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Samenvatting 

Het afgelopen jaar heeft D66 met tientallen mensen in de stad gesproken: woningbouwcorporaties, 

ontwikkelaars, onderzoekers en bewoners. Uit deze gesprekken werd eens te meer duidelijk dat de 

Amsterdamse woningmarkt muurvast zit en dat de stad de komende jaren voor grote uitdagingen staat. 

Amsterdam dreigt, door het tekort aan woningen voor middeninkomens, een stad te worden van arm en rijk. 

Daarnaast zullen we de stad flink moeten uitbreiden om de ruim 10.000 nieuwe inwoners per jaar te kunnen 

huisvesten.  

Er zijn veel te weinig huizen voor middeninkomens. Onze leraren, starters, creatieven en zzp’ers worden haast 

gedwongen de stad te verlaten. Ze verdienen namelijk te veel voor een sociale huurwoning, maar te weinig 

om te huren of te kopen in het vrije segment. En krijg je een kind, dan betekent dat voor veel Amsterdammers 

het begin van een barre zoektocht naar een ruimere woning – een zoektocht die dus vaak buiten Amsterdam 

eindigt. Mensen van buiten de stad, die werken in de dienstverlenende sector, het onderwijs of een creatief 

beroep hebben en in Amsterdam willen wonen, komen er nauwelijks tussen. In ons Woonprogramma stellen 

we voor om de positie van middeninkomens op de Amsterdamse woningmarkt radicaal eerlijker te maken, 

door: 

 50.000 woningen in de komende vier jaar te bouwen, waarvan 40% voor middeninkomens, 30% 

sociale huur en 30% vrije sector 

 

 Ervoor te zorgen dat deze te bouwen middenhuurwoningen ook echt middenhuur blijven. Hiervoor 

hebben we investeerders nodig. We laten pensioenfondsen en verzekeraars daarom investeren in 

middenhuur in Amsterdam. 

Maar, de verhouding in Amsterdam is zo scheef dat we er met alléén bijbouwen niet komen. Ons streven is 

20% middenhuurwoningen in de hele stad binnen tien jaar. We willen ervoor zorgen dat bestaande wijken 

eerlijk toegankelijk worden voor alle groepen. D66 wil dat: 

 In wijken met veel sociale huurwoningen, een groot deel van de sociale huurwoningen die vrijkomen 

verhuurd worden aan mensen met een middeninkomen. Dit kan op veel plekken binnen de ring zoals 

De Pijp, Hoofddorppleinbuurt, De Baarsjes, Oud-West en de Indische Buurt. Deze woningen worden 

niet verkocht, maar blijven in het bezit van woningcorporaties.  

 In gebieden buiten de ring willen we dat vrijkomende corporatiewoningen worden verkocht aan 

middeninkomens. Op die manier wordt de druk op de koopmarkt verlicht en krijgen middeninkomens 

een kans een woning te kopen die daadwerkelijk betaalbaar is.  

De uitdagingen voor Amsterdam zijn divers. Hoe zorgen we ervoor dat Amsterdam een prettige stad blijft om 

te wonen en wat vinden we belangrijk bij de uitbreiding van de stad? Hoe bieden we onze bewoners kansen op 

een passende woning en hoe bevorderen we de doorstroming? Op deze gebieden hebben wij tal van ambities. 

1. Studeren in Amsterdam is een unieke periode in je leven, en tegelijkertijd maken al die studenten 

Amsterdam uniek. Daarom bouwen we minimaal 8.000 studentenwoningen in de komende vier jaar, 

waarbij we ook inzetten op gedeelde studentenwoningen zodat het allemaal ook betaalbaar blijft; 

2. We geven sociale huurders met een middeninkomen voorrang bij middenhuurwoningen, zodat de 

doorstroming op gang komt; 

3. We kiezen radicaal voor duurzaamheid: gas eraf en zonnepanelen erop; 

4. We bouwen liever hoog dan in het groen en maken van goede bereikbaarheid een kernvoorwaarde bij 

nieuwe woningbouwlocaties. Mobiliteitsplannen voor openbaar vervoer en fiets moeten klaarliggen 

voordat palen de grond in gaan; 
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5. Starters bieden we de mogelijkheid een wooncarrière door te maken met een woning die meegroeit 

door jouw levensfasen heen; 

6. Tot slot bouwen we voor ouderen levensloopbestendig, wijzen we meer woningen toe op basis van 

loting zodat jongeren meer kans hebben en geven we aan maatschappelijke beroepen waar een 

tekort aan is voorrang.  

Kortom, met dit Woonprogramma kiest D66 radicaal voor een eerlijke koers in het Amsterdamse woonbeleid. 

Zodat iedereen die Amsterdammer is of wil worden, van Amsterdam zijn of haar thuis kan maken. 

 

Doelgroepen en voorgestelde maatregelen 
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1. Inleiding  

Wonen is een thema dat veel bij mensen losmaakt. Een woning is het fundament van ons dagelijks leven: 

een thuis, een plek waar mensen zich terugtrekken, zich ontplooien en lief en leed met elkaar delen. Meer 

dan welk onderwerp ook, gaat wonen over mensen. D66 vindt het enorm belangrijk dat wonen in 

Amsterdam toegankelijk is voor iedereen, ongeacht inkomen, afkomst of gezinssituatie. En dat mensen 

kunnen doorstromen naar een woning die past bij de specifieke levensfase waarin ze zich bevinden. Die 

toegankelijkheid en die doorstroming staan echter enorm onder druk. Dé politieke uitdaging van deze 

tijd is om dit aan te pakken. We zijn op een belangrijk kruispunt in de Amsterdamse ontwikkeling: gaan 

we vooruit, omarmen we het succes van de stad en zorgen we ervoor dat steeds meer mensen kunnen 

profiteren van ons mooie Amsterdam? Of klampen we ons vast aan oude verworvenheden, sluiten we 

nieuwkomers uit en proberen we een muur te bouwen om bestaande Amsterdammers te behoeden voor 

nieuwe Amsterdammers? D66 kiest voor een eerlijke (her)verdeling van de schaarse woningen. In dit 

Woonprogramma lichten we onze uitgebreide visie op het wonen in Amsterdam toe.  

Lange tijd was de politiek in Amsterdam er alleen maar op gericht om zoveel mogelijk sociale huurwoningen 

te bouwen naast het aanbod van koopwoningen. Een betaalbaar segment voor middeninkomens ontbreekt en 

heeft nooit de aandacht gehad die het verdient. Daardoor is er nu een tweedeling in de stad die grote 

gevolgen heeft voor verzorgende beroepen, ZZP’ers, creatieven, politieagenten, leraren, beleidsmedewerkers 

- kortom: de middengroepen.  

Momenteel is 57,3% van het Amsterdamse woningbestand sociale huur, in bezit van corporaties en 

particuliere eigenaren. Slechts 5,6% van de gehele voorraad is een middenhuurwoning. Tot slot bestaat de 

vrije sector (huur en koop) uit 37,1%, waarbij we opmerken dat we ook koopwoningen onder de €250.000,- 

onder de categorie vrije sector plaatsen, omdat deze niet gereguleerd zijn of kunnen worden1 (zie bijlage 3). 

Eén ding laat deze verdeling heel goed zien: de huidige woningmarkt is niet een woningmarkt voor iedereen. 

D66 wil daarom een radicaal andere aanpak, een breuk met het beleid dat tweedeling in de hand werkt. D66 

wil ervoor zorgen dat de stad eerlijk toegankelijk is voor iederéén. 

Met dit uitgangspunt, een stad voor iedereen, heeft D66 het afgelopen jaar aan dit Woonprogramma gewerkt. 

Allereerst geven we onze visie op het wonen in Amsterdam. In de daaropvolgende hoofdstukken geven we 

een concrete invulling aan onze ambities die we ook op korte termijn willen en kunnen realiseren. Daarnaast 

doen we voorstellen waar meer tijd voor nodig is om te realiseren - bijvoorbeeld omdat de rijksoverheid hierin 

een belangrijke rol heeft.  

Wij willen alle mensen bedanken die een bijdrage hebben geleverd aan ons Woonprogramma. Het denken 

over Wonen in Amsterdam houdt niet op. Wij blijven ook de komende jaren graag hierover met u in gesprek. 

Reinier van Dantzig  

Fractievoorzitter D66 Amsterdam 

  

                                                   
1
 Woonagenda 2025 (2016) 
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2. In wat voor stad willen we wonen?  

Amsterdam is geroemd en geliefd vanwege haar open karakter en vanwege de kansen die het biedt aan 

eenieder die hier een bestaan wil opbouwen. Al meer dan 740 jaar zijn kunstenaars, kooplieden, 

studenten, ketters, dromers, vluchtelingen en vrije geesten welkom om in Amsterdam een thuis op te 

bouwen. Amsterdam is van iedereen. Althans, dat zou Amsterdam moeten zijn. In toenemende mate 

komt die toegankelijkheid in het gedrang. Amsterdam groeit met ruim 10.000 nieuwe inwoners per jaar.2 

Met nu circa 845.000 inwoners zal binnen enkele jaren de stad meer inwoners tellen dan in 1959 toen 

Amsterdam met 872.000 het grootste aantal inwoners ooit had. Dat maakt het extra belangrijk om de 

stad te laten groeien op basis van een visie die voorkomt dat mensen de dupe worden van de enorme 

populariteit. Die visie begint bij de vraag: in wat voor stad willen we wonen?  

 

Amsterdam voor iedereen 

Voor D66 is Amsterdam een stad van Amsterdammers in diverse soorten en maten. Sommige wonen lange 

tijd in Amsterdam, vinden er hun baan en liefde, en stichten er hun gezin. Andere zijn slechts korte tijd 

Amsterdammer en vertrekken na hun studie de wijde wereld in. De stad heeft een belangrijke rol in de 

ontplooiing van ambities en dromen van mensen. Amsterdam biedt kinderen, jongeren en volwassenen volop 

kansen om zichzelf, te ontwikkelen. Amsterdam heeft niet alleen een functie voor de geboren en getogen 

Amsterdammer, maar ook voor mensen uit de regio, uit andere delen van Nederland en uit de rest van de 

wereld. Alle Amsterdammers en potentiële Amsterdammers moeten zich de stad eigen kunnen maken en zich 

er thuis kunnen voelen.  

 

Toegankelijke stad 

De Amsterdamse bevolking is een mengelmoes. Naast mensen van verschillende afkomst zijn er ook 

verschillen in inkomen en opleiding en verschillen in levensstijl. Amsterdam staat bekend als stad van 

tolerantie, maar die moet wel gevoed worden. Als je de ander niet tegenkomt, zal dit de tolerantie geen goed 

doen. Daarom hecht D66 waarde aan buurten die voor iedereen toegankelijk zijn om in te wonen. De keuzes 

die je als stad maakt op de woningmarkt spelen hier een belangrijke rol. Een toegankelijke buurt is allereerst 

een buurt met woningen in verschillende segmenten; zowel middenhuur en sociale huur, als vrije sector koop -

of huurwoningen. 

 

D66 hecht veel waarde aan voldoende sociale huurwoningen in bestaande en nieuwe wijken en maakt zich 

hard voor veel meer woningen in het middensegment. Er moeten voldoende woningen zijn voor mensen die 

cruciale middeninkomen-beroepen uitoefenen – in het onderwijs, de zorg, of bij de politie bijvoorbeeld. Ook 

moeten er voldoende grote woningen zijn voor gezinnen, om te voorkomen dat zij met de wieg in de 

woonkamer hun kind moeten grootbrengen. In wijken met een groot gebrek aan woningen voor 

middeninkomens wil D66 werken aan een eerlijkere toegankelijkheid door sociale huurwoningen om te zetten 

naar middensegmentwoningen. Dit geldt natuurlijk ook andersom: in wijken met weinig sociale huurwoningen 

wordt ernaar gestreefd sociale huurwoningen toe te voegen.  

