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Zijn er nog betaalbare woningen voor lage en middeninkomens
op de woningmarkt in de MRA?

Introductie
De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een aantrekkelijke regio. Er is veel werkgelegenheid op
allerlei niveaus, tal van voorzieningen en is een grote variatie aan woonmilieus. Elke regio binnen de MRA heeft zijn eigen kenmerken en kwaliteiten en tezamen vormen zij een compleet
palet aan keuzemogelijkheden voor allerlei groepen op de woningmarkt. Daarom is de MRA populair, mensen willen er graag wonen. De economische ontwikkeling van de MRA is erbij gebaat
dat allerlei (beroeps)groepen er kunnen wonen. De enorme populariteit van de regio zorgt echter voor stijgende prijzen en krapte in alle segmenten van de woningmarkt. De woonmogelijkheden voor mensen met een minder dikke portemonnee komen daarbij als eerste in het gedrang. Indien lage en middeninkomens moeilijk een geschikte, betaalbare won ing kunnen vinden in de MRA, is dat zowel in maatschappelijk opzicht als in economisch opzicht ongewenst.
Tijdens de crisisjaren is er weinig verhuisd. Amsterdam vormt de kern en de spil van de MRA.
Van oudsher komen jongeren uit de regio en de rest van h et land naar Amsterdam voor opleiding en werk. Willen zij zich settelen en een gezin stichten, dan gaan ze veelal op zoek naar een
eengezins(koop)woning in de regio. Dit is de roltrap op de regionale woningmarkt. Vooral gemeenten vlakbij Amsterdam (bijv. Landsmeer, Oostzaan, Amstelveen, Haarlem) en gemeenten
met een grote nieuwbouwproductie (zoals Almere) zijn van oudsher populair bij Amsterdamse
gezinnen. Deze roltrap kwam grotendeels tot stilstand tijdens de crisis.
Sinds de economie in 2014 weer aantrekt, staat de woningmarkt in toenemende mate onder
druk. Veel mensen willen in Amsterdam en omstreken (gaan) wonen. Veel mensen in de MRA
hebben tijdens de crisis hun verhuizing uitgesteld en wilden alsnog verhuizen. Jonge gezinnen
wilden alsnog de stap maken naar een koopwoning, liefst een eengezinswoning met een tuin.
Door de druk op de Amsterdamse woningmarkt zijn de koopprijzen en de huurprijzen in de vrije
sector in de MRA snel opgelopen. Ruime woningen in de stad, laat staan eengezinswoningen,
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zijn weinig voorhanden en door de stijgende prijzen al snel niet meer betaalbaar. Vooral gezinnen op zoek naar een eengezins(koop)woning met een tuin zijn de afgelopen jaren verhuisd
naar de regio 1, zoals zij ook voor de crisis deden. De roltrap is weer gaan werken.
Maar de krapte blijft bestaan, in alle segmenten van de woningmarkt. De sterke prijsstijging in
koop en vrije sector huur verspreidt zich als een olievlek, tot in alle hoeken van de MRA.
De druk neemt verder toe doordat we steeds ouder worden en langer zelfstandig (moeten) blijven wonen. Ook kwetsbare bewoners, die zorg behoeven, kunnen minder snel en minder lang
een beroep doen op instellingen en wonen vaker zelfstandig . Meestal zijn zij aangewezen op
een sociale huurwoning. Door deze ontwikkelingen komen er minder woningen in de voorraad
vrij en zijn er meer betaalbare zelfstandige woningen nodig voor de uitstroom uit instellingen.
De wachttijden voor een sociale huurwonin g lopen steeds verder op. In Amsterdams en omstreken ben je inmiddels gemiddeld 12 jaar na je inschrijving aan de beurt.
Er zijn dus steeds minder betaalbare woningen beschikbaar voor woningzoekenden met een
laag of een middeninkomens en dit geldt in steeds grotere delen van de MRA. De betaalbaarheid op de woningmarkt staat inmiddels hoog op de agenda van bijna alle MRA-gemeenten.
Met name over de positie van de eigen starters maken de gemeenten zich zorgen.
De meeste inwoners in de MRA ervaren weinig last van de overspannen woningmarkt. Zij hebben al een woning. Zolang zij daar naar tevredenheid wonen , en niet willen verhuizen, is er
doorgaans niet veel aan de hand. Maar huishoudens die een (andere) woning zoeken , raakt de
druk op de woningmarkt heel direct. Zij hebben te maken met de steeds langere wachttijden
voor een sociale huurwoning en met de snel stijgende prijzen van vrije sectorhuurwoningen en
koopwoningen. Onder de woningzoekenden zijn ook spoedzoekers, mensen die vanwege een
plotselinge verandering (scheiding, inkomensverlies, een n ieuwe baan) op korte termijn huisvesting zoeken. Vandaar dat we ons in dit verhaal concentreren op woningzoekenden.
Woningzoekenden beperken zich vaak niet tot één gemeente, maar kijken over grenzen heen.
De ontwikkelingen op de woningmarkt in de ene geme ente zijn van invloed op de woningmarkt
in andere gemeenten. Wat is de invloed van de toegenomen druk op de woningmarkt op de
mogelijkheden voor woningzoekenden met een laag of middeninkomen om te wonen in de
MRA? En hoe beïnvloedt dat het functioneren van de roltrap?
De MRA heeft het initiatief genomen om de betaalbaarheidsproblematiek in de MRA in beeld te
brengen en te verkennen wat de mogelijkheden zijn om er wat aan te doen. Kunnen we elkaar
daarin versterken? Over mogelijke instrumenten en over de samenwerking gaan we de komende periode binnen de MRA met elkaar in gesprek. De problemen zijn te groot en te universeel om individueel op te pakken.
De meeste gegevens in deze notitie zijn ontleend aan het onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam. Het prijspeil voor inkomens en prijzen is 2017, tenzij anders vermeld.

1

Rapportage Wonen in de Metropoolregio Amsterdam 2017 (WiMRA)
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Huishoudens met lage en middeninkomens
Huishoudens met een hoog inkomen redden zich wel in de overspannen woningmarkt, ook al
zullen ook zij concessies moeten doen aan hun woonwensen. Het zijn met name de lage en
middeninkomens voor wie de woonmogelijkheden onder druk zijn komen te staan.
Voor de definiëring van de inkomensgroepen sluiten we aan bij het WiMRA -onderzoek (zie ook
het schematisch overzicht hieronder).
Lage inkomens zijn vooral aangewezen op de sociale huursector, al wonen zij ook in andere segmenten van de woningmarkt. Daarom definiëren we de ‘lage inkomens’ als huishoudens met
een bruto jaarinkomen tot € 36.165, de inkomensgrens voor het betrekken van een sociale
huurwoning van een corporatie (EU-grens). De laagste inkomens onder hen hebben recht op
huurtoeslag; anderen niet. Lage inkomens maken circa 40% (41% incl. studenten) uit van de
zelfstandig wonende huishoudens in de MRA. In Amsterdam is dit wat hoger (daar is de sociale
huursector ook het grootst), in de andere regio’s wat lager.
‘Middeninkomens’ definiëren we als huishoudens met een bruto jaarinkomen vanaf € 36.165
tot maximaal € 54.248 (1,5 keer modaal). We onderscheiden daarbinnen 3 groepen: de laagste
middeninkomens (die tijdelijk - t/m 2020 - in aanmerking kunnen komen voor een sociale huurwoning), lage middeninkomens en midden middeninkomens. De middeninkomens maken 23%
uit van de huishoudens in de MRA, met kleine verschillen tussen de regio ’s.
In totaal vormen lage en middeninkomens dus een ruime meerderheid van alle zelfstandig wonende huishoudens in de MRA: gemiddeld 63%. Dit aandeel is redelijk constant.
Figuur 1: Woonsegmenten huur en koop en bijbehorende inkomensgroepen in WiMRA 2017
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Door de tijd verandert de groep lage en middeninkomens voortdurend van samenstelling. Door
inkomensstijging of samenwonen groeien huishoudens door van een laag naar een middeninkomen of van een middeninkomen naar een hoger inkomen. Door inkomensdaling (pensionering,
werkloosheid, scheiding) vallen huishoudens terug van een hoger inkomen naar een middeninkomen of van een middeninkomen naar een lager inkomen. Ook komen er nieuwe huishoudens
met een laag of middeninkomen bij op de woningmarkt (omdat ze starten, scheiden , of zich
vestigen in de MRA), en verdwijnen er (door vertrek, overlijden en relatievorming).

