
Een miljoen toekomstbestendige woningen erbij in tien jaar tijd. 

Een betaalbaar huis voor iedereen. Samen werken aan vitale en 

leefbare buurten. En een versnelling van de verduurzaming van 

de gebouwde omgeving. Dat zijn de belangrijkste doelen van de 

Actieagenda Wonen, die Aedes geheel volgens planning een maand 

voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 presenteert.

Opmerkelijk is dat afschaffing van de door woningcorporaties 

verguisde verhuurdersheffing slechts twee keer wordt genoemd 

in het document. Haast terloops, alsof Aedes zich erbij heeft 

neergelegd dat het trekken aan een dood paard is zolang de VVD 

aan de macht is. Het kan verkeren. De VVD is op 17 maart een 

van de winnaars van de verkiezingsstrijd, die veel meer wordt 

gedomineerd door de aanpak van de coronacrisis, de toeslagaffaire 

en de klimaatverandering dan door de crisis op de woningmarkt. 

Dat verandert in de maanden die volgen: terwijl de kabinetsformatie 

zich voortsleept en af en toe zelfs vast dreigt te lopen, blijven 

de huizenprijzen en de huren in de vrije sector stijgen, lopen de 

wachttijden voor sociale huurwoningen verder op en verliezen 

steeds meer mensen het zicht op, om met Aedes te spreken, ‘de 

goede en betaalbare woning die bij hem of haar past’.
 

Goede eerste stap
Gedurende de zomer wordt duidelijk dat de woningmarktcrisis 

wél een belangrijk thema is tijdens de kabinetsformatie en dat ook 

zal zijn tijdens mogelijke nieuwe verkiezingen die dreigend aan de 

horizon opdoemen. Op zondag 12 september nemen ruim 15.000 

mensen deel aan Het Woonprotest, een demonstratie voor ‘het 

recht op betaalbaar wonen’ die door onder andere de Woonbond 

is georganiseerd. Een verhit debat tijdens de Algemene Politieke 

Beschouwingen na Prinsjesdag, resulteert vervolgens in een politiek 

compromis: de verhuurdersheffing zal structureel met een kwart 

worden verminderd. In ruil daarvoor zullen met woningcorporaties 

prestatieafspraken worden gemaakt over woningbouw en 

verduurzaming. ‘Een goede eerste stap, maar de verhuurdersheffing 

heeft zijn langste tijd gehad en moet helemaal worden afgeschaft’, 

duikt Aedes bij monde van voorzitter Martin van Rijn de volgende 

dag meteen strijdbaar in de ontstane ruimte. De branchevereniging 

rekent uit dat de ‘belasting op sociale huurwoningen’ corporaties 

sinds de invoering in 2013 12 miljard euro heeft gekost. 

‘En onderzoek door drie ministeries en Aedes toont aan dat 

woningcorporaties tot 2035 zo’n 30 miljard euro tekort komen om 

voldoende huizen te bouwen, te verbeteren en te verduurzamen’, 

aldus Van Rijn, benadrukkend dat de samenleving in het algemeen 

en de nieuwe regering in het bijzonder zichzelf in de vingers snijdt 

door de verhuurdersheffing te handhaven. ‘Als de demissionaire 

coalitie dat doet, ontkent het de wooncrisis’, aldus directeur Zeno 

Winkels van de Woonbond.
 

Vernietigend oordeel
Ook de achterban van Aedes, bijna alle woningcorporaties in 

Nederland, volgt de kabinetsformatie uiteraard op de voet én 

heeft zonder uitzondering een vernietigend oordeel met elkaar 

gemeen over de verhuurdersheffing. ‘Die kost ons jaarlijks 36 

miljoen euro,’ verzucht bestuursvoorzitter Hedy van den Berk 

van woningcorporatie Havensteder, die onder het motto ‘sterk in 

wonen’ bijna 45.000 huishoudens in de regio Rotterdam een thuis 

biedt. ‘Ook in onze regio merken we dat er een dringend tekort 

is aan woningen. Starters die niet uit huis kunnen, gezinnen die 

niet kunnen verhuizen naar een grotere woning of mensen die nu 

zelfs dakloos zijn. Kortom: levens die stil liggen. Tot 2030 bouwen 

wij 4.000 woningen bij, voornamelijk sociale huurwoningen. 