 

Verbonden met de regio 

Om de druk op de stad het hoofd te bieden, zal voor de ontwikkeling van Amsterdam verder moeten worden 

gekeken dan de gemeentegrenzen. Amsterdam vormt samen met omliggende gemeenten de Metropoolregio 

Amsterdam met ongeveer 2,5 miljoen inwoners. D66 is van mening dat dit het schaalniveau is waarop we 

moeten denken over de groei van Amsterdam. De groeipotentie van Amsterdam kan alleen benut worden als 

de hele regio daar een rol in speelt. En Amsterdam kan alleen betaalbaar blijven als de regio met Amsterdam 

meegroeit. Betere verbindingen in de stad, maar ook tussen Amsterdam en deze andere plaatsen in de regio, 

vooral met openbaar vervoer en de fiets, zijn voor D66 dan ook een belangrijk speerpunt.  

                                                   
2
 Koers 2025, Ruimte voor de stad (2016) 

https://www.amsterdam.nl/publish/pages/754969/koers_2025_-_ruimte_voor_de_stad_versie_april_2016.pdf
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Dynamisch stedelijk wonen 

De Metropoolregio Amsterdam biedt in de ogen van D66 een dynamische stedelijke woonomgeving. 

Omringende gemeenten als Zaanstad, Diemen, Amstelveen, Almere en Haarlem bieden een waardevol 

aanbod van iets rustigere stedelijke woonmilieus. Dit betekent dat D66 vindt dat bij toekomstige 

ontwikkelingen binnen de stadsgrenzen van Amsterdam vooral in hoge dichtheid moet worden gebouwd. Een 

dichtheid vergelijkbaar met die van De Pijp. Dit hoeft niet altijd (zoals in de Pijp) in vijf bouwlagen met smalle 

straten, maar kan ook met hogere bebouwing met meer openbare ruimte. Elke buurt in Amsterdam heeft zijn 

eigen karakter. D66 wil daaraan vasthouden en ook bij de ontwikkeling van nieuwe buurten zorgen voor een 

diversiteit in woonomgevingen. 

 

Stad voor voetganger, fiets en OV 

Voor D66 staat ruimte voor de voetganger op één. We willen op veel grotere schaal wijken autoluw maken, 

door auto’s inpandig of onder de grond te laten parkeren en zo ruimte te maken om bijvoorbeeld te spelen op 

straat. Daarnaast moeten op veel meer plekken in de stad de stoepen verbreed worden, zodat voetgangers 

ruim baan krijgen. Naast ruimte voor de voetganger geven we prioriteit aan de fietser en het OV door de 

aanleg van fietsstraten en het afsluiten van sommige wegen voor autoverkeer. Daarmee is het niet zo dat je 

nergens meer terecht kan met de auto, maar wat D66 betreft is de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van onze 

leefomgeving belangrijker dan auto's. In de komende periode willen we de (regionale) fietsinfrastructuur 

verder verbeteren zodat fietsers snel grote afstanden kunnen afleggen. 

 

Goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer, in de stad en in de regio, is van vitaal belang om nieuwe 

woongebieden tot een succes te maken en voor D66 is dat een kernvoorwaarde bij nieuwbouwprojecten. We 

kijken reikhalzend uit naar het in gebruik nemen van de Noord/Zuidlijn, maar daarmee zijn we er nog niet. We 

denken nu al na over een verdere uitbreiding van de metro. In de afgelopen periode hebben we de OV-

verbindingen naar nieuwe wijken als IJburg en Zeeburgereiland versterkt om de bereikbaarheid van deze 

wijken te verbeteren.  

 

Slimme hoogbouw met kwaliteit 

Hoogbouw is voor D66 vooral een middel en geen doel op zich. In Amsterdam is ruimte schaars. Om ruimte te 

maken voor groen, moet er soms hoger gebouwd worden. Knooppunten van openbaar vervoer zijn waardevol 

voor de mobiliteit. Om die zoveel mogelijk te benutten zijn deze locaties in de ogen van D66 geschikt voor 

hoogbouw. Daarmee creëren we ook een nieuw type woonmilieu, zodat er in Amsterdam meer te kiezen valt. 

D66 wil hoogbouw alleen als deze zorgvuldig ontworpen is, op zodanige manier dat de openbare ruimte 

prettig aanvoelt. Buurten met hoogbouw, zijn buurten met variatie in bouwhoogten. Kortom, hoogbouw van 

kwaliteit, op passende locaties.  

 

Bedrijvige stad 

D66 wil werken aan levendige stadswijken en is voorstander van buurten waar gewoond en gewerkt wordt. 

Waar kantoren, horeca, maatschappelijke en culturele voorzieningen onderdeel uitmaken van de buurt en 

waar ook ruimte is voor kleinschalige productiebedrijven, werkplaatsen en ateliers. In sommige buurten zorgt 

het groeiend toerisme voor een uitdaging, de overlast die daaruit voorkomt moet worden aangepakt. Net als 

op sommige plekken het groeiend recreatief gebruik van de openbare ruimte. We willen daarom dat er meer 

ruimte komt door bijvoorbeeld parkeerplaatsen boven de grond op te heffen. D66 wil een stad die in balans is 

en wil met betrokkenen werken aan de aanpak van overlast. 

 

Groene stad 

Voor Amsterdammers is de openbare ruimte belangrijk. De stad heeft veel relatief kleine woningen en de 

trend is dat er meer kleine woningen worden bijgebouwd. De openbare ruimte is voor veel bewoners ook hun 

voor- en achtertuin. De openbare ruimte – en dan met name het groen – is een plek waar mensen elkaar 
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kunnen ontmoeten, kunnen ontspannen, wandelen of sporten. D66 zet in op een gevarieerd ingerichte 

openbare ruimte waarvan op verschillende manieren gebruik kan worden gemaakt, en die schoon, veilig en 

toegankelijk is, ook voor mensen met een beperking.  

 

D66 wil dat Amsterdam zich verder ontwikkelt als groene stad. Een stad met stadsnatuur en goed bereikbare 

en toegankelijke natuur in de directe nabijheid van de stad. Openbaar groen biedt ruimte voor recreatie, heeft 

positieve effecten op de fysieke en mentale gezondheid, én speelt een rol in regenwateropvang en het 

tegengaan van stedelijke hittestress op warme dagen. In een stad als Amsterdam is het op warme dagen 

warmer dan op het platteland. Met 10% meer groen in de stad neemt de temperatuur meer dan een halve 

graad af. Bovendien is het groen in de stad ook de leefruimte van dieren, die op hun beurt ook een belangrijke 

rol spelen in het ecosysteem van de stad. Bij bouwplannen of herinrichtingen in de stad wil D66 dat groen en 

stadsnatuur een prominente rol krijgen. Een grote kwaliteit van Amsterdam is dat het groen, het 

buitengebied, op verschillende plekken de stad in komt. Denk aan het Amsterdamse Bos en de Amstelscheg. 

Deze kwaliteit wil D66 koesteren.  

 

Duurzame stad 

Wat D66 betreft kan de ontwikkeling en groei van de stad eigenlijk niet anders dan duurzaam zijn. Het besluit 

dat in het huidige college genomen is om Amsterdam geheel aardgasloos te maken, is historisch. Maar de 

uitvoering is een enorme opgave waar D66 in de komende jaren nauwlettend op zal toezien. D66 wil daarom 

een Deltaplan Aardgasvrij voor Amsterdam. 

 

In alle nieuwe ontwikkelingen moet duurzaamheid een prominente rol krijgen. Bij nieuwe woningen wordt 

energieneutraal de norm, ook al hoeft dat landelijk pas vanaf 2020. En nieuwe woningen krijgen geen 

aansluiting op aardgas. Initiatiefnemers die energieproducerende woningen willen realiseren, worden daartoe 

aangemoedigd. D66 wil stimuleren dat grote dakoppervlakten worden benut voor het opwekken van zonne-

energie, of worden gebruikt om de grote hoeveelheden water van de steeds heftigere regenbuien op te 

vangen en langer vast te houden. Ook bij (her)inrichting van openbare ruimte zal klimaatbestendigheid een 

vast thema voor het ontwerp worden.  

 

Wereldstad op mensenmaat 

D66 werkt aan Amsterdam als wereldstad op mensenmaat. Een stad die internationale aantrekkingskracht 

heeft en die vooroploopt in innovatie op onderwerpen waar veel wereldsteden mee te maken hebben maar 

tegelijkertijd scherp is op het inclusief houden van de stad en de aanpak van overlast en drukte, maar ook 

onderwerpen als het ruimte geven aan groei en het verduurzamen van de stad. Een stad op mensenmaat 

betekent voor D66 dat Amsterdam een prettige plek is om te wonen, werken en bezoeken, terwijl de identiteit 

van Amsterdam wordt gekoesterd. Kosmopolitische, tolerante, bedrijvige stad aan het IJ. Een stad van de fiets 

die leeft met en aan het water, een stad waar groen nooit ver weg is en een stad met een grote diversiteit aan 

bewoners en buurten.  

 

Met deze visie op de stad wil D66 Amsterdam de komende jaren verder werken aan bouwen en wonen in 

Amsterdam.  
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3. Bouwen aan een compacte stad 

In de jaren tachtig en negentig zijn veel Amsterdammers bij gebrek aan woonruimte naar Almere, 

Hoofddorp en Purmerend, en later naar Haarlem en ‘t Gooi vertrokken. De stad biedt echter de meeste 

banen. Die mensen staan dagelijks in de file naar Amsterdam. Er is nu al een forse investering in regionaal 

openbaar vervoer nodig om Amsterdam bereikbaar te houden. Om die opgave niet nodeloos te vergroten 

moeten we zorgen dat we bouwen dicht op de plekken waar de banen zijn, of op plekken die goed met 

het OV bereikbaar zijn. We zien liever mensen met de fiets of de tram naar het werk gaan, dan dat ze de 

auto pakken. Op plekken in de stad waar nog gebouwd kan worden, moeten we zo snel mogelijk aan de 

slag.  

Groei woningproductie vasthouden  

Het huidige college heeft de woningproductie in de afgelopen collegeperiode al flink opgevoerd. Toch is het 

woningtekort er niet kleiner door geworden. Doorbouwen blijft daarom het doel. Niet alleen in tijden van 

economische voorspoed, maar óók in tijden van tegenspoed. Dat is in het verleden vaak verkeerd gegaan, 

omdat samen met de economie ook de bouw stilviel. D66 wil niet meer ‘’achter de feiten aanbouwen’’ en wil 

de door het afgelopen college ingeslagen weg voortzetten. De inhaalslag moet en kan nu gemaakt worden.  

D66 wil de komende vier jaar 50.000 woningen bijbouwen, waarvan 30% sociale huur, 40% middenhuur en 

30% vrije sector (huur en koop). De middenhuurwoningen zijn specifiek bedoeld voor huishoudens met een 

middeninkomen, dus 1 tot 2 keer modaal. Met ontwikkelaars en beleggers spreken we af dat de huren in het 

middensegment blijven en om hen te compenseren voor de lagere inkomsten krijgen ze korting op de 

grondprijs. D66 heeft zich hier de afgelopen jaren sterk voor gemaakt en zal dat ook in de komende periode 

blijven doen.  