Die dynamiek in huishoudensamenstelling en inkomen is de reden waarom zowel lage als
middeninkomens in diverse segmenten van de woningmarkt wonen. Enkele voorbeelden:






Een ouder echtpaar kocht in het verleden een toen voor hen betaalbare woning . De
waarde van de woning is inmiddels fors gestegen, en hun inkomen gedaald (AOW),
maar de woonlasten zijn constant gebleven en de woning is bijna afbetaald.
Een werkende jongere is net verhuisd naar een koopwoning. De aankoop was mogelijk met een forse gift van de ouders.
Een stel betrok een middeldure huurwoning, door de scheiding kan de man de huur
maar moeilijk opbrengen.
Een jong gezin met een middeninkomen woont door inkomensstijging nu goedkoop
scheef in een sociale huurwoning die zij als student betrokken. Het goedkoop scheefwonen in een sociale huurwoning is overigens de laatste jaren afgenomen.

Betaalbaarheid
Wanneer is sprake van betaalbaar wonen? Welke woonlasten kunnen lage en middeninkomens
betalen? We sluiten aan bij de indeling die in WiMRA is gemaakt (zie het schema op de vorige
pagina).
Huishoudens met lage inkomens zijn vooral aangewezen , al of niet met gebruik van huurtoeslag, op sociale huurwoningen (< € 711). Zij kunnen ook een koopwoning tot circa € 150.000 financieren, maar dergelijke woningen zijn er eigenlijk niet meer.
Voor middeninkomens zijn huur- of hypotheeklasten betaalbaar tussen circa €711 en €970, afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Voor een koopwoning betekent dat, bij de huidige
lage rente, dat men zich maximaal een koopwoning met een (WOZ-)waarde van €250.000 kan
permitteren. Voor lage middeninkomens liggen de grenzen echter al bij € 872 en € 201.000.
In de huursector, en dan met name als het gaat om het corporatiebezit, wordt vaak gesproken
over ‘scheef wonen’. Daarmee wordt bedoeld dat huishoudens te goedkoop of te duur wonen
gerelateerd aan de geldende toewijzingsnormen voor sociale huurwoningen van corporaties.
Die scheefheid ontstaat meestal tijdens bewoning, door de eerder genoemde wijzigingen in inkomenssituatie en/of huishoudensituatie. Uit figuur 2 is de omvang van de scheefheid in de
MRA af te leiden.
Huishoudens met een laag inkomen (< € 36.165) zijn sterk aangewezen op sociale huurwoningen en zij bezetten 79% van de sociale huurwoningen van corporaties. Nog eens 7% van de bewoners heeft een inkomen tot €40.349; ook deze huishoudens hebben tijdelijk toegang tot de
sociale huur. De overige huishoudens (14%) hebben een hoger inkomen en wonen goedkoop
4

scheef. Het merendeel behoort tot de middeninkomens.
In de particuliere sociale huurwoningen ligt de goedkope scheefheid iets hoger: 21%.
Op basis van de huishoudenkenmerken van de bewoners van so ciale huurwoningen van corporaties is de verwachting dat verreweg de meesten op basis van inkomen, leeftijd en opleidingsniveau langdurig in de sociale sector zullen blijven wonen. Slechts van een klein deel (6%) – dit
zijn jonge huishoudens met een hoger inkomen dan wel een hoge opleiding - wordt verwacht
dat zij zullen doorstromen naar een duurdere huur- of koopwoning.
Verhuurders kunnen een inkomensafhankelijke huurverhoging toepassen bij goedkoop scheefwoners. Daarbij kan de huur stijgen tot boven de grens van €711. Deze huishoudens wonen
door de extra huurstijgingen dus niet langer goedkoop scheef. Zij beschikken nog wel over een
‘sociaal huurcontract’; de woningen zijn niet geliberaliseerd.
Figuur 2: Inkomensgroepen per woonsegment in de MRA, 2017

Bron: WiMRA 2017

Er zijn ook huishoudens die duur scheef wonen. Corporatiewoningen met een huur hoger dan
€711 worden voor 27% bewoond door lage inkomens. Daarnaast heeft nog 9% van de bewoners
een inkomen < € 40.349.
In de particuliere vrije sector ligt de dure scheefheid lager: 18% van de huishoudens heeft een
laag inkomen en 8% een inkomen tussen € 36.165 en € 40.349.
In de praktijk ligt wat wel of niet betaalbaar is genuanceerder. Dat blijkt uit diverse studies die
zich baseren op budgetnormen van het NIBUD. Zo constateert het PBL in haar studie ‘Middeninkomens op de woningmarkt’ (2017) dat circa 28% van de middeninkomens geen huur > € 711
kan betalen. Dit geldt met name voor de groep laagste middeninkomens (circa de helft kan zo ’n
huurprijs niet betalen), maar soms ook voor huishoudens met een middeninkomen dat wat hoger ligt.
Een verklaring voor bovenstaande variatie is dat het verschil maakt hoeveel mensen moeten
leven van een bepaald bruto jaarinkomen. Een klein huishouden (alleenstaande) kan e en groter
deel van zijn jaarsalaris uitgeven aan woonlasten dan een groot huishouden (groot gezin). Een
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onderzoek van Platform31 en RIGO 2 illustreert dat. Daar komt nog bij dat gezinnen een grotere
woning nodig hebben en vaak een eengezinswoning wensen.
Voor lage inkomens is ook een sociale huurwoning niet altijd betaalbaar: bijvoorbeeld in geval
van een te laag inkomen of in geval van (grote) gezinnen. Andersom is het mogelijk dat mensen
bovenop hun inkomen beschikken over vermogen (spaargeld, gift) en daardoor hogere woonlasten kunnen opbrengen.
Tenslotte spelen de overige woonlasten een rol. Bijvoorbeeld de servicekosten (lift etc.). En de
energielasten, waarvan de hoogte samenhangt met de energiezuinigheid van de woning en met
het leefpatroon.
In WiMRA is onderzocht in hoeverre zittende bewoners in de MRA hun woonlasten kunnen opbrengen en mogelijk betaalbaarheidsproblemen ondervinden.
Huurders zijn, na aftrek van eventuele huurtoeslag, gemiddeld 29% van hun inkomen kwijt aan
de huur. Dat is niet veel veranderd de laatste jaren.
Een kwart van de huurders in de MRA (23%) houdt na betaling van de huur te weinig over voor
andere noodzakelijke uitgaven, volgens NIBUD-normen. Voor ruim de helft van deze groep is
een inkomen onder of op het sociaal minimum een belangrijke oorzaak; voor de anderen is dit
een relatief hoge huurprijs.
Figuur 3: Inkomenspositie huurders na betaling van de huur, 2017 (exclusief studenten)

