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Toenmalig minister Blok concludeerde in 2017 dat de ruimtelijke ordening in Nederland ‘af’ was. 
Daarmee verdween een heel ministerie dat zich bezighield met volkshuisvesting, ruimtelijke ordening 
en milieu. Nederland is allesbehalve af (en zal dat met zekerheid nooit zijn). We hebben nu een tekort 
van circa 280.000 woningen1 en de betaalbaarheid staat voor een kwart van de huishoudens onder 
druk. De woningmarkt zit in meer dan de helft van de gemeenten op slot. Daarnaast staat de kwali-
teit van de bestaande voorraad en de leefbaarheid in stedelijke vernieuwingsgebieden en delen van 
grensregio’s onder grote druk. Dit staat nog los van de enorme duurzaamheidsopgave die moet wor-
den getackeld. 

Momenteel is er grote onrust in de wereld door de effecten van COVID-19 en de oorlog in Oekraïne. Dit 
heeft gevolgen voor de Nederlandse woonopgave op vele fronten zoals de sterk toegenomen migra-
tie, gebrek aan grondstoffen en onzekerheid over prijsvorming, schaarste in arbeidskrachten en een 
ongekende inflatie. Een woningmarkt die ‘af’ is? Het is niet aan de orde. Wel kunnen we de volkshuis-
vesting verbeteren. Hoe? Dat leest u in dit paper.

Rijk trekt regie weer naar zich toe met sterke probleemanalyse en hoge ambities
Om de problemen op de woningmarkt het hoofd te bieden gaat het Rijk weer meer regie voeren over  
volkshuisvesting. Na een periode van vergaande decentralisaties, een ware ‘paradigmashift’. Minister voor 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge lanceert met de Nationale Woon- en Bouwagenda 
de meest ambitieuze agenda van de afgelopen 25 jaar! De zes programmalijnen hierin vormen een grondige 
probleemanalyse van wat er moet gebeuren. De meest in het oog springende doelstelling is de honderdduizend 
woningen die er jaarlijks bij moeten komen (nieuwbouw, inclusief flexwoningen, transformatie en splitsing van 
woningen). Begin 2023 moeten de nationale opgaven zijn vertaald naar lokale of regionale afspraken. Dit vraagt 
veel van alle betrokken partijen en zeker ook van u als gemeente.

Zorgen om uitvoering door sterk veranderende markt en terugvallende bouwproductie
De lijnen en visie uit de agenda vormen een mooi vertrekpunt om de beschikbaarheid, betaalbaarheid en 
kwaliteit van het woningaanbod in Nederland te verbeteren. Tegelijk roept het de vraag op: hoe komt dit tot 
uitvoering? Honderdduizend woningen per jaar is méér dan de huidige maximale bouwcapaciteit en daardoor 
vrijwel onmogelijk te realiseren. Dan hebben we het nog niet over de andere ambities uit de Nationale Woon- en 
Bouwagenda waarvoor de programma’s de komende tijd verschijnen. Hier komt bij dat de markt sinds de lancering 
van de agenda al niet meer vergelijkbaar is: de hoogste inflatie in ruim veertig jaar en verdubbeling van de rente en 
energieprijzen in zes weken.

Lokale inzet nodig op betaalbaar bouwen, betaalbaar houden en doorstroming ouderen
Vertraging en forse uitval van bouwproductie zijn in veel gemeenten een feit. Een bom onder de uitvoering van 
de plannen van minister de Jonge en in potentie ook voor het behalen van uw lokale woningbouwambities. Het 
is essentieel om de bouwproductie nu en de komende jaren op gang te houden door anticyclisch beleid. Dit geldt 
voor de utiliteitsbouw en ook voor woningproductie.

Voor u als gemeente is niet alles te beïnvloeden (en ook niet als provincie en Rijk laten deze tijden zien). Richt u op wat 
u wel lokaal kunt beïnvloeden. We onderscheiden drie hoofdopgaven waarop u als gemeente direct invloed heeft.

