wonen en Bouwen onderzoekt het college de mogelijkheid om een 
zelfbewoningsplicht voor koopwoningen in te voeren.

Het college overweegt de invoering van een “verhuurverbod”  voor  nieuwe koopwoningen.  Dat 
kan via specifieke erfpachtvoorwaarden. Aspirant-kopers  hoeven dan niet meer te concurreren 
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met particuliere beleggers die vaak woningen kopen zonder voorbehoud van financiering. Het 
verhuurverbod geldt bovendien voor volgende kopers en heeft dus een langdurig effect op de 
woningmarkt. 
De invoering en implementatie van de maatregel worden nader verkend  en eventuele dilemma’s 
en effecten zullen ter bespreking worden voorgelegd aan de Commissie.  Om een beeld te krijgen 
van de effecten op de woningbouw en woningmarkt zal een marktconsultatie worden uitgevoerd. 
Bovendien wordt de  juridische houdbaarheid van de maatregel getoetst en wordt bezien wat de 
maatregel betekent voor de handhaving en de bijbehorende ambtelijke capaciteit.
De Raad is  via een brief van de wethouder Bouwen en Wonen geinformeerd over de mogelijke 
invoering van het “verhuurverbod” van koopwoningen. 

Middeldure koop
Met de Woonagenda 2025 is besloten dat er bij  ruimtelijke projecten van meer dan 800 woningen 
ook middeldure koop in de plannen wordt opgenomen (telt  binnen het segment middelduur).  De 
gemeente legt daarbij de maximale te vragen koopprijs vast, gerelateerd aan het besteedbare 
inkomen van middengroepen. De maximale verkoopprijs  in 2018 was in € 257.000 en bedraagt in 
2019 € 297.000.
De gemeente mag wettelijk geen regels stellen aan de toewijzing van koopwoningen. Het is dus 
niet mogelijk om grenzen te stellen aan het maximum inkomen van de kopers. De te realiseren 
middeldure koopwoningen in Amsterdamse projecten kennen een marktconforme verkoopprijs en 
grondprijs. 
De Raad is via een brief van wethouder Bouwen en Wonen geïnformeerd over de inzet op 
middeldure koop. 

7. 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. 

Om te komen tot een notitie worden allereerst een aantal inspirerende projecten bezocht samen 
met deskundigen op het gebied van alternatieve ontwikkelmodellen. De volgende projecten 
worden bezocht: Oosterwold Almere, Wooncooperatie Roggeveenstraat De Haag, 
Smakkelaarsveld Utrecht en Zelfbouw Westlandgracht en Schoonschip in Amsterdam. Mogelijk 
wordt ook een werkbezoek afgelegd aan de Genossenschaften in Zurich.  

De verkennende notitie is naar verwachting in mei 2019 gereed.  Daarna worden concrete 
modellen uitgewerkt.  Mogelijk kan reeds in 2020 gestart worden 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 de Gebiedsontwikkeling. 
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VI    Financiële ruimte

De financiële ruimte om het geambieerde Woningbouwplan te realiseren is mede afhankelijk van 
de ontwikkeling van het Vereveningsfonds en de Zuidas. 
Voorjaar 2019 is de stand opgemaakt van de grondexploitaties onder het Vereveningsfonds en de 
Zuidas (ultimo 2018), alsook de stand van zaken met betrekking tot de reserve Vereveningsfonds 
en de Zuidas. Over de gecombineerde stand van zaken wordt gerapporteerd in het 
Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG). 

Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2019
Het MPG 2019 laat een gunstige ontwikkeling over 2018 zien. Er is voor een recordbedrag aan 
erfpachtuitgiftes gerealiseerd (€482 miljoen). De Zuidas had daar een belangrijk aandeel in. 
De erfpachtuitgiftes leiden normaliter binnen een periode van een maand tot een jaar tot start 
bouw van het beoogde vastgoed. 
Niet alleen het bedrag aan gerealiseerde erfpachtuitgiftes was hoog, ook kon een aanzienlijke  
winst worden genomen (€230 miljoen). Dit bedrag is toegevoegd aan de reserves. 
De reserves worden gebruikt voor drie zaken: het dragen van risico (weerstandsvermogen), het 
voorfinancieren van voorinvesteringen (reserveringen) en het geven van ruimte voor aanvulling op 
de bestaande planvoorraad (vereveningsruimte). 

Vereveningsruimte
De vereveningsruimte is dat deel van de reserve dat resteert nadat het weerstandsvermogen en de 
reserveringen zijn bepaald. De gezamenlijke vereveningsruimte van Vereveningsfonds en Zuidas 
bedraagt €108 miljoen. 
Dit is minder dan bij het MPG 2018 werd verwacht. Een belangrijke reden is dat de uitname ten 
gevolge van het coalitieakkoord van afgerond €200 miljoen, reeds volledig is verwerkt. Deze 
uitname is onder meer  bedoeld als voeding voor het klimaatfonds.  Indien de vereveningsruimte 
wordt gecorrigeerd voor de versnelde uitname, dan is er sprake van een verbetering van de 
gerealiseerde vereveningsruimte van circa €50 miljoen. 

Prognose kasstromen 
In de actieve plannen resteert een bedrag van €3,9 miljard aan nog te realiseren inkomsten en  een 
bedrag van €2,4 miljard aan nog te realiseren uitgaven. Deze inkomsten en uitgaven worden 
volgens planning gerealiseerd in een periode van 15 jaar. Bij conjuncturele ontwikkelingen worden 
verwachtingen bijgesteld. Een horizon van vijftien jaar is echter te lang om reële uitspraken over te 
doen. In het MPG wordt derhalve een prognose gemaakt van de kasstromen voor een periode van 
vijf jaar. 
Op basis van de geraamde kasstromen is de verwachting dat de reserves de komende jaren zullen 
groeien op basis van winstnemingen 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 € 800 miljoen in 2023. Benadrukt wordt dat dit bedrag nog 
wel moet worden verdiend. 

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 die nodig zijn om de gebiedsontwikkeling ook na 2022 op peil te 
houden. Er is voldoende ruimte om het Woningbouwplan te realiseren. Ten opzichte van het 
Woningbouwplan is er sprake van een reeds  gerealiseerde toename van € 50 miljoen.