Bron: WiMRA 2017

Dit komt relatief vaak voor bij de huurders van een sociale huurwoning van een corporatie
(waarbij vaak een inkomen onder het sociaal minimum de oorzaak is) en bij (eenouder)gezinnen. Bij eenoudergezinnen komt zelfs meer dan de helft tekort. Het passend toewijzen, dat
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Ruimte voor lage middeninkomens, Platform31/RIGO, 2018.
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sinds 2016 door corporaties wordt toegepast, heeft een positief effect gehad op de betaalbaarheid voor huurders die recent een corporatiewoning hebben betrokken. Het verschil tussen de
huur die nieuwe huurders betalen en de huur die zittende huurders betalen is € 60. In de particuliere huursector betalen nieuwe huurders aanmerkelijk meer dan zittende huurders (gemiddeld € 944 tegen € 710 voor zittende huurders); dit is het effect van de prijsstijgingen in de
vrije sectorhuur.
De relatieve woonlasten van eigenaar-bewoners liggen aanmerkelijk lager dan bij huurders en
zijn bovendien de laatste jaren afgenomen. De gemiddelde hypotheekquote is gedaald naar
18% van het inkomen. Dat komt door de strengere hypotheeknormen, het aflossen van hypotheekschulden en door de lage rente. Overigens betalen woningeigenaren niet alleen hypotheek, maar daarnaast ook onderhoudskosten en belastingen. Bij eigenaar-bewoners komen
betaalbaarheidsrisico’s veel minder voor dan bij huurders. Meer dan de helft van de huishoudens met een eigen huis behoort tot de hogere inkomens. Door de stijgende koopprijzen is de
onderwaterproblematiek, die speelt indien men de woning wil verkopen, inmiddels verdampt.
We concentreren ons in het verdere verhaal op de mogelijkheden van woningzoekenden met
een laag en middeninkomen een betaalbare woning te vinden op de woningmarkt van de MRA.
Hoe groot deze groepen zijn, is niet precies te zeggen. De inkomensverdeling onder woningzoekenden in de MRA is onbekend. We kunnen er vanuit gaan dat dit relatief veel jongere huishoudens betreft en dat het inkomen daardoor gemiddeld wat lager is dan onder de huidige bewoners. Lage en middeninkomens vormen dus het gros van de woningzoekenden op de woningmarkt.

De beschikbaarheid van betaalbare woningen voor woningzoekenden
Onder ‘beschikbaarheid’ verstaan we de mate waarin woningen in een bepaald segment op de
markt (te huur of te koop) beschikbaar zijn. De beschikbaarheid dient te worden gerelateerd
aan de vraag: zijn bepaalde woningen relatief schaars, of juist in overvloed beschikbaar?
Lage inkomens zijn vooral aangewezen op een sociale huurwoning (< €711) van een corporatie
of van een particuliere verhuurder 3. Ook de laagste middeninkomens kunnen hier tijdelijk in terecht. Verreweg de meeste middeninkomens zijn aangewezen op betaalbare koopwoningen
(<€250.000) en op middeldure huurwoningen (€ 711 - € 971). Hieronder wordt per segment de
beschikbaarheid geschetst.
Sociale huur
Voor sociale huurwoningen van corporaties geldt sinds 2011 een landelijk bepaalde maximale
inkomensgrens, ook wel EU-grens genoemd. Deze grens ligt op € 36.165. Corporaties moeten
minimaal 90% van hun woningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot € 36.165.
Vanwege het tekort aan middeldure huurwoningen heeft het Rijk be paald dat tijdelijk ook de
laagste middeninkomens (€ 36.165 - € 40.349) in een sociale huurwoning terecht kunnen. Het
percentage verhuringen aan lage inkomens is tot en met 2020 verlaagd naar 80%.

3

Of een koopwoning tot € 156.000. Dergelijke koopprijzen komen echter nagenoeg niet voor in de MRA.
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Ook huurwoningen tot € 711 in bezit van particuliere verh uurders vallen onder de huurregelgeving en zijn daarmee gereguleerd. Of er voor het betrekken van deze woningen inkomensgrenzen gelden, hangt af van de gemeente. Met name de grotere gemeenten in de MRA hebben ook
deze particuliere sociale huurwoningen onder de Huisvestingsverordening gebracht. Meestal
zijn de inkomensgrenzen voor particuliere sociale huurwoningen wat ruimer dan die voor corporatiewoningen.
De voorraad sociale huurwoningen krimpt al jaren gestaag. Nieuwbouw weegt niet op tegen de
afname door verkoop, liberalisatie en sloop (WiMRA). Dit gebeurt in alle regio’s binnen de
MRA. Het snelst is de afname in Amsterdam waar relatief het hoogste aandeel sociale huur
aanwezig is. Ook Zaanstreek/Waterland en IJmond beschikken over een relatief groot aan deel
sociale huurwoningen in de woningvoorraad. De regio Amstelland/Meerlanden kent de kleinste
sociale voorraad.
Met name particuliere huurwoningen verdwijnen veel uit de sociale voorraad. Sinds het onderbrengen van de WOZ-waarde in het puntenstelsel maken de snel stijgende WOZ-waardes het
mogelijk dat veel goedkope huurwoningen bij leegkomst worden geliberaliseerd.
Met corporaties kunnen prestatieafspraken worden gemaakt over de omvang en ontwikkeling
van de sociale voorraad. De ontwikkeling van hun voorraad is daarom minder afhankelijk van de
marktomstandigheden. In onderstaande figuur is per gemeente weergegeven het aandeel sociale huurwoningen in corporatiebezit 4.
Figuur 4: Aandeel sociale huur in bezit corporaties in de woningvoorraad, 2017

Doordat een deel van de door mutatie vrijkomende woningen wordt gesloopt, verkocht of geliberaliseerd, neemt het jaarlijks aanbod dat beschikbaar komt voor woningzoekenden nog sneller af.

4

Dit is exclusief sociale huurwoningen die vanwege inkomensafhankelijke huurverhogingen inmiddels een
huur hebben > € 711
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Het dalende aanbod, in combinatie met de toegenomen vraag (mede door de extramuralisering
van de zorg) zorgt voor lange wachtrijen van woningzoekenden. Zij moeten steeds langer wachten om kans te maken op een woning. De manier waarop de ‘wachttijd’ (vaak gebaseerd op inschrijfduur, mensen weten inmiddels dat zij zich zo snel mogelijk moeten inschrijven om over
enkele jaren een kans te maken) wordt gemeten, verschilt per regio. De gegevens zijn onderling
dus niet goed vergelijkbaar. Niettemin geven alle regio ’s aan dat de vaak al lange ‘wachttijd’ de
afgelopen jaren verder is toegenomen. In Amsterdam en omstreken is dat meer dan 10 jaar. Alleen in Almere/Lelystad (met name Lelystad, waar door de lage koopprijzen ook een koopwoning voor lage inkomens een optie is) en in delen van de regio IJmond (waar relatief veel sociale huurwoningen aanwezig zijn) kan men binnen een redelijke termijn van ongeveer 2 jaar
voor een sociale huurwoning in aanmerking komen. Door het verdwijnen van goedkope koopwoningen loopt de wachttijd voor een sociale huurwoning in deze gebieden wel op.
Zo lang kunnen jongeren die naar Amsterdam willen komen voor opleiding of werk niet wachten. Tijdens de crisisjaren is er in Amsterdam, Diemen en Amstelveen veel studentenhuisvesting en jongerenhuisvesting tot stand gekomen, waar jongeren sneller terecht kunnen . Wel gaat
dit bijna altijd gepaard met een tijdelijk huurcontract. Zo komen deze woningen steeds weer
beschikbaar voor de doelgroep.
Tijdelijke contracten komen zowel voor bij corporaties als in de particuliere huursector. Na enkele jaren moeten de bewoners op zoek naar alternatieve woonruimte. De vraag is of zij dan
voldoende inschrijfduur hebben opgebouwd voor een reguliere sociale huurwoning of een andere betaalbare huur- of koopwoning kunnen vinden.
De doelgroep van de reguliere sociale huurwoningen van corporaties is de laatste jaren flink
veranderd. Door de invoering van de inkomensgrens, de zogenaamde EU-grens, stromen alleen
lagere inkomens in. Sinds de extramuralisering van de zorg huisvest de sociale huursector van
de corporaties daarnaast veel kwetsbare bewoners. Op locaties waar de sociale huursector geconcentreerd is, is dus tevens sprake van een concentratie van deze groepen.
Koopwoningen in het middensegment (< € 250.000)
Bij de aankoop van een woning hebben huishoudens te maken met wettelijke regels en normen
van hypotheekverstrekkers. Zo is de leencapaciteit inmiddels beperkt tot 100% van de woningwaarde, hebben mensen met een tijdelijk arbeidscontract of als ZZP-er minder mogelijkheden
voor een hypotheek, en werken (studie)schulden beperkend. Steeds meer mensen, waaronder
veel jongeren, hebben daardoor moeite om een hypotheek te krijgen.
Daar bovenop komen de prijsstijgingen. De stijgende prijzen in de koopsector in Amsterdam en
wijde omgeving halen bijna wekelijks de krant. Na de dip van 2013 stijgen de gemiddelde verkoopprijzen van de woningen in alle regio’s fors (zie figuur 5). De tweedeling tussen dure woningmarkten (de zuidelijke helft van de MRA en meer betaalbare woningmarkten (de noordelijke helft van de MRA) neemt toe.
De gemiddelde verkoopprijzen in Amsterdam en recent ook Zuid-Kennemerland hebben die in
de Gooi- en Vechtstreek ingehaald en liggen ver buiten het bereik van de middeninkomens,
voor wie een woning tussen €150.000 en maximaal €250.000 betaalbaar is. Ook Amstelland/Meerlanden is te duur. In IJmond, Zaanstreek/Waterland en Almere/Lelystad kunnen de
middeninkomens nog wel terecht, al ligt de gemiddelde verkoopprijs in de twee eerste regio ’s
inmiddels ook boven de €250.000 en deze zal ongetwijfeld nog verder doorstijgen.
Zo kunnen de hogere middeninkomens (€44.360 tot € 54.248) hier en daar in de MRA nog wel
betaalbare koopwoningen vinden. Voor de lagere middeninkomens (€36.165 tot €44.360), die
zijn aangewezen op koopwoningen tot €200.000, is dit een stuk lastiger.
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Figuur 5: Gemiddelde verkoopprijs 2007-2017 voor regio’s in de MRA
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Bron: CBS Statline, 2017