Deze enorme ambitie vraagt om maatregelen. De in Koers 2025 

genoemde bouwlocaties moeten zo snel mogelijk naar voren 

worden gehaald. Zonder nieuwe locaties kan de 

woningproductie niet worden verhoogd. De gemeente moet 

investeren in gespecialiseerde ambtenaren die werken aan 

plannen voor nieuwe woongebieden. Door de procedures voor 

transformaties en tenders te versimpelen en minder 

gedetailleerde stedenbouwkundige plannen te maken, kan de 

bouwproductie verhoogd worden. Plannen moeten beoordeeld 

blijven worden op kwaliteit en er moet ook meer ruimte komen 

voor kleine ontwikkelaars. 

Versnelling van Koers 2025  

In 2016 zijn in Koers 2025 nieuwe ontwikkellocaties geïnventariseerd en van sommige locaties zijn de 

planontwikkelingen al gestart. Maar er is nog veel te doen. D66 pleit er daarom voor om bij meer locaties te 

kijken naar de eventuele bouwpotentie, welke worden uitgelicht in de kaart op de volgende pagina. Hierbij 

moet onderstreept worden dat bij de transformatie van gebieden en gebouwen niet alles klakkeloos naar 

woningen kan worden omgezet, want een diversiteit aan functies houdt een wijk vitaal.  
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Locaties met bouwpotentie  

 Amstelkwartier en Amstel 3 

 Havenstad 

 Marineterrein 

 Drakaterrein 

 

 Bij herontwikkeling van stadsstraten: 

o Lelylaan,  

o Burgemeester Röellstraat,  

o Jan van Galenstraat,  

o Jan Evertsenstraat  

 

 Rondom parken (uiteraard niet ín parken) 

 Rondom trein- en metrostations 
 

 

  

 

 

 

 

Ruimte voor Hoogbouw 

Uitgangspunt bij nieuwbouw is gestapelde bouw, oftewel appartementen. Dit kan, afhankelijk van de locatie, 

meestal hoger dan de gangbare vijf bouwlagen. Echte hoogbouw van meer dan 60 meter hoogte is daarbij 

geen doel op zich, maar moet iets toevoegen. D66 wil randvoorwaarden stellen aan hoogbouw: alleen op 

plekken waar goed en hoogwaardig openbaar vervoer is, in combinatie met een relatief lage parkeernorm, en 

alleen op locaties waar hoogbouw in verhouding staat tot de schaal van de omliggende stedelijke structuur. 

Locaties nabij grootschalige rail-, weg- of waterinfrastructuur lenen zich daar bijvoorbeeld voor. 

Sloop met nieuwbouw in hogere dichtheden  

Amsterdam kent nog veel laagbouw die bouw- en woontechnisch niet meer voldoet aan de huidige normen en 

zeker niet aan de huidige eisen op het gebied van duurzaamheid en levensloopbestendigheid. Woningen met 

schimmel aan de muur, waar je in de woonkamer kan voelen hoe de wind staat. Deze woningen zijn vaak 

bouwtechnisch versleten, zijn kostentechnisch gezien niet te verduurzamen, zijn ongezond om in te leven en 

nemen relatief veel ruimte in beslag. Dit soort bebouwing leent zich voor sloop waarna hoger en dichter kan 

worden teruggebouwd zodat er kwalitatief hoogwaardige woningen worden toegevoegd. Door de 

grondopbrengsten van de extra woningen te gebruiken om de boekverliezen van de te slopen woningen mede 

te compenseren wordt de financiële haalbaarheid van sloop en nieuwbouw met extra woningen vergroot. Bij 

sloop/nieuwbouw dient nadrukkelijk rekening gehouden te worden met de belangen van zittende bewoners. 

 Kwaliteit van openbaar vervoer en fiets is leidend voor woningbouw 

Amsterdam is de motor van de regio. Hier zijn de meeste banen, de meeste evenementen en de meeste 

bezoekers. Openbaar vervoer van hoge kwaliteit is een kernvoorwaarde om de druk van de stad te halen en de 

groei regionaal, maar ook binnen Amsterdam, op te vangen. IJburg is een voorbeeld van een locatie met 

gebrekkig openbaar vervoer, dat ook nog eens te laat in gebruik kon worden genomen. D66 wil dat bij 

nieuwbouwplannen er altijd een mobiliteitsplan is. Zonder mobiliteit, geen succesvolle uitbreiding van de stad.  

Het bestaande openbaar vervoer zal de bewoners beter moeten bedienen, door meer lijnen, hogere frequentie 

en een hogere betrouwbaarheid. Zo dient het openbaar vervoer op korte trajecten met een lage frequentie 
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ook in de nacht te gaan rijden. Dit zal groepen woningzoekenden mede over de streep trekken om aan de rand 

van de stad of buiten de stad te gaan wonen en zo profiteren ook deze wijken van de groei van de stad.  

Tot slot verdient de fietsbereikbaarheid blijvende aandacht in de groei van onze stad. We willen stimuleren dat 

snelle én veilige vrij liggende fietsroutes worden gebouwd voor de langere afstanden. Waarbij ook 

fietsbruggen kunnen bijdrage aan de vergroting van veilige mobiliteit op de fiets.  

Werken aan groei in de Metropoolregio  

De woningmarkt van Amsterdam kunnen we niet los zien van de regio. We willen wel zoveel mogelijk mensen 

huisvesten in Amsterdam, maar niet alles hoeft en niet alles kan in Amsterdam. Er is recentelijk door de 

Metropoolregio Amsterdam een inventarisatie gemaakt van de woningbouwcapaciteit in de regio.3 Daaruit 

wordt duidelijk dat ook de regio een substantiële rol moet en kan krijgen. In Amsterdam zetten we vol in op 

appartementen, nadrukkelijk ook voor gezinnen. Bewoners die een grondgebonden woning zoeken kunnen 

zich beter op andere plekken in de regio richten. De woningbouwopgave in de regio kan alleen worden 

gerealiseerd met meer samenwerking en afstemming. Uit de gesprekken die D66 gevoerd heeft kwam wel 

één duidelijke voorwaarde naar voren: de bereikbaarheid moet dan wel goed zijn. In de afgelopen 

collegeperiode heeft D66 al verschillende voorstellen gedaan om samenwerking met randgemeenten te 

versterken, onder andere met Zaanstad.4 

Het ontwikkelingsproces  

Met de inhaalslag die noodzakelijk is, voldoet de huidige gemeentelijke planvorming niet meer. Voor D66 is 

het ongewenst dat de overheid alles minutieus wil regelen. Een hoge productiedoelstelling vergt een andere 

houding en werkwijze binnen de ambtelijke, bestuurlijke en politieke sferen. Het is belangrijk om een sterke 

regie op hoofdlijnen te behouden, maar ook om royaal ruimte te bieden voor uitwerking door derden. Het 

gaat hierbij om de kunst van het loslaten. Deze andere werkwijze en de daarvoor benodigde andere 

vaardigheden vergen extra investeringen in het ambtelijk apparaat (in geld, kennis en processen) om de 

verdubbeling van de bouwproductie te kunnen waarborgen. 

Om de slagkracht te vergroten bij de aanmaak van nieuwe bouwlocaties, bepleiten wij dat een lijnwethouder 

tevens projectwethouder kan zijn voor één of meerdere grotere gebiedsontwikkelingen. Deze wethouder kan 

slagvaardiger de planontwikkeling aanjagen. 

Onze ambities op een rijtje: 

 Maak minder gedetailleerde stedenbouwkundige plannen, maar stel alleen ruimtelijke spelregels 

vast (zoals in stadsdeel Oost voor het Cruquius-gebied). Behoud als gemeente nadrukkelijk wel de 

regie bij de openbare ruimte; 

 Hoogwaardig openbaar vervoer voor uitbreidingslocaties; 

 Verbeteren van huidige OV-netwerk, onder andere door uitbreiden van het OV in de nacht; 

 Uitbreiden van snelle doorgaande fietsroutes, ook regionaal; 

 Geef - bij daartoe geschikte locaties - ook ruimte aan kleinere ontwikkelaars en ontwikkelende 

architecten die tijdens de crisis in sprongen, maar nu buiten spel lijken te staan onder meer door de 

eisen rondom tenders; 

 Versnellen van de besluitvorming over de ontwikkeling van verdichtingslocaties Koers 2025; 

 Zorg voor een continue ontwikkeling van nieuwe woongebieden en leg deze niet stil bij een tijdelijke 

conjuncturele dip; 

 Benoem projectwethouders voor de grotere gebiedsontwikkelingen; 

 Investeer in een betere samenwerking met omliggende gemeenten met als doel de bouw- en 

woonopgave gezamenlijk op te pakken.  

                                                   
3
 Ruimte voor 300.000 woningen in metropoolregio Amsterdam, NH, 2017  

4
 Zaanstad hard nodig voor Amsterdamse groei, D66 Amsterdam, 2017 

https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2017/September_2017/Ruimte_voor_300_000_woningen_in_metropoolregio_Amsterdam
https://amsterdam.d66.nl/d66-zaanstad-hard-nodig-amsterdamse-groei/
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4. Bouwen aan een toegankelijke stad 

Een toegankelijke stad betekent een eerlijke kans op een woning, óveral in de stad. Te veel wijken in 

Amsterdam zijn alleen toegankelijk voor óf arm óf rijk, omdat er of alleen sociale huurwoningen zijn óf 

dure huur -en koopwoningen. 

In de Amsterdamse woningmarkt, waar de marktdruk groot is, sluit de sociale huursector onvoldoende 

aan op de vrije huur- en koop sector als gevolg van hoge woningprijzen in de vrije sector. Juist omdat de 

stap tussen huren en kopen zo groot is, is een veel grotere groep mensen aangewezen op een gezond 

aanbod in het middensegment.5 Deze discrepantie wordt in Amsterdam nog eens extra versterkt omdat 

Amsterdam een enorme aantrekkingskracht heeft op starters, ondernemers, jonge talenten, creatieven 

en studenten. Daarom zal Amsterdam nooit het gemiddelde van Nederland worden, en dat is ook niet 

waar D66 naar streeft. D66 streeft naar een toegankelijke stad met een woningvoorraad die op termijn 

globaal bestaat uit: een gereguleerd segment van minimaal 50% (bestaande uit een sociaal huursegment 

van 30%, een middenhuursegment van 20%) en een vrij huur- en koopsegment van maximaal 50%. 

Nieuwbouw voor alle groepen 

Om het grote tekort aan woningen voor middeninkomens aan te vullen, zullen we in Amsterdam  een 

substantieel aantal middenhuurwoningen moeten bouwen tussen de €710 en €1.100. Bij nieuwbouw wil D66 

daarom 40% middenhuurwoningen bouwen. Om hoeveel woningen het gaat zal per locatie verschillen, 

afhankelijk van de al aanwezige woningen in de directe omgeving.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociale huurwoningen zijn van groot belang voor mensen met een modaal inkomen tot € 36.000. Amsterdam 

kent, door de beleidskeuzes van de afgelopen decennia, een enorm sociaal segment. We houden op basis van 

de huidige inkomens- en huurgrenzen vast aan het minimum van 162.000 sociale huurwoningen, zoals is 

overeengekomen in de Samenwerkingsafspraken met woningcorporaties. Bij grotere nieuwbouwprojecten 

(>250 woningen) wil D66 30% sociaal bouwen.  

Omdat door het toevoegen van koopwoningen aan de huizenmarkt de grootste verhuisketen wordt 

gerealiseerd6, streven we er ook naar om koopwoningen in de goedkopere vrije sector (tot €250.000) te 

realiseren. Als deze woningen marktconform (dus met gewone grondprijzen) worden gerealiseerd zullen deze 

alleen in de perifere delen van de stad kunnen worden gebouwd en relatief klein zijn. In de vrije sector bouwen 

we 30% van de woningen, zowel huur als koop, met het grootste accent op koop.  

