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Belangrijk dat 
Amsterdam betaalbaar 
blijft voor iedereen
Hoe is de woningsituatie in uw gemeente? 

‘Er is in Amsterdam een tekort aan woningen, en vooral aan 

betaalbare woningen voor mensen met een laag of gemiddeld 

inkomen. Daarom bouwen we de komende jaren met name voor 

deze groepen extra woningen bij.’

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor Amsterdam?

‘Het is belangrijk dat Amsterdam een betaalbare stad is voor 

iedereen. De dikte van de portemonnee mag niet bepalen of je hier 

wel of niet kunt wonen. Daarnaast is Amsterdam hard bezig om te 

zorgen dat woningen ook echt gebruikt worden om in te wonen. 

Zo hebben de 30 dagen regeling ingevoerd voor 

vakantieverhuur, en zetten we streng in op de 

bestrijding woonfraude.’

Wat is de groeiambitie?

‘De ambitie is om tussen 2018 en 2025 52.500 woningen in 

aanbouw te nemen, waarvan 17.500 sociale huurwoningen van 

corporaties en 11.690 middeldure huurwoningen.’

Voor welke doelgroepen wilt u graag iets extra’s doen?  

‘Voor mensen met laag en midden inkomen (minder dan € 60.000 

per jaar), kwetsbare huishoudens, ouderen en jongeren. Zo hebben 

we onlangs het plan kwetsbare groepen aangenomen om te zorgen 

dat de meest kwetsbare Amsterdammers niet de dupe worden van 

het tekort aan betaalbare woningen. Ook starten we met de bouw 

van 10.500 betaalbare woningen en kamers voor studenten en 

jongeren in Amsterdam en de regio.’

Wat betekent de samenwerking binnen Holland Metropole 

voor Amsterdam?  

‘De schaarste op de woningmarkt is niet alleen een Amsterdams 

probleem, de andere grote steden hebben daar ook last van. 

Samen staan we sterker om dit richting het Rijk te agenderen. 

De samenwerking tussen de vijf grote Nederlandse steden, 

grote ontwikkelaars/bouwers en institutionele beleggers heeft de 

afgelopen jaren steeds meer de positie van een informeel platform 

gekregen waar de publieke en private kant samenwerken aan 

meerdere doelstellingen. De opgaven worden steeds complexer 

en de druk om resultaten te boeken stijgt. Om een welvarende en 

gezonde toekomst veilig te stellen, is het noodzakelijk om op basis 

van gelijkheid, met begrip voor elkaars rol en positie, te werken aan 

de verstedelijkingsagenda.’

Hoe houdt de gemeente wonen betaalbaar? 

Er is in Amsterdam een enorme behoefte aan meer woningen. 

We halen bouwrecord na bouwrecord. Maar dat is niet genoeg, 

want de prijzen blijven stijgen. Woningen worden vaker 

gekocht door beleggers die ze verhuren tegen vaak enorme 

huurprijzen (buy to let). Zo wordt Amsterdam onbetaalbaar. 

Om dat tegen te gaan onderzoeken we de mogelijkheid van een 

verhuurverbod bij nieuwbouw koopwoningen en de mogelijkheid 

om middeldure koopwoningen te bouwen. Voor middeldure 

huurwoningen is een Actieplan vastgesteld, waarmee voor nieuwe 

middeldure huurwoningen een uitpondtermijn van 25 jaar is 

vastgelegd. Om de bestaande woningvoorraad te beschermen en 

nieuwbouw mogelijk te maken, heeft de gemeente ook hulp nodig 

uit Den Haag. We pleiten voor de noodknop. Dit zou de stad 

30.000 middeldure huurwoningen opleveren.’

Hoe ziet u de verantwoordelijkheid van de gemeente als het 

gaat om de hoge grondprijzen? 

‘Grondprijzen worden residueel bepaald: grondwaarde is 

datgene wat overblijft als de marktwaarde wordt verminderd 

met de stichtingskosten. Een hogere marktwaarde betekent 

hogere grondprijzen. Die marktwaarde wordt bepaald door de 

verhouding tussen vraag en aanbod. Voor sociale huurwoningen 

van corporaties en middeldure huurwoningen zijn er specifieke 

grondprijzen. Maar als de bouwkosten stijgen, verwerken we dat 

ook weer door de grondprijs te verlagen. Het zijn communicerende 

vaten.’

Top 3 belangrijke woonprojecten van dit moment?

‘Ontwikkelingen zijn verspreid over de stad en zijn zeer divers en 

groot. In Noord bij NDSM worden de komende jaren ongeveer 

5000 woningen gebouwd. In Nieuw-West krijgt het winkelgebied 

een stevigere centrale functie. Hier komen, naast 1700 woningen, 

ook een bioscoop, een bibliotheek en culturele voorzieningen. In 

Zuidoost rekenen we op de bouw van zo’n 30.000 woningen voor 

2030.‘

Waar bent u echt trots op?

‘Op de bouwrecords die we afgelopen jaren gevestigd hebben. 

Dat is vooral ook een groot compliment aan alle bouwers, 

investeerders, ontwikkelaars en corporaties die dit mogelijk hebben 

gemaakt!‘
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