Hoewel prijsstijgingen zich in alle gemeenten hebben voorgedaan, ligt het gemiddelde prijspeil
van verkochte koopwoningen in de meer verstedelijkte gemeenten (op Amsterdam en Haarlem
na) lager dan in de meer dorpse gemeenten (zie figuur 6). Voor middeninkomens zijn vooral de
gemeenten Lelystad, Almere, Zaanstad, Purmerend en Beverwijk toegankelijk. Alleen in Lelystad, met een gemiddelde verkoopprijs van circa €200.000, is er nog volop keus voor de lagere
middeninkomens.
In Lelystad, Beverwijk en Zaanstad, gemeenten met een zwakker sociaal -economisch profiel,
biedt de toenemende druk op de woningmarkt ook een kans om de woningvoorraad meer te
differentiëren en kwaliteit toe te voegen.
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Figuur 6: Gemiddelde verkoopprijs van bestaande koopwoningen, 2017

Het betaalbaar aanbod op de koopwoningenmarkt neemt behalve door de prijsstijgingen ook af
doordat er steeds minder koopwoningen te koop staan. Wat betekent de prijsstijgingen, in combinatie met het opdrogen van het aanbod, voor de beschikbaarheid van beta albare koopwoningen voor middeninkomens? Onderstaande afbeelding geeft een momentopname.
Op 10 september 2018 stonden via Funda 830 woningen te koop met een vraagprijs tot
€250.000. Verreweg de meeste van deze woningen zijn te vinden in de gemeenten Almer e, Lelystad, Amsterdam en Zaanstad. Slechts bijna de helft betreft eengezinswoningen (383). De
meeste eengezinswoningen zijn te koop in respectievelijk Almere (107), Lelystad (79), Zaanstad
(64) en Purmerend (33). In Amsterdam zijn in deze prijsklasse nage noeg alleen (kleine) appartementen te koop.
In de centrale delen van de MRA, met name Amsterdam en omgeving, is er op de koopmarkt
bovendien steeds meer concurrentie van investeerders en internationals. Voor investeerders is
het vanwege de lage rente en de grote vraag lucratief om woningen op te kopen en deze vervolgens te verhuren voor een hoge huurprijs. Zij kunnen meer bieden dan particulieren. Internationale werknemers vormen een sterk groeiende groep. Deze groep is gedifferentieerd samengesteld: zowel hoge inkomens, als middeninkomens, als studenten. Deze concurrentie van
investeerders en internationals verspreidt zich steeds verder over de MRA en verkleint de kansen van middeninkomens op de koopmarkt (en op de huurmarkt) verder.
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Figuur 7: Momentopname aantal te koop staande woningen < €250.000

Middeldure huurwoningen
Huishoudens die niet (meer) terecht kunnen in een sociale huurwoning van een corporatie en
niet willen of kunnen kopen, zijn aangewezen op het vrije sector huursegment. Deze groep zal
groeien naarmate koopwoningen duurder worden.
Verhuurders in de vrije sector stellen bij de verhuur van hun woningen vaak minimale inkomenseisen. Gebruikelijk is minimaal 48 maal de maandhuur. Dit strookt redelijk met de grenzen
die in WiMRA worden gehanteerd (figuur 1).
Het aandeel vrije sector huur 5 (kale huur > € 711) in de woningvoorraad is in alle regio ’s binnen
de MRA de afgelopen jaren toegenomen en bedraagt gemiddeld 12%. Het segment komt relatief veel voor in Amsterdam en in de regio Amstelland/Meerlanden.
Ruim de helft van deze woningen heeft een middeldure huur tussen € 711 en €971 en is grosso
modo betaalbaar voor middeninkomens. Deze woningen zijn relatief veel aanwezig in de regio ’s
Almere/Lelystad, Amstelland/Meerlanden en ook Gooi - en Vechtstreek. In Almere/Lelystad is

5

Inclusief corporatiewoningen die door de inkomensafhankelijke huurverhoging inmiddels een huur > € 711
hebben, maar met een sociaal huurcontract. Dit zijn formeel geen vrije sector huurwoningen. Bij mutatie zullen deze woningen weer als sociale huurwoning beschikbaar komen.
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vrije sector huur afzetbaar tot circa €850. Dure huurwoningen (> €971) zijn relatief veel te vinden in Amsterdam en Amstelland/Meerlanden.
Het vrije sector huursegment is gegroeid door liberalisatie van sociale huurwoningen door particuliere verhuurders en door corporaties, door het omzetten van koopwoningen naar huurwoningen door investeerders, en zeker ook door nieuwbouw.
Al hoewel er relatief weinig vrije sector huurwoningen zijn in de MRA, komen dergelijke woningen relatief vaak beschikbaar op de woningmarkt. De mutatiegraad in de vrije huursector is relatief hoog. Bewoners wonen er gemiddeld minder lang dan in sociale huurwoningen of in
koopwoningen.
Hoeveel betaalbare vrije sectorhuurwoningen zijn er beschikbaar? Kijkend naar het aanbod 6
van middeldure huurwoningen op een willekeurige dag, telden wij er slechts 85 7, waarvan 49 in
het lage middensegment (< €872) en 36 in het hoge middensegment (€872-€971). Het is niet
zeker dat dit een compleet overzicht is, want ve el verschillende websites moeten worden doorzocht. Transparant is het aanbod daarmee niet voor de woningzoekende. De meeste middeldure huurwoningen (49/85) worden aangeboden door corporaties, waarvan een groot deel
(39) een huur heeft in het lage middensegment en dus betaalbaar is voor lagere middeninkomens.
In figuur 8 is de locatie van de woningen weergegeven.
Mits het inkomen voldoende is (er gelden minimale inkomenseisen), biedt dit huursegmen t
soms de enige optie om een woning te vinden (middeninkomens die niet kunnen kopen en niet
in een sociale huurwoning terecht kunnen) of snel een woning te vinden (mensen die voor werk
verhuizen of vanwege een scheiding). Voor veel huishoudens is een (midd el)dure huurwoning
een tweede keus. Zo heeft men o.a. te maken met onzekerheid over de huurontwikkeling, want
deze is niet gereguleerd. Voor veel bewoners geldt, dat zodra zij de kans krijgen alsnog hun
woonwensen te realiseren of als zij meer gesettled ra ken, men zal doorstromen. Bij gelijke
woonlasten geven veel huishoudens die zich willen settelen de voorkeur aan een koopwoning.
Vrije sectorhuurwoningen zijn vergeleken met sociale huurwoningen of koopwoningen relatief
duur.
Het middeldure/vrije sector huursegment is voor sommige huurders een langdurige keuze,
maar trekt ook veel groepen die niet of niet snel in andere segmenten van de woningmarkt terecht kunnen. Daarmee fungeert de vrije sector huur (waaronder middeldure huur) dus ook als
smeerolie op de woningmarkt. Woningbehoefteonderzoek in de MRA 8 bevestigt dat er maar
weinig huishoudens zijn die als woonwens opgeven dat zij een middeldure (of dure) huurwoning willen.