Een klein percentage van de nieuwbouw bestaat uit middeldure 

huurwoningen, voor huishoudens met een inkomen net boven die 

van de grens voor sociale huurwoningen. De gemiddelde huurprijs 

voor deze woningen ligt op 950 euro per maand. Ook de vraag 

naar deze woningen is de afgelopen jaren enorm gestegen. En de 

verwachting dat ‘de markt’ in deze vraag voorziet blijkt niet uit te 

komen. Inmiddels is ook aan de middeldure huurwoningen een 

schrijnend tekort.’

Tegelijk blijkt volgens Van den Berk uit het onderzoek van de 

drie ministeries en Aedes dat ook de regio Rotterdam een flink 

middelentekort heeft. ‘Een aantal corporaties heeft al binnen vijf 

jaar onvoldoende geld om genoeg sociale huurwoningen te bouwen 

en om woningen te verduurzamen. Onze inzet richting politiek is 

om de lasten voor corporaties te verlagen, bijvoorbeeld door het 

schrappen van de verhuurderheffing.’
 

‘Je reinste diefstal’
Ongeveer 150 kilometer noordelijker biedt Woningstichting Den 

Helder ruim 10.000 huishoudens in de Kop van Noord-Holland 

een thuis, om even in die terminologie van Havensteder te blijven. 

Directeur-bestuurder Robbert Waltmann is de eerste om toe te 

geven dat de woningmarktcrisis niet alleen is veroorzaakt door de 

verhuurdersheffing. ‘Maar behalve het spekken van de schatkist 

heeft het ook zeker geen enkel positief effect gehad,’ verzekert 

hij. ‘Een deel van het woningtekort kun je direct linken aan de 

verhuurdersheffing. Samen met de Helderse wethouder Kees 

Visser heb ik dat tijdens de kabinetsformatie nog eens onder de 

aandacht gebracht, in een brief aan informateur Mariëtte Hamer. 

Afschaffen, meteen, was onze boodschap. Sinds de invoering heeft 

de verhuurdersheffing Woningstichting Den Helder ruim 37 miljoen 

euro gekost. Dat komt neer op ruim € 600 euro per huurder per 

jaar, in een stad waar eigenlijk iedere cent gestoken zou moeten 

worden in verbetering en verduurzaming van de woningen en de 

wijken. Zonder verhuurdersheffing hadden we honderden woningen 

extra kunnen bouwen of een groot gedeelte van ons bezit kunnen 

verduurzamen. In de wetenschap dat de energielasten stijgen, zou 

dat onze huurders enorm geholpen hebben. Kortom, je reinste 

diefstal. Hoe wrang wil je het hebben?’

Van de circa 10.000 sociale huurwoningen die Woningstichting 

Den Helder bezit, zijn er zo’n 3.000 ondergebracht bij Helder 

Vastgoed BV, een commercieel-maatschappelijke tak die activiteiten 

ontplooit die woningcorporaties niet meer mogen uitvoeren. 

‘Middeldure huur- en koopwoningen bouwen bijvoorbeeld, 

al dan niet als onderdeel van een gebiedsontwikkeling,’ legt 

Waltmann uit. ‘Dat we van de minister toestemming kregen 

voor die splitsing is volkomen terecht, want Den Helder heeft 

een overmaat aan sociale huurwoningen en een groot tekort aan 

duurdere huur- en koopwoningen. Hierdoor zat de wooncarrière 

van menig Nieuwedieper op slot. Door te investeren in een ander 

segment woningen komt de doorstroming ook op gang en kunnen 

we sociale huurwoningen te huur of te koop aanbieden aan de 

doelgroep die nauwelijks nog kansen heeft op de woningmarkt. En 

zolang commerciële investeerders dat niet aandurven, doet Helder 

Vastgoed het.’
 