                                                   
5
 PBL, ‘Perspectieven voor het Middensegment van de woningmarkt’, 2017  

6
http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/Doorstroming_op_de_woningmarkt.pdf 

http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/Doorstroming_op_de_woningmarkt.pdf
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Nieuwbouw biedt kans om grote aantallen woningen voor de verschillende doelgroepen toe te voegen. Bij 

grotere nieuwbouwlocaties (>250 woningen) bouwen we volgens de verdeling 30% sociale huur, 40% 

middenhuur en 30% vrije sector (huur/koop). Bij verdichting en bij sloop/nieuwbouw kijken we heel gericht 

naar de samenstelling van de huidige woningvoorraad in de wijk en zullen we daarbij kiezen voor maatwerk.  

Gerichte inzet van de bestaande voorraad 

Op 1 januari 2016 bedroeg de Amsterdamse woningvoorraad 423.785 woningen.7 Alles wat je jaarlijks bijbouwt 

is, ten opzichte van deze bestaande voorraad, een druppel op de gloeiende plaat. En zeker als je bedenkt dat 

de grote aantallen nieuwe woningen aan de randen van de stad worden gebouwd en dus beperkte invloed 

hebben op de bestaande woningvoorraad in de wijken. Daarom moeten we ook kijken naar een betere 

verdeling van de bestaande woningvoorraad.  

Om het aandeel middenhuur in Amsterdam, nu 5,6% van de gehele woningvoorraad, te vergroten naar 20% is 

een belangrijke rol voor corporaties weggelegd. D66 ziet graag dat woningcorporaties een deel van de door 

mutatie vrijkomende sociale huurwoningen in het middensegment gaan verhuren. 

Om middeninkomens een eerlijkere kans te geven op de woningmarkt zullen daarom een groot deel van de bij 

mutatie vrijkomende sociale huurwoningen worden verhuurd aan mensen met een middeninkomen. Dit kan 

op veel plekken binnen de ring zoals bijvoorbeeld De Pijp, Hoofddorppleinbuurt, De Baarsjes, Oud-West en de 

Indische Buurt. Deze woningen worden niet verkocht, maar blijven in het bezit van woningcorporaties. Zo 

kunnen ze later eventueel weer worden verhuurd in het sociale segment, mocht daar de noodzaak voor 

ontstaan.  

 In gebieden buiten de ring kunnen vrijkomende 

corporatiewoningen juist wel worden verkocht aan 

middeninkomens, zodat op die manier de druk op 

de koopmarkt wordt verlicht en middeninkomens 

een kans krijgen een woning te kopen die betaalbaar 

is. In deze wijken met een relatief lage marktwaarde 

kunnen de woningen worden verkocht tegen 

marktconforme prijzen. Wijken worden hiermee ook 

bereikbaar voor huishuishouden met een inkomen 

van één tot twee keer modaal. Juist op plekken met 

veel sociale huur zal dit zorgen voor een beter 

gemengde buurt. De opbrengsten van de verkoop 

kunnen corporaties inzetten voor het 

energieneutraal maken van hun huidige woningvoorraad en voor het bouwen van nieuwe woningen, 

waaronder voor speciale doelgroepen, zoals studenten en ouderen. 

In deze collegeperiode heeft D66 een motie ingediend om te voorkomen dat er in z’n geheel een stop komt op 

de verkoop van grote sociale huurwoningen aan middeninkomens. Deze vaak nog enigszins betaalbare 

woningen zijn de enige gezinswoningen die binnen bereik liggen voor mensen met een middeninkomen. Een 

verkoopstop is onwenselijk.8 

Als alternatief voor verkoop kan onderzocht worden of regelingen als maatschappelijk gebonden eigendom, 

of verkoop onder voorwaarde van terugkoop door woningcorporaties meer mogelijkheden bieden.  

  

                                                   
7
 Amsterdam in Cijfers, OIS, 2016 

8
 Amendement Van Dantzig (935) – voorkom verkoopstop op grote sociale huurwoningen 

https://www.ois.amsterdam.nl/pdf/2016%20jaarboek%20amsterdam%20in%20cijfers.pdf
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/5567978/1/935_17_Amendement%20S%20van%20Dantzig%20Woonagenda%202025
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Garanderen middenhuur 

De afgelopen collegeperiode heeft D66 voor een doorbraak gezorgd door een korting op de grondprijs te 

introduceren en door beleggers veel meer te betrekken bij de bouw van middenhuurwoningen voor gezinnen 

met een inkomen tot 2x modaal. In ruil voor deze korting op de grondprijs aan woningbeleggers kan de 

gemeente belangrijke voorwaarden stellen die ervoor zorgen dat middenhuur ook echt middenhuur blijft. 

Dankzij D66 zijn onder andere de volgende voorwaarden in het gemeentebeleid opgenomen: afspraken over 

maximum huurprijzen, maximale huurverhogingen, toewijzing aan middeninkomens, woninggrootte en 

spreiding door de stad. Met deze voorwaarden voor nieuwbouwprojecten blijft middenhuur ook middenhuur 

én zorgen we ervoor dat er middenhuurwoningen voor gezinnen gebouwd worden. Een groep 

woningbeleggers en woningcorporaties heeft zich verenigd in het Platform Amsterdam Middenhuur (PAM) 

dat gaat bouwen onder de hierboven genoemde voorwaarden.9 De betrokkenheid van woningbeleggers is wat 

D66 betreft van groot belang om het streefcijfer van 20% middenhuur in de gehele stad te realiseren. 

Hiermee is gebroken met het marktconforme grondprijzenbeleid van de gemeente. Dat is goed, omdat door 

het marktconforme beleid middenhuurwoningen enkel aan de randen van de stad en buiten de ring gebouwd 

zouden kunnen worden. Dankzij de plannen van D66, die grotendeels zijn opgenomen in het Actieplan 

Middeldure Huur, is een belangrijke stap gezet voor middenhuur bij nieuwbouwprojecten.10 D66 zal in de 

komende collegeperiode nauwlettend toezien op uitvoering van de aangenomen plannen die het mogelijk 

moeten maken meer en ruimere woningen te realiseren voor bijvoorbeeld gezinnen met een middeninkomen. 

Van woningsubsidie naar bewonerssubsidie  

De marktdruk is in Amsterdam dusdanig hoog dat ook middenhuurwoningen regulering behoeven. Als we 

echter in navolging van de sociale huursector dit op dezelfde wijze voor middenhuur gaan reguleren, dan 

ontstaat er wel een heel grote gereguleerde markt. Daarom willen we onderzoeken of we niet beter de 

mensen kunnen subsidiëren (subjectsubsidie) in plaats van de stenen (objectsubsidie).11 De fiscale en 

juridische aspecten hiervan moeten nader worden onderzocht. Voordelen van deze benadering zijn:  

 Er wordt een marktconforme grondprijs door de belegger betaald en een marktconforme huur door 

de huurder;  

 Aan de huurders uit de middengroepen wordt als compensatie voor de hogere huur een stedelijke 

woontoeslag verstrekt, die meebeweegt met hun inkomen;  

 Vermeden wordt dat een nieuwe categorie scheefwoners ontstaat zoals in de sociale sector; 

 Je kunt afspraken maken over langjarige exploitatie, indexatie, hoge kwaliteit en goed onderhoud bij 

woningen;  

 De gemeente kan bij de gronduitgifte meer variëren met de minimale exploitatieduur omdat de 

hoogte van de grondprijs mede wordt beïnvloed door de exploitatieduur;  

 Het vermijden van een lange exploitatieplicht maakt het voor beleggers aantrekkelijker om überhaupt 

te bouwen, en stimuleert ze ook tot hoge kwaliteit en goed onderhoud; 

 De kosten van een stedelijke woontoeslag kunnen worden betaald uit de extra grondopbrengsten van 

ons Woonprogramma (zie bijlage 5 voor een uitgebreide toelichting). 

Prestatieafspraken middeldure huur 

De Nederlandsche Bank heeft in haar rapport uit 2017 gepleit voor meer ruimte op lokaal niveau om de bouw 

van middeldure huurwoningen te bevorderen: 

                                                   
9
 Het middensegment van Amsterdam, PAM, 2017 

10
 Actieplan meer middeldure huur, Gemeente Amsterdam, 2017 

11
 Een uitgebreide toelichting is te vinden in bijlage 5 

http://pamwonen.nl/wp-content/uploads/Het_midden_segment_onderzoek_juni.pdf
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/5305514/1/09012f9782009fb4
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‘De Rijksoverheid zou afspraken met gemeenten kunnen maken over het opnemen van een minimumpercentage 

middeldure huurwoningen in bestemmingsplannen, analoog aan de prestatieafspraken die gemeenten met 

corporaties maken over sociale huur’.12 

D66 wil met beleggers en pensioenfondsen in gesprek om prestatieafspraken te maken om de bouw en 

exploitatie van middenhuurwoningen te borgen. Dit moet leiden tot een jaarlijkse productie van 5.300 

middenhuurwoningen. In lijn met onze eerdere voorstellen, zetten we in op passende verhuur, voorrang voor 

sociale huur en bijzondere doelgroepen, en voor de lange termijn een structurele en diverse voorraad aan 

middenhuurwoningen.  

Uitwassen in de huidige woningmarkt 

De laatste jaren komen steeds meer woningen in handen van particuliere eigenaren waarvan een deel die 

woningen tegen maximale huren verhuurt. D66 heeft op zich niets tegen particuliere woningverhuurders, 

maar de praktijk leidt tot huurwoningen die onbetaalbaar zijn voor middeninkomens. Dat is nadrukkelijk een 

andere manier van exploiteren dan institutionele beleggers en pensioenfondsen doen. Door de hoge huren 

zijn deze woningen alleen voor een kleine doelgroep beschikbaar en de meeste huurders zullen er door de 

hoge huren ook maar kort wonen. Deze ontwikkeling is een bedreiging voor de sociale samenhang in 

complexen en wijken èn onttrekt woningen voor een brede doelgroep. D66 wil concreet kijken hoe er een 

maximum kan worden ingesteld aan de huurprijzen zodat huurders beschermd worden. Ook kan bij eerste 

uitgifte gedacht worden aan een woonplicht waarop alleen ontheffing kan worden verleend bij verhuur tegen 

gematigde prijzen. Daarnaast gaan we in overleg met Den Haag voor extra wettelijke regelgeving. 

 

Samenwerking met woningcorporaties  

Bij het toegankelijk maken en houden van de stad zijn woningcorporaties een zeer belangrijke 

samenwerkingspartner. Met het aanbieden van sociale huurwoningen en middenhuurwoningen leveren zij nu 

al een bijdrage aan toegankelijkheid. Toch moeten corporaties zich wat D66 betreft in de bestaande voorraad 

ook meer gaan richten op de benarde positie waar middeninkomens zich in bevinden. Met hen willen wij 

daarom, naast afspraken over sociale huur, ook afspraken maken over een groter aanbod middenhuur en over 

de opgave om de stad uit te breiden en te verdichten.  

Betaalbaarheid sociale huurwoningen 

Betaalbaarheid van de sociale huurwoningen is een toenemend knelpunt. Huren tot € 700 zijn niet op te 

brengen voor de laagste inkomens. Daarom ligt de huurtoeslaggrens bij € 635 en gelden er strikte regels bij 

nieuwe woningtoewijzingen. Huurtoeslagen verminderen de woonlasten maar pakken echter niet voor 

iedereen goed uit. Daarom zullen binnen de huidige woningtoewijzingsregelingen van de Rijksoverheid vooral 

nieuwe sociale huurwoningen moeten worden toegevoegd met huren die onder de huurtoeslaggrens liggen. 