6

Via Funda, Rooftrack, en de websites van individuele corporaties (exclusief categorale corporaties).

7

Mogelijk staan huurwoningen korter op internet dan koopwoningen. De financiering van koopwoningen
neemt meer tijd in beslag.

8

RIGO, 2018
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Figuur 8: Momentopname woningaanbod middeldure huur

Verhuisstromen: zijn we nog een roltrapregio?
Sinds het einde van de crisis wordt er weer meer verhuisd. De meeste verhuizingen vinden nog
steeds binnen gemeenten plaats. Maar verhuizingen binnen de MRA nemen toe. Is onder invloed van de beschreven ontwikkelingen op de woningmarkt h et roltrapmodel nog steeds van
toepassing?
Opstap roltrap
De huishoudens die het meest te lijden hebben onder de ontwikkelingen op de woningmarkt
zijn de starters. Het gaat om starters, koopstarters, herstarters en vestigers met een laag of een
middeninkomen.
Amsterdam en directe omgeving is minder toegankelijk geworden voor jongeren met een laag
of middeninkomen die vanuit de regio of andere delen van Nederland vanwege opleiding of
werk naar Amsterdam willen komen. De wachttijden voor een sociale huurwoning zijn veel te
lang, vrije sectorhuurwoningen zijn vaak te duur, en betaalbare koopwoningen zijn er niet of
nauwelijks te bemachtigen zonder veel spaargeld of een vermogensinbreng van familie. Met
name starters met een laag middeninkomen kunnen geen kant op.
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Jongeren blijven daarom en vanwege het leenstelsel langer thuis wonen. Wel hebben jongeren
kans op studenten- of jongerenhuisvesting, al of niet zelfstandig, met e en tijdelijk huurcontract. Dit segment is vooral te vinden in Amsterdam, Diemen en Amstelveen. Na een jaar of vijf
is dan de vraag of er alternatieve en betaalbare huisvesting (komt men nog in aanmerking voor
een sociale huurwoning? Zijn er nog betaalbare koopwoningen ? Middeldure huur?) gevonden
kan worden, of dat ze uit de stad zullen moeten vertrekken. Ook delen jongeren vaker een vrije
sector huurwoning.
Een groep die in toenemende mate intrede doet op de woningmarkt van Amsterdam en omstreken zijn de internationals. Dit is een qua inkomen gemêleerde groep, bestaande uit lage, midden- en hoge inkomens. Ook hun verblijf is vaak tijdelijk.
De instroom van Amsterdam is dus veranderd. Lagere en middeninkomens hebben minder toegang tot de sociale huur- en koopwoningen in de stad en zijn er vaker tijdelijk. Er i s meer in- en
uitstroom en minder doorstroming. De roltrapfunctie binnen de stad wordt kleiner.
Binnen de MRA vervullen ook andere steden van oudsher een functie als roltrap voor hun eigen
regio. Denk aan Haarlem (voor Zuid-Kennemerland, IJmond), Zaanstad en Purmerend (voor
Zaanstreek/Waterland) en Hilversum (voor Gooi- en Vechtstreek). Ook daar is de toegang voor
jonge starters moeilijker geworden door langere wachttijden voor een sociale huurwoning en
stijgende huur- en koopprijzen. Haarlem is wel een bestemming voor jonge gezinnen met een
hoog inkomen uit Amsterdam.
Bovenkant roltrap
Huishoudens met een laag of middeninkomen die een volgende stap willen maken in hun
wooncarrière, zijn veelal op zoek naar een kwalitatief betere (ruimere, eengezins, koop) woning. Voor huurders is door de stijgende koopprijzen de overstap van huur naar koop steeds
moeilijker te maken. Het aanbod aan betaalbare koopwoningen < € 250.000 zal verder afnemen, en als het gaat om eengezinswoningen zich op steeds grotere afstand van Amsterdam en
van het werk bevinden.
Om de mogelijkheden te verruimen en ook iets duurdere koopwoningen betaalbaar te maken,
is vermogen nodig. Huurders van (middeldure) vrije sector huurwoningen zullen vanwege de
hoge huur weinig gelegenheid hebben om te sparen en de overstap naar koop alsnog te maken.
We hebben gezien dat er in de noordelijke helft van de MRA (nog) relatief veel betaalbare (eengezins)woningen beschikbaar zijn en in de zuidelijke helft steeds minder. Huishoudens met een
middeninkomen zijn dan ook grotendeels aangewezen op koopwoningen in de regio ’s Almere/Lelystad, Zaanstreek/Waterland en IJmond (zie figuur 9 met de gemiddelde koopprijs per
m2). Traditioneel verhuizen middeninkomens al naar de noordelijke helft van de MRA en hogere inkomens naar de zuidelijke helft, maar de tweedeling op de woningmarkt is wel toegenomen. Met het verder oplopen van de koopprijzen neemt het aantal beschikbare b etaalbare
koopwoningen snel af en kan deze tweedeling zich verder verscherpen.
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Figuur 9: Gemiddelde vraagprijs koopwoningen per m2 per regio in de MRA, 2013 – 2018
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Huishoudens die al eigenaar-bewoner zijn, kunnen veel gemakkelijker doorstromen naar een
kwalitatief betere koopwoning. Afhankelijk van het moment van aankoop van de huidige woning biedt de verkoop van de huidige woning overwaarde die kan worden ingezet voor de aankoop van een andere koopwoning. Met name kopers uit Amsterdam en omgeving kunnen soms
een flinke overwaarde inzetten. In de toekomst zullen er wellicht minder jonge gezinnen zijn
die het gelukt is een koopwoning in Amsterdam te bemachtigen en deze in te zetten voor een
vervolgstap op de koopwoningmarkt in de stad of daar buiten. Zij zullen vaker in hun huurwoning blijven wonen of op grotere afstand van Amsterdam gaan wonen.
Zowel koopstarters als doorstromers hebben te maken met het afnemende aanbod aan woningen dat te koop staat. Zij hebben baat bij de oplevering van grote nieuwbouwprojecten die
weer beweging brengen in de markt, zoals eerder IJburg, Almere Poort en Weesp.
De huidige lage rente, die de prijsstijgingen mede mogelijk heeft gemaakt, zal onvermijdelijk
weer gaan stijgen. Een hogere rente kan van (matigende) invloed zijn op de koopprijzen, maar
verbetert de betaalbaarheid niet. Ook bestaat het risico dat woningen weer onder water komen
te staan.
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Constateringen


De MRA is populair. Veel mensen willen hier wonen. Daartoe behoren ook steeds meer
internationals. Ook de extramuralisering zorgt voor extra vraag.



Lage en middeninkomens vormen de meerderheid van de huishoudens in de MRA en
dit geldt zeker ook voor diegenen die op zoek zijn naar een (andere) woning. Vooral
starters en koopstarters behoren vaak tot de groep lage en middeninkomens.