Moeilijke woningmarkt
Zo kocht Helder Vastgoed onlangs nog het voormalige V&D-pand 

in het centrum van Den Helder, met de bedoeling er appartementen 

in te realiseren. Waltmann: ‘Dat geen ontwikkelaar het aandurft, 

komt niet alleen omdat er veel asbest in het gebouw zit. Den Helder 

heeft een heel moeilijke woningmarkt die het resultaat is van zijn 

geïsoleerde ligging, met aan drie kanten water, en een eenzijdige, 

jarenlang door de Koninklijke Marine gedomineerde economie. De 

gemiddelde woningprijs is hier € 220.000, bijna de helft van het 

landelijke gemiddelde. De prijzen stijgen in Den Helder ook, er wordt 

inmiddels zelfs overboden, maar er is nog een lange weg te gaan.’

Volgens Waltmann beginnen de pogingen om de Helderse 

woningmarkt evenwichtiger te maken, langzaam maar zeker 

vruchten af te werpen. ‘Twintig jaar geleden bestond zeventig 

procent van de voorraad uit sociale huur, nu is dat vijftig procent.’ 

Kenmerkend voor de Helderse woningmarkt is volgens hem 

ook dat Woningstichting Den Helder twee jaar geleden nog een 

‘verhuurmakelaar’ in dienst had, die lastig te verhuren woningen 

aan de man/vrouw moest zien te brengen. ‘Inmiddels is de 

gemiddelde wachttijd opgelopen naar 2,5 jaar. Een toenemend 

probleem in Den Helder is het aantal ‘zwakke schouders’ in de 

stad, om het zo maar even te noemen. Er zijn hier relatief veel 

hulpverleningsinstanties gevestigd, hun doelgroepen zorgen 

voor extra druk op de woningmarkt. Uit onderzoek blijkt dat de 

veerkracht uit veel Helderse wijken verdwenen is, waardoor het 

‘naar elkaar omkijken’ verandert is in ‘elkaar aanwijzen’. Hier 

hebben zowel de bewoners met zwakke als met sterke schouders 

niks aan. Hoe groot het probleem is blijkt uit dat er bij ons maar 

liefst vier incassomedewerkers voortdurend bezig zijn om ervoor te 

zorgen dat die huurders met zwakke schouders geen problematische 

schulden opbouwen.’
 

Duivels dilemma
Ook Van den Berk merkt dat er steeds meer mensen vanuit 

een kwetsbare positie bij Havensteder aankloppen. ‘Het zijn 

bijvoorbeeld ex-psychiatrische patiënten of ex-verslaafden die 

sneller moeten terugkeren in de samenleving. Tel daarbij op 

het aantal ouderen dat langer thuis moet blijven wonen, ook 

als dat soms niet goed meer lukt. Omdat onze woningen vaak 

geconcentreerd in een wijk liggen, zorgt dat voor veel mensen bij 

elkaar die begeleiding nodig hebben. Dat is een kwetsbare situatie 

waarover we ons zorgen maken. We zijn steeds in gesprek met de 

gemeente en zorgpartijen hoe we deze gezamenlijke opgave kunnen 

invullen. Zo werken we nu aan een concept dat we ‘tussen-thuis’ 

noemen. Een plek waar mensen zelfstandig wonen, maar geholpen 

worden met het terugkeren in de samenleving.’
 

Deels met het oog op die kwetsbare doelgroepen, is het beleid 

van Havensteder erop gericht om de huren gemiddeld alleen met 

inflatie te verhogen. Van den Berk: ‘En soms zelfs om huren te 

verlagen. Het is en blijft een duivels dilemma. Het geld om nieuwe 

woningen te bouwen, te onderhouden en te verduurzamen komt 

grotendeels uit ons huurinkomsten. We komen tegemoet aan de 

wens van onze huurders en huurderskoepel om de huren alleen met 

inflatie te verhogen. Dat betekent minder geld om te investeren in 

het onderhoud en de verduurzaming van onze woningen en nieuwe 

woningen.’
 

Doorn in het oog
De basis van het duurzaamheidsprogramma van Havensteder, vat 

Van den Berk samen als ‘isoleren, isoleren en nog eens isoleren’. 