De woningmarkt is niet af, 
volkshuisvesting kan veel beter

1  ABF Research (2021). Klik hier.

https://primos.abfresearch.nl/dashboard/dashboard/woningtekort
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/03/11/nationale-woon-en-bouwagenda
https://stadszaken.nl/artikel/4331/ministers-en-markt-maken-plan-voor-doorbouwen-onder-stijgende-kosten 
https://primos.abfresearch.nl/dashboard/dashboard/woningtekort
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1 Betaalbaar bouwen
Blijven bouwen is hard nodig om een jaarlijkse productie van honderdduizend woningen te halen. Dit vraagt om 
versnelling van de bouwproductie en verbetering van de betaalbaarheid van nieuwbouw. Om bouwen zowel 
haalbaar als betaalbaar te maken ligt er een rol bij zowel de markt als bij overheden. Anticyclisch opereren is 
de sleutel, waarbij u als gemeente zekerheden over de bouwstroom kunt inbouwen en afspraken kunt maken 
over behoud van de productie capaciteit. Tegelijkertijd zal ook enige flexibiliteit in huur en koop (in hetzelfde 
prijssegment) helpend zijn. Voor gemeenten is het belangrijk om bij nieuwbouw licht en gericht te opereren door 
geen eisen te stapelen en deze niet tijdens de rit aan te passen. In huis echt kiezen voor wat belangrijk is en daaraan 
vasthouden dus! Verder: door (regionale) vraagbundeling en standaardisatie van de woningbouw (‘conceptbouw’) 
met één programma van eisen en een gestandaardiseerd vergunningentraject verbetert de snelheid en de 
betaalbaarheid van nieuwbouw. Door gebruik van de coördinatieregeling kan de gemiddelde doorlooptijd van het 
bestemmingsplanproces zelfs met twee en een half jaar worden verkort. Ook is transformatie op pandniveau in 
de praktijk een versneller: gemeenten die veel met de kruimelregeling werken bereiken hier zeer goede en snelle 
resultaten mee! Hier liggen ook belangrijke kansen om snel te komen tot tijdelijke woningen voor vluchtelingen. 
Gemeenteraden kunnen meer prioriteit geven aan bouwen door in ambtelijke prioriteit en in besluitvorming sterker 
te kiezen voor de belangen van de huizenzoekers. Dit geldt ook voor prioriteit geven aan besluitvorming over 
bouwplannen en bestemmingsplannen op de bestuurlijke agenda. Hier is nog veel winst te behalen. Het Rijk draagt 
met de Woningbouwimpuls bij aan het naar voren halen van betaalbare woningen en het wegnemen van barrières 
daarvoor. Het is juist nu belangrijk om ongewenste lucht, als gevolg van fiscale prikkels, zoveel mogelijk uit te markt 
te halen en als Rijk afspraken te maken om bouwcapaciteit aan de gang te houden zodat de bouwproductie op peil 
blijft. Helderheid over beleid en duidelijkheid over de stikstofaanpak helpen hierbij. 

2 Betaalbaar houden 
Zorgen voor meer betaalbare woningen is één. Betaalbaar houden is een tweede. Enkel door een combinatie van 
langetermijnstrategie (passende nieuwbouw en doorstroming) én de bijbehorende instrumenten te hanteren 
blijven betaalbare woningen ook op termijn betaalbaar. Een brede set aan instrumenten is beschikbaar en kan 
hierbij worden ingezet. Een antispeculatiebeding, zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming voorkomen dat 
woningen als ‘cashcow’ worden gebruikt. Maar ook maatregelen als het inperken van uitbouwmogelijkheden 
dragen bij aan het behouden van een betaalbare woning voor de doelgroep. Ten slotte kunnen ook 
financieringsconstructies bijdragen. Denk aan Verkoop-onder-voorwaarden-arrangementen zoals de KoopGarant- 
of KoopSmarter-regeling waarbij de woningen en/of de kasstroom voortvloeiend uit verkoop, weer ingezet wordt 
voor betaalbare woningen. Een overzicht van instrumenten staat in tabel 2.