Een kwart van de zittende huurders houdt na het betalen van de huur te wei nig over
om rond te komen. Bij de helft is dit omdat het inkomen onder het sociaal minimum
ligt, voor de andere helft zijn de woonlasten te hoog.



Voor woningzoekenden met een laag of een middeninkomen is er maar weinig betaalbaar aanbod. De sociale huursector is de afgelopen jaren gekrompen. De woningproductie in de MRA blijft achter bij de groeiende vraag. Door schaarste van het aanbod,
nemen de wachttijden voor sociale huurwoningen verder toe en stijgen de prijzen van
koop- en vrije sector huurwoningen nu in de hele MRA hard. De MRA wordt daardoor
steeds minder toegankelijk voor lage en middeninkomens die op zoek zijn naar een (andere) woning. Vooral voor lage middeninkomens, die zijn aangewezen op huurwoningen <€872 en koop < €200.000 zijn maar weinig huur- en koopwoningen beschikbaar.



Vooral starters, koopstarters, herstarters en vestigers hebben moeite om een betaalbare woonplek te vinden binnen de MRA. Doorstromers in de koopsector hebben een
betere positie; vaak hebben zij overwaarde die zij kunnen inzetten.



Diegenen die niet terecht kunnen in de sociale huursector en niet kunnen of willen kopen zijn aangewezen op het vrije sectorhuursegment, al of niet in het middensegment.
Dit geldt ook voor spoedzoekers.



Gezinnen met een laag of (laag)middeninkomen vormen een kwetsbare groep als het
gaat om betaalbaarheid. Dit terwijl zij een wat grotere (duurdere) woning nodig hebben, liefst een eengezinswoning.



De problematiek verschilt binnen de MRA per regio en per gemeente. In de noordelijke
helft van de MRA en dan met name in Lelystad, Almere, IJmond en Zaanstad maken woningzoekenden met een laag of een middeninkomen de meeste kans op een betaalbare
woning (huur of koop), ook op een eengezinswoning. Amsterdam en de regio’s ZuidKennemerland en Gooi- en Vechtstreek zijn het minst toegankelijk, in elk geval voor
een betaalbare koopwoning. In Amstelland/Meerlanden zijn juist weinig sociale huurwoningen voorhanden. De ruimtelijke uitsortering van inkomensgroepen binnen de
MRA dreigt toe te nemen.



De roltrap hapert. Na de crisis verhuisden gezinnen weer van Amsterdam naar omliggende regio’s, maar door de voortdurend stijgende koopprijzen wordt dat voor koopstarters steeds moeilijker. De kloof tussen huur en koop wordt steeds groter en belemmert de doorstroming op de woningmarkt. De instroom is al sinds de crisis veranderd:
door de lange wachttijden voor een sociale huurwoning in Amsterdam en omgeving
kunnen jonge starters er vaak alleen tijdelijk terecht, in een vrije sectorhuurwoning of
in het grijze circuit.
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Sturingsmogelijkheden
Er is geen eenvoudige oplossing. We zullen ook moeten accepteren dat wie in de MRA wil wonen concessies zal moeten doen aan grootte, type of locatie van de woning.
Daarnaast staan de partijen op de woningmarkt ook voor andere grote woonopgaven, zoals de
omvang en versnelling van de woningbouw in het algemeen (er is ook een tekort aan duurdere
koopwoningen) en de verduurzaming. Middelen en capaciteit kunnen maar een keer worden
ingezet; dit vraagt dus om afwegingen en keuzes. De verduurzaming kan ook van invloed zijn op
de huurprijzen en op benodigde investeringen van eigenaar-bewoners.
Hoe kunnen we het aanbod (beschikbaarheid, toegankelijkheid) voor lage en middeninkomens
vergroten en verbeteren? In grote lijnen zijn er de volgende sturingsmogelijkheden.


Toevoegen van betaalbare woningen door nieuwbouw en transformatie
Bijvoorbeeld door een ambitieus en sturend nieuwbouwprogramma met sociale huur,
middeldure huur en/of betaalbare koop, verankerd in ruimtelijke plannen en afspraken
over de exploitatietermijn. Prestatieafspraken met corporaties. Tijdelijke woonruimte.



Behouden van betaalbare woningen in de huidige woningvoorraad
Bijvoorbeeld door afspraken (met vooral corporaties) over beperking van verkoop en
huurverhoging/liberalisering voor zowel sociale huur als middeldure huur. .



Beter benutten van betaalbare woningen in voorraad en nieuwbouw
Bijvoorbeeld door het bevorderen van de doorstroming, het gericht toewijzen aan starters en middeninkomens (bijv. via de Huisvestingsverordening), woningdelen, het tegengaan van oneigenlijk gebruik. Ook de discussie over ‘passend wonen’ is relevant.

Bovenstaande sturingsmiddelen raken aan elkaar en dienen in samenhang te worden bezien.
Zo kan verkoop van sociale huurwoningen zinvol zijn als met de opbrengst meer woningen kunnen worden teruggebouwd of de spreiding of samenstelling kan worden verbeterd.


Verruimen betaalbaarheidsmogelijkheden
Bijv. Starterslening (zo komen meer woningen binnen bereik)



Verbeteren ruimtelijke spreiding van de betaalbare voorraad (koop en /of huur) ten behoeve van keuzevrijheid en tegengaan concentraties
Bijv. door afspraken in de MRA tussen regio’s en samenwerking met corporaties.



Lobby naar Rijk ten behoeve van investeringen en regelgeving
Bijvoorbeeld:
- vergroten investeringscapaciteit corporaties
- rol corporaties in het middensegment
- uitbreiding gereguleerde segment
- ruimte voor experimenten en maatwerk
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Bijlage 1: Problematiek en aanpak per regio

In deze bijlage wordt per regio een schets gegeven van de betaalbaarheidsproblematiek en van
de aanpak die de regio hanteert dan wel voor ogen staat.
In juni 2018 is een gespreksronde gehouden langs de regio ’s in de MRA met ambtelijke vertegenwoordigers. Samen met de informatie uit de coalitieakkoorden voor de periode 2018 -2022
en de beschikbare onderzoeksgegevens vormen deze de basis voor deze schets.
In alle regio’s speelt dat het sociale huursegment (zowel in bezit van corporaties als particuliere verhuurders) is afgenomen en de prijzen van koop- en huurwoningen in meer of mindere
mate zijn gestegen.
Breed leeft de zorg om starters en de doorstroming, en is er ambitie om bij de bouwen, waaronder sociale huur en middeldure huur. Er zijn enige zorgen over de investeringsmogelijkheden
van de corporaties in relatie tot de opgaven voor deze sector (nieuwbouw, kwaliteitsverbetering, verduurzaming, betaalbaarheid/huurverhoging).