Daarnaast zullen we met de woningcorporaties afspraken moeten maken over blijvende beschikbaarheid van 

de bestaande goedkope woningvoorraad.  

De afgelopen periode heeft het college in overleg met corporaties besloten de huren van huurders met een 

laag inkomen en een hoge huur te verlagen. D66 wil deze maatregel ook de komende jaren voortzetten. 

Tevens zien we dat een deel van de huurders in sociale huurwoningen juist een te lage huur ten opzichte van 

hun inkomen betaalt. D66 vindt dat corporaties in deze gevallen de mogelijkheid moeten krijgen deze huren 

passend te maken ten opzichte van het inkomen. Hiermee krijgen corporaties meer middelen voor nieuwbouw 

en verbetering.  

Aandacht voor de particuliere huurvoorraad  

Op dit moment wordt een groot deel van de particuliere huurvoorraad verhuurd als sociale huurwoning. 

Gezien de puntenwaardering van deze woningen, komen zij op de lange termijn namelijk waarschijnlijk in het 

                                                   
12

 De woningmarkt in de grote steden, DNB, 2017 

https://www.dnb.nl/binaries/OS%20Huizenmarkt_tcm46-358879.pdf
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geliberaliseerde segment. Als het aan D66 ligt, worden deze particuliere sociale huurwoningen bij mutatie 

omgezet naar het middensegment met als doel ze daar voor langere tijd in te behouden. D66 wil daarom in 

gesprek gaan met verhuurders over behoud van deze huurwoningen voor het gereguleerde middensegment. 

Wij kunnen voorrang bieden voor sociale huurders naar middenhuurwoningen, waarbij de vrijgekomen sociale 

huurwoning vervolgens ook als middenhuurwoning wordt ingezet. Via de erfpacht kunnen huiseigenaren 

gestimuleerd worden de woningen voor een langere termijn in het middensegment te verhuren.  

Wooncoöperaties 

D66 is van mening dat initiatieven die duurzame beschikbaarheid van middenhuurwoningen garanderen, zoals 

wooncoöperaties voor middeldure huur, de ruimte moeten krijgen. In het genoemde Actieplan Middeldure 

Huur heeft D66 ervoor gezorgd dat er kavels specifiek voor middenhuurcoöperaties beschikbaar komen, 

waarbij juist coöperaties mee kunnen dingen naar kavels verspreid over de stad met een vaste prijs en 

gereserveerd voor middenhuur. Inmiddels is bij wijze van pilot een stuk grond beschikbaar gesteld voor 

coöperaties bij Centrumeiland en bij de Havenstraat.13 We zijn benieuwd naar de uitkomsten en wat D66 

betreft is deze pilot pas het begin. 

Onze belangrijkste ambities op een rijtje: 

 20% middenhuurwoningen binnen 10 jaar in de gehele stad; 

 In nieuwe woongebieden met meer dan 250 woningen uitgaan van een verdeling van 30% sociale 

huur, 40% middenhuur en 30% vrije sector (huur/koop); 

 In verdichtingsgebieden en bij sloop/nieuwbouw in de bestaande stad vol inzetten op toevoegen 

van middenhuurwoningen; 

 Met ontwikkelaars en beleggers prestatieafspraken maken voor de productie van 5.300 

middenhuurwoningen;  

 In gebieden met hoge marktdruk stellen we voor sociale huurwoningen door corporaties in het 

middensegment te laten verhuren; 

 In gebieden met lage marktdruk stellen we voor sociale huurwoningen door corporaties te laten 

verkopen aan het middensegment; 

 In overleg treden met eigenaren van particuliere sociale huurwoningen zodat, bij mutatie, deze 

particuliere sociale huurwoningen langjarig worden verhuurd in het middensegment. 
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 Centrumeiland Pilot Wooncoöperatie 

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/bouwen-verbouwen/zelfbouw/zelfbouwprojecten/centrumeiland/
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5. Passend wonen en bevorderen van doorstroming  

De bestaande Amsterdamse woningvoorraad moeten we zo optimaal mogelijk gebruiken. Om 

verschillende redenen worden woningen op dit moment niet passend bewoond. Voorbeelden hiervan zijn 

mensen met een te hoog inkomen die in een sociale huurwoning wonen. Of alleenstaanden, of stellen die 

in een grote sociale huurwoning wonen. Ook ouderen wonen nog vaak op een etagewoning. D66 wil 

passende bewoning stimuleren voor een optimaal gebruik van de woningvoorraad. Door in te zetten op 

goede doorstroming, kunnen we nieuwe instroom een kans geven. 

Pilot wooncontract 

D66 wil graag mensen de mogelijkheid bieden een wooncarrière door te maken in Amsterdam. Keuzevrijheid 

is hierbij het uitgangspunt. Iemand kan kiezen voor het recht op wonen, boven het recht op een woning. Je 

bent hierbij altijd gegarandeerd van een woning, maar er wordt periodiek gekeken of dit de woning is die het 

best bij je past. Daarbij worden verschillende factoren meegewogen, zoals: je inkomen, gezinssituatie, fysieke 

gesteldheid.  

 

Toelichting: 

Mocht er een verandering plaatsvinden in je leven – 

bijvoorbeeld omdat je gezin gaat uitbreiden – dan 

krijg je een grotere woning aangeboden, mocht je 

gescheiden zijn dan krijg je een kleinere woning 

aangeboden.  

Uiteraard zijn mensen vrij te blijven zitten in de 

woning waar ze zitten, maar dat zal bijvoorbeeld 

huurverhoging tot gevolg hebben. De komende vier 

jaar willen wij starten met een pilot wooncontract, 

speciaal gericht op starters, voor circa 300 woningen 

in Amsterdam.  

Voorrang voor maatschappelijke beroepen 

De uitdagingen van de Amsterdamse woningmarkt leiden ertoe dat bepaalde beroepsgroepen hier moeilijk 

toegang krijgen. In Amsterdam is met name het lerarentekort een serieus probleem, dat mede wordt 

veroorzaakt door het gebrek aan betaalbare woonruimte. Ingrijpen in de woningmarkt door specifieke 

voorrangsregelingen te treffen, is ingrijpend. Maar als er niets gedaan wordt bestaat het risico dat klassen 

naar huis worden gestuurd en kinderen thuis komen te zitten. Dat is voor D66 onacceptabel en daarom heeft 

de partij in de afgelopen collegeperiode voorgesteld om, samen met woningcorporaties en 

huurdersverenigingen, te zorgen dat een deel van de starterswoningen wordt toegewezen aan startende 

leerkrachten. Daarnaast dienen zij voorrang te krijgen wanneer zij doorstromen naar een middenhuurwoning, 

net zoals mensen uit een sociale huurwoning voorrang krijgen bij die doorstroming. Daarnaast heeft D66 

ervoor gezorgd dat in kaart wordt gebracht welke andere beroepsgroepen, naast leraren, in aanmerking 

zouden kunnen komen voor een voorrangsregeling. Wat D66 betreft zullen voorrangsregelingen bij 

maatschappelijke beroepen ook in de komende jaren mogelijk blijven, als het tekort daaraan acuut is – zoals 

met leraren het geval is.  
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Stimuleren doorstroom sociale huur naar middenhuur  

In Amsterdam woont 14,6% van de huishoudens goedkoop 

scheef: zij wonen in een sociale huurwoning waar ze eigenlijk een 

te hoog inkomen voor hebben.14 Door de doorstroom van deze 

mensen naar de middeldure, of vrije huursector te verbeteren, 

bieden we ruimte voor nieuwe instroom van mensen die qua 

inkomen wel aanspraak maken op een sociale huurwoning. We 

willen in het kader van de prestatieafspraken met corporaties 

kijken of zij tijdelijk eventuele inkomensvallen van voormalige 

sociale huurders in middenhuurwoningen binnen hun bezit, 

kunnen opvangen. Tevens willen wij bepleiten dat woningcorporaties sociale huurders (met een inkomen tot 

2x modaal) die naar een middenhuurwoning gaan, voor een periode van drie jaar huurgewenning geven. Het 

ligt immers in de beleidsdoelstellingen van de woningcorporaties besloten dat zij de schaars beschikbare 

woningen zo optimaal mogelijk te verdelen. MIddenhuurwoningen in het bezit van corporaties dienen met 

voorrang verhuurd te worden aan scheefwoners in de sociale voorraad, en met beleggers spreken we af dat 

40% van alle nieuw op te leveren middenhuurwoningen met voorrang wordt toegewezen aan doorstromers uit 

de sociale huursector.  

Blijven inzetten op doorstroming van ouderen 

Door de hervormingen in de ouderenzorg verdwijnen verzorgingstehuizen en moeten mensen langer 

zelfstandig thuis wonen met hulp van het eigen netwerk en thuiszorg. De verpleegtehuizen focussen zich nu 

voornamelijk op palliatieve zorg: ze zijn er voor mensen die heel veel beperkingen hebben en het einde van 

hun leven naderen. Er ontstaat dus een groot middengebied: mensen die thuis wonen en steeds meer zorg 

nodig hebben, maar nog niet dusdanig veel dat ze voor een plek in een verpleegtehuis in aanmerking komen. 

Met de toenemende vergrijzing zal het passend wonen voor ouderen een blijvend aandachtspunt zijn. Veel 

meer ouderen en andere mensen met een zorg- of ondersteuningsbehoefte zullen zelfstandig thuis blijven 

wonen. De huidige woningen zijn hier echter niet altijd geschikt voor.  

Ouder wordende bewoners zitten vaak in een grote, voor hen onhandige huurwoning. Echter, verhuizen leidt 

voor hen bijna altijd tot een (forse) huurverhoging. Daarom zouden ouderen veel beter begeleid moeten 

worden naar een passende woning zonder dat ze te maken krijgen met huurverhoging, waarbij rekening 

gehouden wordt met de grootte en locatie van de huidige woning.  

Ouderen kunnen gebruikmaken van twee verhuisregelingen. Ouderen die in een woning met trappen op de 

tweede etage of hoger wonen, kunnen via de regeling ‘Van hoog naar laag’ verhuizen naar een 

benedenwoning, een woning op de eerste etage of een woning met lift. De regeling ‘Van groot naar beter’ 

biedt huurders, waaronder ouderen, die te groot wonen de mogelijkheid om naar een kleinere woning te 

verhuizen. Dit beleid moet verder verbeterd worden en de informatievoorziening richting ouderen moet beter, 

zodat ouderen weten wat ze te wachten staat en welke verbeteringen de regeling kan bieden. 

Woningcorporaties moeten ouderen hierin actief gaan ondersteunen om alternatieve huisvesting te zoeken zo 

dicht mogelijk in hun eigen vertrouwde leefomgeving. 

Verzorgingshuizen die leeg komen te staan, dienen bij voorkeur omgebouwd te worden tot zelfstandige 

seniorenwoningen. Veel faciliteiten zoals een lift zijn hier namelijk al aanwezig. Deze nieuw toe te voegen 

woningen kunnen nadrukkelijk ook als middensegment huur, bijvoorbeeld voor ouderen, worden gerealiseerd.  