3 Doorstroming ouderen
De derde knop waar u aan kunt draaien is ‘doorstroming’. Door de opbouw van de Nederlandse woningvoorraad 
is een woningmarkt ontstaan die doorstroming bemoeilijkt. De aanhoudende prijsstijgingen op de koopmarkt 
dragen hier sterk aan bij. Vergrijzing – en inzet op doorstroming van ouderen – speelt een grote rol om bestaande 
woningen beschikbaar te krijgen. Het realiseren van voldoende woningen waar huishoudens zo zelfstandig 
mogelijk oud kunnen worden is hard nodig. Het vergroot de doorstroomkansen voor (toekomstige) ouderen en 
draagt direct bij aan de beschikbaarheid van woningen voor jonge huishoudens die nu geen plek kunnen vinden 
op de woningmarkt. Doorstroming heeft grote invloed op het kunnen realiseren van woonwensen omdat hierdoor 
bestaande woningen vaker beschikbaar komen en de woningvoorraad efficiënter wordt benut. Op deze manier 
wordt een langere verhuisketen gerealiseerd waardoor meer huishoudens – in kwalitatief gewenste en voor hen 
geschikte woningen – kunnen wonen. Zie ook ons paper over doorstroming van ouderen.

https://stec.nl/wp-content/uploads/2022/06/Stec-Groep-whitepaper-Doorstroming-van-ouderen-op-de-woningmarkt.pdf
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Drie acties waar u direct mee kunt starten
Waar start u na vandaag mee om met de hoofopgaven aan de slag te gaan? We zien drie acties die u direct kunt 
uitvoeren. Deze zijn gekoppeld aan de daarbij in te zetten instrumenten. Binnen uw gemeentelijke mogelijkheden 
zullen deze arrangementen u stuk voor stuk helpen om te sturen op betaalbaar bouwen, betaalbaar houden en de 
doorstroming van ouderen in uw lokale woningmarkt. 
1 Starterslening enkel in combinatie met VOV
2 Betaalbaar bouwen met bescherming
3 Sturen op dikke stromen

Tabel 1: drie acties om mee te starten in uw gemeente

 

Actie

1 Starterslening enkel in 

combinatie met VOV

2 Betaalbaar bouwen met 

bescherming

3 Sturen op dikke 

stromen

Wat is daarvoor nodig?

Bied als gemeenten arrangementen voor betaalbare 

koopwoningen aan, bijvoorbeeld voor starters 

binnen de gemeente. Dit thema is in opkomst en 

steeds meer gemeenten en provincies verkennen 

door pilots hoe bijvoorbeeld een Koopgarant of 

Koopsmarter binnen hun gemeente kan bijdragen 

aan het betaalbaar houden van woningen. 

Zie bijlage, tabel 2: instrument 1,2,7,9,10,11,12,14.

Het is belangrijk dat wanneer gemeenten woningen 

tegen lagere waarden dan de marktwaarde op de 

markt aanbieden, bijvoorbeeld op basis van een 

doelgroepen-verordening, dit altijd gepaard gaat 

met een bescherming tegen doorverkoop. Daarbij 

is een kwalitatieve verplichting sterker dan een 

kettingbeding, omdat het meegaat met de woning 

en niet met de bewoner. Daarnaast vraagt het verbe-

teren van de betaalbaarheid om vraagbundeling en 

standaardisatie van de woningbouw (conceptbouw). 

Zie bijlage, tabel 2: instrument: 1,2,9,10,11,12,13,14, 

15,16,17,18,19,20,21,22.