Amsterdam
Problematiek
Amsterdam kent een relatief jonge bevolking met veel alleenstaa nden. De woningvoorraad bestaat voornamelijk uit appartementen en de oppervlakte is gemiddeld klein. De stad beschikt
over de grootste voorraad sociale huurwoningen in de MRA (51%), de koopsector is relatief
klein (33%) en er zijn steeds meer dure huurwoningen. Er wonen wat minder middeninkomens
dan elders in de MRA.
Amsterdam is erg populair en binnen de MRA is de druk op de woningmarkt hier het grootst.
Internationalisering, particuliere investeerders die meedingen op de woningmarkt en vakantieverhuur (airbnb) hebben een hoge vlucht genomen. Dit leidt tot lange wachttijden en enorme
prijsstijgingen in de koop en vrije sector huur. Ook voor kleine studio ’s kan veel geld worden
gevraagd.
De sociale huurvoorraad, in bezit van corporaties maar ook van partic uliere verhuurders, neemt
al sinds jaren gestaag af. De overmaat aan sociale huurwoningen is verdwenen. De wachttijd
voor een corporatiewoning loopt steeds verder op en is de langste in de MRA. Sociale huurwoningen van particuliere verhuurders worden bij m utatie veelal geliberaliseerd en duur verhuurd; zij verdwijnen in rap tempo uit de betaalbare voorraad. Er zijn weinig middeldure huurwoningen.
Jonge starters hebben moeilijk toegang tot woonruimte in de stad. Steeds vaker zijn zij aangewezen op verhuur via tijdelijke (studenten- of jongeren-)huurcontracten of op woningdelen.
Stellen of gezinnen met een laag of middeninkomen hebben eveneens weinig kans om een (volgende) betaalbare woning in de stad te bemachtigen. Wat ruimere woningen in het betaalbare
segment zijn nagenoeg niet voorhanden.
Aanpak
De gemeente maakt zich zorgen over de positie van lage en middeninkomens in de stad en over
de toenemende ruimtelijke verschillen. Kunnen voor de stad belangrijke beroepsgroepen nog
terecht in de stad? Kunnen gezinnen nog in de stad wonen of zijn zij gedwongen de stad te verlaten? Kunnen afstudeerders in de stad blijven na afloop van hun tijdelijke huurcontract?
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In de afspraken met de corporaties staat een ‘dynamisch evenwicht’ (ondergrens) t.a.v. de sociale voorraad centraal. De corporaties hebben het initiatief genomen om de woonruimteverdeling in de voormalige Stadsregio Amsterdam te herijken en willen meer het accent leggen op
noodzaak dan op wachttijd. De gemeente overweegt de toewijzing van middeldure huurwo ningen op te nemen in de nieuwe Huisvestingsverordening. Enkele corporaties bepleiten het ‘passend wonen’, waarbij een sociale huurwoning meer het karakter krijgt van een tijdelijke voorziening. De gemeente wil dat de corporaties stoppen met verkoop; ruimt e voor liberalisering is
er nog wel.
De gemeente is ook actief in andere delen van de woningmarkt bijv. door handhaving regelgeving vakantieverhuur, woningdelen, en het aantrekken van bouwers van middeldure huurwoningen.
Aanvankelijk zette Amsterdam voor de nieuwe collegeperiode in op een nieuwbouwprogramma
van 40% sociale huur, 40% middeldure huur en 20% marktwoningen, maar dit is gezien bestaande afspraken niet haalbaar gebleken. Nu koerst men op 1/3 sociale huur en ruim 20% middeldure huur. Middeldure huur kan beter worden gestuurd dan middeldure koop, dat bij doorverkoop meteen doorschiet naar het dure segment. De gemeente stelt steeds meer voorwaarden bij de bouw van middeldure huur. De gemeente wil in het sociale segment o.a. bouwen
voor studenten, jongeren en kwetsbare doelgroepen. De gemeente is bereid grond te verwerven voor nieuwbouw.
De gemeente realiseert zich dat zij de andere regio’s binnen de MRA nodig heeft om de woningmarkt te laten functioneren en ook bij de opgave van de extramuraliseri ng van kwetsbare
groepen (huisvesting uitstroom MO). Zij streeft naar afspraken binnen de MRA over productie
en programma.

Gooi- en Vechtstreek
Problematiek
De regio Gooi- en Vechtstreek is de meeste vergrijsde regio binnen de MRA. Hoge inkomens zijn
bovengemiddeld aanwezig. De woningvoorraad kent relatief weinig sociale huurwoningen en
relatief veel dure koopwoningen. De prijsstijging van de koopwoningen is fors. Er is een groot
tekort aan sociale huurwoningen. De vraag neemt toe mede door de extramuralis ering.
Ondanks nieuwbouw van sociale huurwoningen (op locaties van derden), neemt door verkoop
en liberalisering de sociale voorraad per saldo af.
Aanpak
Deze regio heeft een lange geschiedenis van samenwerken. De gezamenlijke woonvisie is in alle
gemeenten vastgesteld. Sociale huur (vooral), middeldure huur (in mindere mate) en de ongedeelde regio zijn daarin belangrijke onderwerpen.
In de coalitieakkoorden zijn geen kwantitatieve nieuwbouwambities opgenomen. Woningbouw
moet worden afgewogen ten opzichte van andere wensen, zoals ruimte voor werkgelegenheid
en behoud van het groen. Wel is er aandacht voor nieuwbouw in sociale huur en middensegment, met name middeldure huur. Er is veel aandacht voor (doorstroming van) senioren en
voor bijzondere doelgroepen. Men wil graag jongeren voor de regio behouden. Men wil de kansen voor jongeren ook via de woonruimteverdeling vergroten. In de regio is al jaren een wooncoach voor senioren.
Hilversum streeft naar 1/3 sociale huur (vooral kle ine woningen) en 50% middeldure huur. Ze
wil dat de corporaties stoppen met verkoop van sociale huurwoningen.
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Amstelland/Meerlanden
Problematiek
Amstelland/Meerlanden kent het laagste aandeel lage inkomens én het hoogste aandeel hoge
inkomens (> 1,5 keer modaal) in de MRA. De regio beschikt over het laagste aandeel sociale
huurwoningen binnen de regio. De prijzen waarvoor op dit moment koopwoningen worden verkocht, zijn gemiddeld voor de MRA.
Amstelveen en Diemen zijn nagenoeg met Amsterdam versmolten. D eze gemeenten delen een
aantal zaken met Amsterdam: er is studentenhuisvesting (zowel zelfstandig als onzelfstandig),
er zijn internationals en particuliere investeerders dingen mee op de koopmarkt. Het prijsniveau in Amstelveen (koop, vs huur) kan zich meten met Amsterdam.
In de andere delen van de regio, verder van Amsterdam, zijn de kansen van middeninkomens
op een betaalbare woning ook gering, maar groter dan in Amstelveen.
Aanpak
De samenwerking binnen Amstelland/Meerlanden is in een beginfase. Alle gemeenten hebben
in de coalitieprogramma’s aandacht voor betaalbare woningvoorraad en voor doorstroming op
de woningmarkt. De meeste gemeenten zijn ambitieus qua woningbouw. De gemeenten verschillen in hun aanpak. Sommige gemeenten leggen het accent bij nieuwbouw op sociale huur,
andere op het middensegment (huur, koop) of op beide segmenten.
Tot 2017 werd samen met Amsterdam en Zaanstreek /Waterland de ontwikkeling van de betaalbare voorraad gemonitord. De gemeenten in Amstellan d/Meerlanden willen deze monitor
voortzetten en uitbreiden naar de middeldure huur en koop.
In de gemeenten in Amstelland/Meerlanden zijn verschillende (regionale) corporaties actief. De
gemeenten waar Eigen Haard veel bezit heeft, stemmen de prestatieafs praken onderling af.
De regio is terughoudend als het gaat om regionale afspraken over woningbouwprogrammering
in de MRA.

Zuid-Kennemerland/IJmond
Problematiek
De regio Zuid-Kennemerland/IJmond is redelijk vergrijsd, maar kent ook wat meer jonge huishoudens. De inkomensverdeling is vrij gemiddeld voor de regio ’s buiten Amsterdam. De sociale
voorraad is relatief groot.
Binnen de regio onderscheiden Haarlem, overig Zuid -Kennemerland en IJmond zich van elkaar.
Haarlem kent de grootste druk op de woningmarkt en is o.a. populair bij Amsterdammers. In
Haarlem en IJmond is een relatief grote sociale voorraad te vinden. In IJmond is de wachttijd
voor een sociale huurwoning wat korter en ligt het prijsniveau van de koopwoningen lager; lage
en middeninkomens kunnen hier nog redelijk terecht. In Zuid-Kennemerland is juist sprake van
bovengemiddelde prijsstijgingen. Het prijsniveau ligt daar op een vergelijkbaar niveau als in
Amsterdam en de Gooi- en Vechtstreek.
Aanpak
In de regionale RAP-afspraken uit 2016 wordt gestreefd naar bouwen volgens de woningbehoefte. Ook is in dat kader afgesproken om de sociale huurvoorraad regionaal minimaal op peil
te houden. In Beverwijk en Velsen heeft de kwaliteitsverbetering van de sociale voorraad prioriteit boven uitbreiding. Met name in Beverwijk streeft men naar differentiatie van de woningvoorraad. In de coalitieakkoorden is er veel aandacht voor de groeiende woningbouwopgave.
21

Met name Haarlem is ambitieus als het gaat om nieuwbouwaantallen. In Haarlem en overig
Zuid-Kennemerland streeft men naar uitbreiding van de sociale huur en middeldure huur om
aan de vraag van lage en middeninkomens tegemoet te komen. Haarlem hanteert als uitgangspunt 40%sh/40%middelduur/20% duur bij nieuwe projecten. Doorstroming (van met name senioren) is een belangrijk thema binnen de hele regio. De regio werkt aan een actualisering van
een regionaal woningbouwprogramma.
De regio wil binnen de MRA kennis delen en afstemmen.