Levensloopbestendig bouwen 

Met het ouder worden van de babyboomgeneratie wordt de levensloopbestendigheid van woningen steeds 

belangrijker. Levensloopbestendige woningen zijn woningen die een lift hebben, drempelloos zijn en een 
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 Waarstaatjegemeente.nl 

https://www.waarstaatjegemeente.nl/jive


             
Woonprogramma   20 

 

inloopdouche hebben. D66 wil dat er bij het renoveren en verduurzamen van de woningvoorraad, woningen – 

waar mogelijk – levensloopbestendig gemaakt worden. Bij nieuwbouw moeten er voldoende woningen 

flexibel en levensloopbestendig worden gerealiseerd. Daarbij gaat het niet alleen om de woning zelf, maar ook 

om de omgeving. Bij nieuwe gebiedsontwikkelingen van meer dan 500 woningen zullen we specifiek kijken 

naar het centreren van levensloopbestendige woningen voor ouderen, op locaties waar voorzieningen in de 

buurt zijn, als openbaar vervoer, winkels en zorgcentra. 

Stimuleren van herontwikkeling: beperken stijging totale woonkosten 

Amsterdam kent een grote opgave om te verduurzamen en om woningen op te knappen. Soms zal daarbij 

gekozen worden voor sloop/nieuwbouw. Dit heeft een enorme impact op bewoners, bijvoorbeeld doordat de 

huren verhoogd worden als ze naar een andere woning gaan. Wij vinden het van belang dat de totale 

woonkosten (huur, service en energie) voor bewoners die in het kader van sloop/nieuwbouw verhuizen 

beperkt stijgen en gebaseerd worden op hun bestaande woonkosten rekening houdende met de grootte en 

locatie van de huidige woning. De kosten van de verlaagde huren moeten voor een periode van maximaal 10 

jaar betaald worden uit extra grondopbrengsten die door verdichting en door toevoeging van duurdere 

woningen worden behaald.  

Met de toevoeging van extra woningen bij sloop/nieuwbouw is er ruimte voor zowel de opvang van de zittende 

bewoners tegen hun eerdere woonkosten als voor de instroom van nieuwe doelgroepen, zodat wijken 

toegankelijk worden voor alle inkomensgroepen. Sloop/nieuwbouw hoeft er dus zeker niet toe te leiden dat 

zittende bewoners uit hun buurt gehaald worden.  

Woonruimteverdeling sociale huur 

Naast een eerlijke manier om woningen toe te wijzen is D66 van mening dat het systeem van 

woonruimteverdeling de doorstroming moet bevorderen. Op dit moment is dat niet het geval. Het huidige 

systeem, waarbij wachttijd in één keer ingezet dient te worden voor het verkrijgen van een woning en daarna 

de wachttijd volledig opnieuw opgebouwd moet worden, zorgt ervoor dat er gewacht wordt totdat genoeg 

wachttijd is opgebouwd om ‘de ideale woning’ te verkrijgen. Hierdoor worden de verhuisbewegingen 

geminimaliseerd. 

D66 vindt het van belang de doorstroming te verbeteren, aangezien doorstroming altijd resulteert in een 

woning voor een nieuwe huurder. Dit betekent dat wij willen kijken naar mogelijkheden om het systeem van 

woonruimteverdeling te veranderen. We willen in gesprek met corporaties en omliggende gemeenten om te 

kijken of een mogelijkheid is dat huurders de wachttijd deels meenemen, zodat er een prikkel is om vaker te 

verhuizen naar een geschikte woning en woningen die niet meer precies passen op de leefsituatie sneller 

vrijkomen.  

 

Wij lichten dit toe aan de hand van een voorbeeld: 

Jan heeft 10 jaar wachttijd opgebouwd en schrijft zich in op een woning met 6 jaar wachttijd. Deze wachttijd 

wordt afgemeten aan de op een na langste wachttijd van de inschrijving (de nummer 2 - Piet - heeft 6 jaar 

wachttijd, maar wint de woning niet omdat Jan 10 jaar heeft). Jan ‘betaalt’ van zijn 10 jaar wachttijd dan 6 jaar en 

houdt 4 jaar wachttijd over die hij bij zijn volgende verhuizing in kan zetten. Nadat Jan 6 jaar in de woning heeft 

gewoond heeft Jan dan geen 6 jaar wachttijd maar 10 jaar.  

 

Het voordeel hiervan is dat de prikkel om te wachten tot de ‘ideale’ woning weggenomen wordt en er dus 

vaker zal worden verhuisd naar een passender woning. Tevens zien we dat de mogelijkheden voor huurders 

om naar een andere regio/gemeente te verhuizen zeer beperkt zijn en daarmee de vrijheid om een passende 

woonplek te vinden, bijvoorbeeld nadat een andere baan is verkregen. Graag gaan wij met huurders, 

corporaties en gemeenten in de regio in gesprek om te kijken welke oplossingen er zijn om huurders meer 

keuzevrijheid te bieden en de woonruimteverdeling te verbeteren. 
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Woonruimteverdeling middenhuur  

Net als voor sociale huurwoningen willen we ook dat middenhuurwoningen passend worden bewoond. Het is 

daarom van belang dat er inkomenseisen worden gehanteerd. Wat D66 betreft wordt die grens gesteld op een 

gezinsinkomen 1 tot 2x modaal. Het is noodzakelijk de grens te verhogen om ook gezinnen te kunnen 

faciliteren. De gedachte dat je met een gezinsinkomen van €60.000 in Amsterdam gemakkelijk kunt huren in 

de vrije sector is achterhaald en ook kopen is voor deze inkomensgroep enorm lastig. Stel dat je allebei € 

30.000 per jaar verdient - echt geen vetpot - dan kun je een hypotheek krijgen van € 275.000. Dan kom je niet 

heel ver in Amsterdam, waar de meeste huizenprijzen boven de € 300.000 liggen.15  

Wij vinden het van belang dat onderwijzers, verplegers, politieagenten maar ook zzp’ers in aanmerking komen 

voor deze woningen. Voor zzp’ers is dit vaak lastig in verband met de aan te leveren jaaroverzichten en 

inkomensschommelingen. Met verhuurders gaan we daarom in gesprek over een eerlijke 

woonruimteverdeling en lagere inkomenseisen bij middenhuurwoningen. 

Onze belangrijkste ambities op een rijtje: 

 Voorrang voor maatschappelijke beroepen bij sociale en middeldure huurwoningen; 

 Overleg met corporaties over opvangen inkomensvallen bij middeldure verhuur door corporaties; 

 Overleg met corporaties over huurgewenning voor doorstromers sociale huur naar middeldure huur; 

 Middeldure huurwoningen in het bezit van corporaties dienen met voorrang verhuurd te worden aan 

goedkope scheefwoners in de sociale voorraad; 

 40% van alle nieuw opgeleverde middenhuurwoningen met voorrang beschikbaar stellen aan 

doorstromers uit de sociale huursector; 

 Afspraken maken met verhuurders over een regeling voor woonruimteverdeling en inkomenseisen 

voor middenhuurwoningen; 

 Overleg met corporaties over behoud woonlasten bij sloop/nieuwbouw; 

 Bij renoveren en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad de woningen indien mogelijk ook 

levensloopbestendig maken; 

 Opzetten van pilot wooncontract, speciaal gericht op starters, voor 300 woningen in Amsterdam in 

overleg met corporaties; 

 Toevoegen van 30% middenhuur bij Actieplan Ouderenhuisvesting. 
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 Hoe staat het met de woningmarkt in Amsterdam? NVM, 2017 

https://www.nvm.nl/actueel/nieuwsuitdeafdeling/amsterdam
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6. Een duurzame stad 

Om van Amsterdam een duurzame en toekomstbestendige stad te maken, stelt D66 een aantal 

veranderingen voor. Het moet makkelijker worden om zonnepanelen te nemen, bouwmaterialen moeten 

worden hergebruikt, huizen moeten energiezuinig gemaakt worden en klimaatneutraal bouwen tot norm 

verheven. Met het Klimaatakkoord van Parijs is er eindelijk internationaal overeenstemming bereikt over 

CO2-doelstellingen. In het landelijke regeerakkoord staat een klimaatwet aangekondigd. Daarmee gaat 

de politieke discussie niet meer over of we iets moeten doen, maar hoe we de energietransitie zo snel 

mogelijk vorm gaan geven. 

Steden spelen een sleutelrol in de strijd tegen de opwarming van de aarde en de uitstoot van CO2, omdat 

het opwekken van lokale kleinschalige energie, het isoleren van huizen en het aanleggen van 

energienetwerken door gemeenten wordt bepaald. Dus hoewel duurzaamheid op het eerste gezicht een 

internationaal vraagstuk lijkt, zijn de oplossingen juist lokaal. D66 wil niet dat Amsterdam wacht op de 

ideeën van andere steden, maar voorop lopen in de energietransitie.  

Deltaplan Aardgasvrij  

D66 wil de hele stad op zo kort mogelijke termijn aardgasvrij maken, door gasverwarming te vervangen door 

duurzame alternatieven. Om dit te bereiken op een duidelijke en voor Amsterdammers voorspelbare manier, 

moet er een Deltaplan Aardgasvrij komen. We kiezen daarmee voor een buurt-voor-buurt aanpak met een 

voorkeur voor lokale bronnen. Want het beste alternatief voor aardgas hangt af van de bewoners en hun 

wensen, leefpatronen, energieverbruik en financiële mogelijkheden. Ook de karakteristieken van gebouwen 

zijn van invloed, zoals bouwjaar, staat van onderhoud en bouwtechnische kwaliteit. Wijk voor wijk kan dit 

worden bepaald samen met de bewoners. Het afscheid van het gas biedt daarnaast een uitgelezen kans om 

onze huizen veel beter te isoleren. D66 wil per buurt een renovatieplan opstellen, dat parallel loopt met de 

wijkgerichte aanpak van ‘Stad zonder Aardgas’. Via een schetskaart Aardgasvrije Wijken, aangevuld met 

energiebestemmingsplannen kunnen we duidelijkheid en planning voor bewoners transparant maken. Bij een 

plan hoort ook een gedegen uitvoering, waar vakmensen voor nodig zijn. Om gasleidingen te vervangen met 

duurzame warmte willen we daarom nieuwe vakmensen opleiden  

Hoe het plan van aanpak ‘Warm huis, geld in je zak!’ eruit zou kunnen zien: 

1. Gemeente brengt samen met netbeheerder de kenmerken van gebouwen, infrastructuur en het gebied in 

beeld. Om hoeveel woningen gaat het? Hoeveel daarvan zijn particulier eigendom? 

2. Per wijk wordt en tender uitgeschreven voor een consortium dat isolatie, renovatie en energiesystemen 

aanbiedt. Hierin kunnen ook nieuwe elektrische fornuizen e.d. meegenomen worden. Gezamenlijk wordt een 

renovatieplan vastgesteld. Dit bevat een energiebesparingsgarantie. 

3. Het meest geschikte warmtesysteem wordt samen met de bewoners bepaald: all electric, warmtenet, 

anders16. En daaraan gekoppeld: hoeveel is de investering die gedaan moet worden (en hoe groot dus de 

voorfinanciering). 

4. De gemeente zal het renovatieplan - zo mogelijk - benutten om ook andere gebouwgebonden verbeteringen 

(zoals geluidsisolatie) door te voeren en een impuls te geven aan de kwaliteit en leefbaarheid van de 

betreffende buurt. 

5. Uitwerking van tender gaat ook in op de (gebiedsgerichte) communicatie.  

6. Betaling woningeigenaren geschiedt via gebouwgebonden financiering (voor woningcorporaties gelden 

andere afspraken voor financiering).  

7. Het energiebedrijf verlaagt meteen de rekening na het treffen van de maatregelen (financiële zekerheid, geen 

uitgestelde beloning). 