Zet voor de doorstroming van ouderen in op 

passende en betaalbare woonconcepten, al dan niet 

gecombineerd met ondersteuning of zorg. Verleid 

ouderen om de stap te zetten om door te stromen 

naar een beter passende woning. Houd er rekening 

mee dat ouderen graag in dezelfde woonomgeving 

willen blijven wonen. We zien kansen voor tijdelijke 

contracten in het sociale huursegment (voor 

jongeren) om scheefwonen aan te pakken en 

daarmee de doorstroming en de beschikbaarheid 

voor deze doelgroep te stimuleren. 

Zie bijlage, tabel 2: instrument: 12,15,16,18,20,21 

Hoe werkt dat?

Het is begrijpelijk dat u starters een steuntje 

in de rug wilt geven. In de huidige woning-

markt leidt het aanbieden van starterslenin-

gen echter vooral tot prijsverhoging en kos-

tenverhoging voor huishoudens. Dit effect 

kan worden beperkt door de starterslening 

te koppelen aan andere instrumenten en de 

verkoop onder voorwaarden (VOV). 

Een betaalbare woning moet geen 

cadeautje zijn voor de eerste bewoner. 

Het beschermen van goedkope en 

betaalbare woningen vraagt om regulering 

en aanvullende instrumenten om de 

betaalbaarheid en beschikbaarheid op 

langere termijn te borgen.

We zien verschillende mogelijkheden om 

steviger te sturen op meer doorstroming in 

de woningmarkt. Voor zowel ouderen als 

jongeren. 

Waarvoor?

Betaalbaar 

houden

Betaalbaar 

bouwen én 

houden

Doorstroming 

van ouderen

Verder praten over wat u als gemeente kunt doen om de grote opgaven binnen uw woningmarkt aan te pakken?
We helpen u graag verder! Neem contact op met:

 Lukas Meuleman  Bouke Timmen
 l.meuleman@stec.nl b.timmen@stec.nl 

026 751 41 00



4

Bijlage: uw instrumentarium om lokaal mee aan de slag te gaan
U kunt al veel. Voor betaalbaar bouwen, betaalbaar houden en de doorstroming van ouderen zijn veel instrumenten 
beschikbaar. De kunst zit hem in slim inzetten en combineren. Dit vraagt van u om te onderzoeken en te kiezen 
welke instrumenten het best passen in uw situatie, uw beoogde doelen en hoe u dit het beste beleidsmatig kunt 
inbedden. 

Ligt uw focus op het vergroten en beschermen van het betaalbare segment of bij uitstek in het vrijspelen van de 
bestaande woningvoorraad in uw gemeente? Of is de opgave een combinatie van voorgaande? In onderstaande 
tabel een overzicht waarmee u lokaal kunt sturen. 

Tabel 2: instrumenten om in te zetten voor ieder doel

1 Koopgarant   
2 KoopSmarter   
3 Koopstart   
4 Duokoop   
5 KoLat   
6 BKZ (betaalbare koop Zaanstad)   
7 Starterslening   
8 Gemeentelĳke erfpacht   
9 Zelfbewoningsplicht   
10 Antispeculatiebeding   
11 Opkoopbescherming   
12 Restricties in bestemmingsplan
13 Woningsplitsen   
14 Sociale koopwoning   

15 Sociale huur/middenhuur via bestemmingsplan
16 Sociale huur/middenhuur via anterieure overeenkomst   
17 Sociale huur/middenhuur via privaatrechtelĳke 
   afspraken bĳ grondverkoop
18 Sociale huur/middenhuur via prestatieafspraken
19 Grondprĳsbeleid voor sociale huur/middenhuur

20 Huisvestingsvergunning   
21 Doelgroepenverordening    
22 Huisvestingsverordening   Hu
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Betaalbaar bouwenInstrument Betaalbaar houden Doorstroming ouderen

De toepasbaarheid van ieder instrument en het e�ect is met kleuren weergegeven. 

 Toepasbaar/e�ectief

 Beperkt toepasbaar/beperkt e�ectief

 Niet toepasbaar/niet e�ectief