Zaanstreek/Waterland
Problematiek
De regio Zaanstreek/Waterland behoort tot de meer vergrijsde regio’s in de MRA. Toch wonen
er nog relatief veel gezinnen. Er wonen relatief wat meer middeninkomens.
Er is een relatief grote sociale voorraad. De koopwoningen zijn van oudsher en ook nu nog relatief betaalbaar. Dit gaat met name op voor Zaanstad en Purmerend. Maar de prijzen stijgen
snel. Men voelt de druk vanuit Amsterdam.
Aanpak
Zaanstreek/Waterland beschikt over een regionale woonagenda. De regio heeft een ambitieuze
bouwambitie, de sociale voorraad blijft op peil en men streeft naar t oevoeging van woningen
die nu nog ontbreken (kwaliteitstoevoeging) en de doorstroming (scheefwoners, ouderen) op
de woningmarkt bevorderen. Deze koers is ook terug te vinden in de diverse collegeakkoorden.
Zaanstad streeft naar een forse groei en naar een meer gedifferentieerde woningvoorraad. Het
aandeel sociale voorraad wil men op peil houden; er moeten meer dure woningen bij komen.
Purmerend wil eveneens ongeveer 30% sociaal bouwen, maar wil met name kleinere woningen
en appartementen toevoegen.
Om de lange wachttijd (10-12 jaar) voor een sociale huurwoning te verkorten en allerlei bijzondere doelgroepen (extramuralisering, statushouders) te kunnen huisvesten, denkt men niet alleen aan nieuwbouw (onder meer bijzondere projecten voor bijzondere doelgroe pen). Men
zoekt ook oplossingen in de woonruimteverdeling, op het schaalniveau van de voormalige
Stadsregio. Daarbij gaat het om het verbeteren van de positie van mensen die een woning nodig hebben en om het creëren van meer beweging op de woningmarkt (zie ook ‘Amsterdam’).
Ook overweegt men de Huisvestingsverordening uit te breiden naar de middeldure huur. Voor
de middeldure huur wil men ook meer sturen op voorwaarden bij nieuwbouw.
Zaanstreek/Waterland wil graag afspraken maken binnen de MRA over de voor raadontwikkeling
en de sociale huur. Dit op basis van een gezamenlijke ambitie en een gezamenlijke opgave.

Almere/Lelystad
Problematiek
Almere en Lelystad hebben op Amsterdam na de jongste huishoudens in de MRA en er wonen
de meeste gezinnen. Er wonen relatief veel middeninkomens.
Er is relatief weinig sociale huur. Toch is de wachttijd redelijk. In Almere is de wachttijd de laatste jaren opgelopen, maar in Lelystad is deze kort. Lage en middeninkomens kunnen er van
oudsher ook een betaalbare woning kopen. Nu stijgen de prijzen, eerst in Almere, nu ook in Lelystad. Met name Lelystad is nog een goedkoopte-eiland binnen de MRA. De gemeente ziet Almeerse starters zich vestigen in Lelystad. Toch is de druk op de woningmarkt hier lager dan in
andere delen van de MRA; er is ook nog ruimte om te bouwen.
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In beide gemeenten is er, meer dan elders in de MRA, zorg over de betaalbaarheid voor de huidige bewoners. Relatief veel huurders hebben te maken met een inkomen onder het sociaal minimum, terwijl de huurprijzen van de sociale huurwoningen in beide steden juist hoog zijn. Ook
in de vrije sector huur ontstaan betaalbaarheidsproblemen, doordat bijv. het inkomen van bewoners daalt door pensionering. Er komen dan ook relatief veel betaalbaarheidsrisico ’s voor bij
huurders in beide gemeenten. Daarnaast is er de problematiek van eigenaar -bewoners met een
laag inkomen die moeite hebben hun woning te onder houden.
Aanpak
De gemeenten voeren ieder hun eigen beleid.
Beide gemeenten hebben ruimte om te bouwen. Almere heeft de koers ingezet om na jaren
niet, weer sociale huurwoningen bij te bouwen. In Lelystad wil men in de nieuwbouw 30% sh
realiseren en daarnaast veel middensegment huur en koop. Er is met name de wens om meer
middeldure koopwoningen toe te voegen (meer kwaliteit).
Binnen de MRA wil Almere graag afstemming t.a.v. de regionale corporaties.
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Bijlage 2: Betaalbaarheid en beschikbaarheid voor woningzoekenden
Lage inkomens (< €36.165)
Betaalbaar

Toegankelijk

Beschikbaar

Voor corporatiewoningen
Inkomensgrens < €36.165.
Voor huurtoeslaggerechtigden zijn alleen huren onder
de aftoppingsgrenzen toegankelijk.

Vraag neemt toe:
- populariteit
- uitstroom uit instellingen.

Sociale huurwoning (< € 711)
Betaalbaarheid is bij vergelijkbaar inkomen voor alleenstaanden beter dan voor gezinnen.

Voor een deel van de woningen geldt een lokale of
regionale binding.

Aanbod neemt af:
-ouderen blijven langer wonen
- kwetsbare groepen blijven
langer wonen
-voorraad krimpt per saldo
(nieuwbouw, sloop, verkoop,
liberalisering)
Gevolg: wachttijden nemen
steeds verder toe (varieert per
regio).

Middeninkomens (€36.165 – €54.248)
Betaalbaar

Toegankelijk

Beschikbaar

Vrije sector huurwoning in het middensegment (€ 711 - €971)
Betaalbaarheid is bij een vergelijkbaar bruto inkomen
voor alleenstaanden beter
dan voor gezinnen.
De jaarlijkse huurverhoging
is een onzekere factor.

Minimale inkomenseisen
(min. 48 x de maandhuur).
De inkomens tot €40.349
kunnen t/m 2020 ook in
een sociale huurwoning terecht.

De lagere middeninkomens
(< €44.360) zijn aangewezen
op huur < €872.

Vraag neem toe:
- huishoudens die snel een woning nodig hebben of geen hypotheek kunnen krijgen.
Aanbod neem toe:
- nieuwbouw
- liberalisering
- de woningen komen relatief
snel weer vrij.
Gevolg: de beschikbaarheid is
redelijk.
Aandachtspunten:
- is er voldoende aanbod <
€872?
- zijn er voldoende ruime woningen voor bv. gezinnen?
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Koopwoning tot €250.000
Betaalbaarheid is bij vergelijkbaar inkomen voor alleenstaanden beter dan voor gezinnen.
De lagere middeninkomens
zijn aangewezen op koopprijs
< €201.000.

De hypotheekmogelijkheden zijn beperkt (max.
100%, schulden, ZZP).
De rente is gunstig.
Schulden dan wel vermogen beïnvloeden de
leenmogelijkheden.

De vraag is groot.
Het jaarlijks aanbod neemt
sterk af door:
- prijsstijgingen
- droogkoken.
- nieuwbouw in dit segment is
in grote delen van de MRA
moeilijk haalbaar.
Gevolg: Het aanbod neemt van
jaar op jaar af. Voor de lagere
middeninkomens is er nagenoeg geen aanbod (<€201.000)
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