 

                                                   
16

 Motie Bosman, Groen (1744) – toets gemeenteraad bij energieplannen bestaande bouw 
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Gebouwgebonden financiering 

D66 wil gebouwgebonden financiering voor energiebesparing invoeren in Amsterdam, dat wil zeggen de 

aanpassingen naar energieneutrale woningen laten voorfinancieren door derden, waarbij de investering wordt 

afgesloten met het huis en niet met de woningeigenaar in Amsterdam. Als financiering voor huizen niet 

verbonden zijn aan de bewoner, maar aan het huis, wordt het mogelijk om hele buurten aan te pakken. 

Pensioenfondsen zouden dan kunnen investeren, omdat zo’n aanpak past bij hun risicoprofiel en 

schaalgrootte van gewenste investeringen. Voorts zou de mogelijkheid onderzocht kunnen worden of het 

Duurzaamheidsfonds ingezet zou kunnen worden als garantiestelling of onderdeel op basis van een hoger 

risico. De investering in de renovatie wordt terugbetaald door een opslag op de nieuwe lagere 

energierekening. Juridisch is dit een complexe opgave en daarom dient vooral op dat vlak een gedegen 

uitwerking gemaakt te worden.  

Tot die tijd wil D66 dat leges voor duurzame verbouwingen gratis zijn voor de aanvrager.17 

 

Sneller verduurzamen door innovatief bouwen en ontwikkelen  

Voor snelle verduurzaming zijn nieuwe ideeën nodig en nieuwe spelers als startups. De 

Samenwerkingsafspraken Amsterdamse Woningcorporaties en Routekaart Duurzame Warmte 

Metropoolregio waren tot nu toe namens de energiesector vooral ondertekend door de traditionele 

nutsbedrijven. De bouw zou zich niet alleen moeten richten op productinnovatie maar veel meer op 

procesinnovatie. Je mag in de bouw geen bovenwettelijke eisen stellen. Wel kan je bij tenders punten geven 

voor extra inspanning. Marktconsultaties wil D66 niet alleen organiseren met bestaande ontwikkelaars, maar 

ook met producenten van (nieuwe) materialen of diensten. D66 wil er ook voor zorgen dat meerdere 

aanbieders van energie toegang hebben tot hetzelfde warmtenetwerk om op die manier te zorgen voor 

vrijheid van mensen om hun energie te kiezen.  

Circulaire gebiedsontwikkeling 

Energiebedrijven zijn niet langer monopolisten van nutsvoorzieningen en burgers met zonnepanelen die 

leveren aan het elektriciteitsnet zijn niet alleen maar consumenten als het gaat over energie. Toch is onze 

infrastructuur van kabels en leidingen en wetgeving nog alsof dat wel zo is. Dat moet veranderen. Nieuwbouw 

wordt niet meer op het gasnet aangesloten. Door bij nieuwe gebieden eerst na te denken over de 

infrastructuur voor energie en water, kunnen ontwikkelaars en bouwers riolering en waterzuivering lokaal 

inrichten, afvalverwerking decentraal ontwerpen zodat grondstoffen in het gebied zelf hergebruikt kunnen 

worden.  

Circulaire bouwmaterialen en gebouwen 

Er moet prioriteit gegeven worden aan klimaatneutraal bouwen op basis van zoveel mogelijk hergebruikte 

grondstoffen. Materialen zoals beton en kozijnen kunnen op veel grotere schaal hergebruikt worden. Te vaak 

vinden dergelijke ruwe materialen of onderdelen die nog in perfecte staat, zijn hun eindstation op de stort. 

Om deze lineaire benadering om te buigen naar een circulaire, moeten bouwmaterialen bij 

sloopwerkzaamheden gemakkelijk kunnen worden opgeslagen. Daarnaast moet het voor ontwikkelaars 

makkelijk worden om gebruikte bouwmaterialen te kiezen boven nieuwe materialen. Bij nieuwbouw heeft 

Amsterdam bij uitstek de kans het meteen goed te doen. Daarvoor is het nodig dat bouwers kunnen 

inschatten welke materialen er al zijn. D66 wil daarom de data en materialen bij sloop van gebouwen verplicht 

opnemen in sloopvergunning en een grondstoffenopslag creëren op zowel een online platform als fysieke 

opslagruimte in de haven. 

 

 

                                                   
17

 In het initiatiefvoorstel ‘Minder regels voor meer duurzame energie’ uit 2015 en via een motie met de VVD bij de Voorjaarsnota vroeg D66 om te 
onderzoeken of bouwleges voor duurzame verbouwingen (inclusief het plaatsen van zonnepanelen) kosteloos zouden kunnen worden. Deze motie is 
aangenomen. Het college heeft daarop voorgesteld om de leges voor duurzame verbouwingen te subsidiëren. 
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Afspraken met woningcorporaties aanscherpen 

In 2019 zullen nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt worden tussen woningcorporaties en de gemeente. 

Wat D66 betreft worden over duurzaamheid harde afspraken gemaakt. Woningcorporaties hebben, als 

bezitters van bijna de helft van alle Amsterdamse huizen, een grote verantwoordelijkheid de stad te 

verduurzamen. Wat D66 betreft mogen woningcorporaties straks geen huizen meer mogen verkopen als die 

niet minimaal energielabel B hebben. Daarnaast moeten corporaties wat D66 betreft de inkomsten uit de 

verkoop van sociale huurwoningen onder andere investeren in verduurzaming en gaan corporaties ervoor 

zorgen dat daken altijd nuttig gebruikt worden, voor zonnepanelen of voor groen bijvoorbeeld.18 Sommige 

corporaties zijn inmiddels gestart met initiatieven om zonnepanelen te plaatsen, zoals De Key in het Oostelijk 

Havengebied. D66 wil het aantal zonnepanelen op daken van corporatiewoningen de komende periode fors 

verhogen. 

Weg met regels die duurzaam initiatief in de weg zitten 

D66 wil af van onzinnige of verouderde regels die duurzaamheid in de weg staan19. Door initiatieven de ruimte 

te geven, kunnen goede groene ideeën worden omgezet in daden. De eerste stappen zijn al gezet. De 

onlogische regel dat zonnepanelen slechts 30 procent van het dak mochten bedekken is op verzoek van D66 

geschrapt, maar er bestaan meer onzinnige regels die duurzaamheid in de weg staan. Vaak zijn regels 

opgesteld in de tijd dat energievoorziening nog een centraal aangestuurde taak was van staatsbedrijven, op 

basis van één centraal net. Schone lucht, groene energie en duurzame technologie vragen echter om nieuwe, 

gezamenlijke oplossingen. 

Monumentenverordening en Welstandsnota klaarstomen voor de toekomst  

Amsterdam is een prachtige stad met geweldige historische architectuur. D66 wil die historie niet alleen een 

verleden, maar ook een toekomst geven. Dubbelglas is nu bijvoorbeeld verboden in gebouwen met een 

monumentenstatus. Terwijl er steeds meer (mooie) technologische mogelijkheden zijn om monumenten 

netjes te verduurzamen. Het is tijd om de beoordelingen van verbouwingen hierop aan te passen.  

Zonne-energie makkelijker voor appartementen en flats  

Zonne-energie in een dichtbebouwde stad vergt een bijzondere aanpak. In de stad zijn flats en etages zijn vele 

malen gangbaarder dat rijtjeshuizen en vrijstaande villa’s. De meeste bewoners wonen binnen een 

woningcorporatie of in een (gemengde) VVE, niet onder een uniek dak in eigen bezit. Daarom zijn 

Amsterdammers in de meeste gevallen aangewezen op andermans dak, of een gedeeld dak, om zelf energie 

op te wekken. Zonne-coöperaties in Amsterdam kunnen aan de hand van een voorstel van D66 extra 

ondersteuning en budget aanvragen voor alle tijd die zij noodgedwongen moeten steken in het overwinnen 

van deze (vooral landelijke) bureaucratie.20 Het is daarom goed dat er in het landelijke regeerakkoord gekeken 

wordt naar hoe deze regeling beter toepasbaar is op stedelijke bouw. 

Onze belangrijkste ambities op een rijtje: 

 Buurt-voor-buurt aanpak bij verduurzaming zodat institutionele beleggers mee kunnen financieren 

en hierbij een energieprestatiegarantie opnemen, zodat bouwers verantwoordelijk blijven voor de 

energieprestatie; 

 Bewoners verduurzamen niet door persoonlijke leningen, maar door voorspelbare gebouw gebonden 

financiering voor hun huis; 

 Ontwikkel energiebestemmingsplannen om per buurt te kijken welke vorm van duurzame energie 

het beste past bij de omgeving en de mensen die er wonen en werken; 
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 Amendement Van Dantzig (939) – verduurzaming van Amsterdamse woningen 
19

 Initiatiefvoorstel Bosman, Bakker en Toonk (2015): ‘Minder regels voor meer duurzame energie’ 
20

 Initiatiefvoorstel Bosman (2016): ‘Versnelling zonne-coöperaties’ en ‘D66 Amsterdam Plan Zon, Zonne-energie voor iedereen, ook voor huurders, flats 
en etages’ (2016) 

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/5568040/1/939_17_Amendement%20W%20van%20Dantzig%20Woonagenda%202025
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 Het energienet wordt tweerichtingsverkeer: Geef Amsterdammers ruimte om zelf elektriciteit uit te 

wisselen, sluit bij de uitrol aan op een ‘stad zonder aardgas’ en streef naar open netten op basis van 

non-discriminatoire toegang voor leveren, afnemen en/of uitwisselen van warmte; 

 Opnemen in prestatieafspraken met woningcorporaties dat zij geen huizen mogen verkopen als die 

niet minimaal label B hebben; 

 Woningcorporaties moeten net zo duurzaam bouwen als andere ontwikkelaars – op dit moment 

hoeven corporaties aan lagere eisen te voldoen in Amsterdam; 

 Bij de sloop van gebouwen data en materialen verplicht opnemen in sloopvergunning en een 

grondstoffenopslag creëren op online platform en fysieke opslagruimte in de haven; 

 Startups en producenten van materialen veel meer betrekken bij het maken van duurzaam beleid en 

bij marktconsultaties; 

 Breid het programma ‘Slim Omgaan met Regels’ uit van de afdeling Duurzaamheid naar Grond en 

Ontwikkeling;21 

 Herzie de Monumentenverordening en Welstandsnota zodat ook Amsterdammers die in oude delen 

van de stad wonen hun huis duurzaam kunnen aanpassen en pas de Welstandscommissie aan door 

hier ook duurzaamheidsexperts in te laten plaatsnemen; 

 Maak het nemen van zonnepanelen net zo makkelijk voor huurders als voor kopers; 

 Amsterdammers moeten terecht kunnen op een online platform om lege dakruimte te vinden van 

gemeente of vastgoedbezitters om zonnepanelen op te leggen.22 
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 Gemeente Amsterdam (2015): Agenda Duurzaamheid en motie Bosman (2015):  
22

 Initiatiefvoorstel Bosman en Groen (2016): Deelplatform voor zonnedaken 
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7. Diverse woningvoorraad en oog voor bijzondere doelgroepen 

De diversiteit aan bewoners in Amsterdam weerspiegelt zich nog niet voldoende in een grote diversiteit 

in het woningaanbod. D66 zet daarom vol in op een veel diverser woningaanbod. In de nieuwbouw gaan 

we een grotere diversiteit aan leef- en woonvormen realiseren die past bij de uiteenlopende bewoners in 

onze stad. We zetten in op grote aantallen woningen voor middeninkomens en woningen voor 

studenten, jongeren, gezinnen, ouderen en bijzondere doelgroepen. Daarbij streven we naar een grotere 

verscheidenheid in woningtypen voor uiteenlopende woonwensen.  