Volgens haar is dat een bewuste keuze, omdat deze ingreep direct 

bijdraagt aan lagere energiekosten en dus lagere woonlasten. ‘Wat 

je niet opwekt hoef je ook niet te betalen. De Rotterdamse wijk 

Bospolder-Tussendijken zit midden in een energietransitie: in een 

pilot worden de eerste 1.300 woningen aardgasprijs gemaakt. En 

we sluiten aan bij de ‘wanneer-kaart’ van de gemeente als het gaat 

om de andere wijken aardgasprijs-ready te maken. Alle nieuwe 

woningen die we bouwen worden standaard gasloos opgeleverd.’

Uiteraard heeft ook Woningstichting Den Helder zijn handen vol 

aan het verduurzamen van haar woningvoorraad. Waltmann: ‘Als 

we geen verhuurdersheffing meer hoeven te betalen, denk ik dat 

we de energietransitie hier ook financieel wel aankunnen. Ook de 

vennootschapsbelasting is mij in dat verband trouwens een doorn 

in het oog: dat bijvoorbeeld de fiscale winst kunstmatig wordt 

verhoogd door de onrendabele toppen op nieuwbouw niet als verlies 

te erkennen, is op z’n zachtst gezegd discutabel.’
 

Fantastisch plan
Als het woningmarktbeleid niet verandert, en in het licht van de 

meest recente ontwikkelingen in de kabinetsformatie lijkt de kans 

daarop nihil, zal Havensteder volgens Van den Berk de komende 

vijf jaar maximaal 1 miljard euro kunnen investeren. ‘Geld dat 

we steken in onderhoud en andere kwaliteitsverbeteringen zoals 

nieuwbouw en renovatie. Toch is het niet genoeg om te voldoen 

aan de verduurzamingsopgave van het Rijk. Daar is meer geld 

voor nodig. Geld dat bijvoorbeeld beschikbaar komt door de 

verhuurdersheffing af te schaffen.’

Ook bij Waltmann staat dat bovenaan het wensenlijstje. ‘Als 

woningcorporaties niet meer financiële slagkracht krijgen, kan 

Woningstichting Den Helder ook in de toekomst maximaal 

honderd nieuwe woningen per jaar toevoegen aan de voorraad. 

Hopelijk worden het er meer, want we hebben zulke mooie 

plannen. Mede dankzij ons is de stad de afgelopen jaren 

aantoonbaar mooier en leefbaarder geworden. Met onder andere 

de gemeente, het hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat hebben 

we nu een fantastisch plan bedacht om verzwaring van de zeedijk 

te combineren met een nieuwe wijk die de zee op nooit eerder 

vertoonde wijze met de stad verbindt. De bouw zou in 2024 van 

start moeten gaan en zal Den Helder weer in positieve zin op 

de kaart zetten. Ik hoop echt dat wij de kar niet alleen hoeven 

te trekken, maar dat ook ontwikkelaars zullen participeren, in 

het besef dat de Helderse woningmarkt steeds evenwichtiger en 

aantrekkelijker wordt en ook hen steeds meer kansen biedt. Of ik 

er na tien jaar in deze functie wel eens moedeloos van word? Nee. 

Ik geloof nog steeds in Den Helder en de kansen die we samen 

oppakken.’

Van ‘Samenwerken aan goed wonen’, de titel van de
Actieagenda Wonen die Aedes half februari samen met 
NEPROM, NVM, Bouwend Nederland en dertig andere 
partners presenteerde, komt niet veel terecht zolang er 
geen nieuwe regering is. Met hun brancheorganisatie staan 
Nederlandse woningcorporaties te popelen om een einde te 
maken aan de woningcrisis - of om toch in ieder geval het 
begin van het einde in te luiden. Het wachten is op
de nieuwe beleidskaders en spelregels waarbinnen de
woningmarkt kan worden gereanimeerd. En op verlaging
of zelfs afschaffing van de verhuurdersheffing, die woning-
corporaties als een molensteen om de nek hangt.
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