Gedifferentieerd woningaanbod 

Bij nieuwbouw zetten we vooral in op de bouw van appartementen. Deze kunnen heel uiteenlopend zijn in 

hoogte en verschijningsvorm, afgestemd op de directe omgeving. Goede en royale buitenruimtes en groen in 

de buurt geven de bewoners een ruimtelijk gevoel en een uitloop, waarmee het gemis aan een tuin 

gecompenseerd wordt. Door verschillende woonoppervlaktes en indelingen is er een gedifferentieerd aanbod 

voor mensen in verschillende fasen van hun leven. Bijvoorbeeld éénkamerappartementen van circa 40m2 voor 

starters en singles, tweekamerappartementen van circa 60m2 voor samenwonenden, 

drie/vierkamerappartementen vanaf 80 m2 voor gezinnen.  

Naast betaalbare woningen voor sociale huurders en middeninkomens moet in de stad ruimte blijven voor 

doelgroepen die meer te besteden hebben en die grotere woningen zoeken. Er is aantoonbaar ook behoefte 

aan woningen groter dan 125 m2. Alle woningen dienen zoveel mogelijk levensloopbestendig te worden 

uitgevoerd. Daarbij kijken we ook bij grote gebiedsontwikkelingen en bij zelfbouw specifiek naar kwalitatieve 

eisen. Omdat de markt liever meer kleinere woningen bouwt is het niet vanzelfsprekend dat in dit aanbod 

wordt voorzien. D66 wil daarom ook voldoende grotere woningen voor bijvoorbeeld gezinnen. 

Blijven bouwen voor studenten 

Studenten (maar ook jongeren) wonen steeds langer thuis bij gebrek aan betaalbare woonruimte. Wanneer 

thuis blijven geen vrije keuze is, is dit onwenselijk: niemand boven de 18 jaar zou noodgedwongen thuis 

moeten blijven wonen. De afgelopen jaren zijn er daarom grote aantallen studentenwoningen gerealiseerd, 

maar onverminderd bijbouwen is noodzakelijk. We zorgen voor huisvesting voor minimaal 8.000 studenten, 

door zowel zelfstandige als onzelfstandige woningen te bouwen, zowel permanent als niet permanent. Dit 

doen we ook in samenwerking met de regio. 

In toenemende mate komen er initiatieven om jongeren en studenten 

samen te laten wonen met andere groepen, bijvoorbeeld met 

ouderen en statushouders.23 D66 is sterk voorstander om te kijken of 

deze initiatieven, zowel kleinschalig als grootschalig, kunnen worden 

uitgebreid. 

Blijven bouwen voor jongeren 

Voor jongeren tussen de 18 en 28 jaar blijven we inzetten op 

jongerencontracten met een tijdelijkheid van vijf jaar. Aan deze groep willen we maximaal een derde van de 

sociale huurwoningen verhuren. In de komende vier jaar bouwen we 2.000 jongerenwoningen. Om te 

voorkomen dat deze woningen vooral naar de oudste jongeren met (vaak) de langste wachttijd gaan, zullen 

we ook loting als middel gaan inzetten. Hoewel D66 geen voorstander is van loten bij reguliere sociale 

huurwoningen, biedt dit voor jongeren wel een kans. Voor een sociale huurwoning hebben jongeren vaak geen 

enkele kans omdat ze de benodigde wachttijd nog niet hebben opgebouwd. Wij stellen in ons programma 

voor om 50% van de woningen die met een jongerencontract worden verhuurd via loting aan te bieden. En 

                                                   
23

 Dit gebeurt bijvoorbeeld al bij de Riekerhaven 

http://www.startblok.amsterdam/studenten-en-vluchtelingen-samen-riekerhaven-amazing/
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50% op basis van inschrijfduur dat in het voordeel is van Amsterdamse jongeren die in Amsterdam zijn 

opgegroeid en zich vaak al eerder hebben ingeschreven. 

Woningen voor gezinnen 

De krapte op de Amsterdamse woningmarkt raakt vele groepen, maar stadsgezinnen hebben het vaak extra 

moeilijk omdat zij niet alleen zoeken naar een betaalbare woning, maar ook een met ruimte voor het hele 

gezin. Die combinatie is vaak lastig in Amsterdam, zeker op plekken binnen de ring. Sinds 2014 is de trend dan 

ook dat jonge gezinnen uit Amsterdam vertrekken. Van de jonge gezinnen in Amsterdam verhuist maar liefst 

40 procent binnen vier jaar na de geboorte van het eerste kind naar een andere gemeente.2425 Dankzij onder 

andere D66 is in het Actieplan Middeldure Huur specifiek aandacht gekomen voor middeldure huurwoningen 

voor gezinnen. D66 wil daarom in het middensegment en in de koopsector ook grotere woningen toevoegen. 

In de sociale huurvoorraad monitoren we de beschikbaarheid van woningen voor gezinnen. 

Positie van kinderen bij uitzetting  

Woningcorporaties hebben het recht om mensen uit hun huis te zetten wanneer daar oneigenlijke praktijken 

plaatsvinden, zoals illegale toeristische verhuur of handel in drugs. De uitzetting van gezinnen is een zeer 

ingrijpende sanctie en, zeker in gevallen waarbij kinderen betrokken zijn, kan dit een traumatische ervaring 

zijn. Vaak komen deze kinderen samen met hun ouders terecht in de tijdelijke opvangcentra. Hoewel D66 van 

mening is dat sancties gepast zijn in geval van overtreding, moet beter nagedacht worden over de effecten die 

deze sancties hebben op de kinderen. Nog los van het feit dat de hoge kosten voor tijdelijke opvang door de 

samenleving worden gedragen en huisuitzetting in die zin meer kost dan dat het oplevert, mogen kinderen 

niet de dupe zijn van de fouten die hun ouders begaan. Daarom moedigt D66 aan dat gekeken wordt naar 

alternatieve sancties en dat zorgvuldig rekening wordt gehouden met de positie van de kinderen. 

Op een aantal plaatsen in Nederland werken corporaties en hulpverleners samen om huisuitzettingen te 

voorkomen. In Zeeland werkt men bijvoorbeeld met zogenoemde Tweede Kans-woningen. Huurders die over 

de schreef gaan krijgen daarbij een tweede kans bij een andere woningcorporatie. Voorwaarde is wel dat de 

huurder en zijn gezin (verplichte) hulpverlening op maat krijgen. Het doel van de hulpverlening is dat de 

huurder de problemen weer onder controle krijgt. Ook in Amsterdam hebben verschillende woningcorporaties 

initiatieven genomen waarbij het doel is huisuitzetting te voorkomen.26 Vormen van alternatieve sancties 

zouden in Amsterdam verder besproken moeten worden zodat kinderen niet de dupe worden van deze 

sancties. 

Zelfbouw 

Betrokkenheid bij woning en buurt vindt bij uitstek plaats als mensen zelf vorm kunnen geven aan hun 

woning. Dit biedt ook kansen om kwalitatief hele goede woningen te bouwen, omdat mensen voor zichzelf 

bouwen. Daarom zijn wij voorstander van zelfbouw. Omdat er schaarste is aan grond zullen we in hoge 

dichtheden moeten bouwen en dit kan in smalle en hoge grondgebonden stadshuizen of in gestapelde 

meergezinsbouw in de vorm van collectief Particulier Opdrachtgeversschap (CPO). Dit kan vooral 

gestimuleerd worden in gebieden in transformatie omdat zelfbouwers de beste ambassadeurs zijn voor een 

wijk in ontwikkeling.  

Zelfbouw is ook geschikt voor specifieke doelgroepen zoals ouderen en woongroepen. Tevens kunnen mensen 

invulling geven aan hun woonwensen. Wij stellen daarom voor om een groter deel van zelfbouw in 

Amsterdam op specifieke doelgroepen te richten.  

Realiseren van woningen voor bijzondere doelgroepen  

De krapte op de (sociale) woningmarkt zorgt voor veel problemen bij kwetsbare doelgroepen. Amsterdam liep 

flink achter met het realiseren van woningen voor statushouders. Maar ook andere kwetsbare doelgroepen 
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Veel jonge gezinnen verlaten de stad, CBS, 2017 
25

 Meer jonge gezinnen verlaten de stad, CBS, 2016 
26

Onder andere Ymere en Rochdale 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/45/veel-jonge-gezinnen-verlaten-de-grote-stad
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/23/meer-jonge-gezinnen-verlaten-de-stad
http://nieuws.ymere.nl/nieuws/bericht.html?id=307
http://nul20.nl/rochdale-huur-amsterdam-zuidoost-direct-afschrijven-van-uitkering-succes
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zoals ex-gedetineerden, dakloze gezinnen, mensen in de GGZ of in de jeugdopvang hebben moeite een 

woning te krijgen. Dit zorgt ervoor dat de doorstroom in de hulpverlening ernstig vertraging oploopt en tot 

lange wachtlijsten leidt. Daardoor leren kwetsbare jongeren niet om zelfstandig te leven, kunnen 

psychiatrische patiënten een terugval krijgen en gaan dakloze gezinnen van de ene naar de andere opvang in 

de stad.  

Er is nu een wachtlijst voor deze kwetsbare groepen. Daarom zal voor hen specifiek moeten worden 

bijgebouwd. Focus hierop is nodig om problemen elders te voorkomen. Corporaties en zorgpartijen moeten 

samen kijken naar de knelpunten en mogelijke oplossingen. Zij hebben elkaar nodig om hun werk goed te 

kunnen doen. Corporaties moeten weten hoe te bouwen en hoe om te gaan met bepaalde doelgroepen 

zonder al te veel huurderving. En zorgpartijen kunnen profiteren van goede samenwerking door creatieve 

woonconcepten op te zetten, en voldoende ruimte te vinden voor urgente gevallen. Het is belangrijk dat 

kwetsbare groepen zo veel mogelijk verspreid over wijken en buurten in de stad een plek krijgen.  

Inzetten op creatieve oplossingen 

D66 ziet daarnaast kansen in creatieve oplossingen, die op veel grotere schaal zouden kunnen worden 

toegepast. In Amsterdam is meer dan de helft van de woningen een sociale huurwoning en relatief veel 

mensen leven alleen. Andere hebben een latrelatie, zijn eenzaam of willen gewoonweg iemand helpen. Veel 

ongebruikte ruimte dus, die kan worden aangeboden aan een andere groep mensen: mensen die plots op 

straat belanden en vaak acuut een woonruimte nodig hebben maar die niet direct krijgen. Denk bijvoorbeeld 

aan mensen die in een scheiding liggen. Deze mensen hebben niet het netwerk, de middelen of het geluk om 

snel ergens onderdak te vinden. 

 D66 pleit ervoor om mensen met een sociale huurwoning die iemand in huis willen nemen, veel meer 

mogelijkheden te geven om iemand in huis te nemen die hier acuut behoefte aan heeft.27 Voor het delen van 

sociale huurwoningen op basis van vrijwilligheid en tijdelijkheid zijn verdere afspraken nodig met corporaties. 

Een andere vorm is woningdelen voor mensen met een huurschuld of een schuld bij de energieleverancier. 

Maatschappelijke organisaties betalen dan de schuld van de huurder in één keer af, op voorwaarde dat de 

huurder een nieuwe medebewoner krijgt: een vader in scheiding bijvoorbeeld. Samen met deze nieuwe 

bewoner wordt dan de huursom gedeeld en de schuld afbetaald aan de instantie die de schuld heeft 

overgenomen. Deze vorm is minder vrijblijvend, omdat de voorwaarde voor de afbetaling van de schuld direct 

samenhangt met de verplichting iemand in huis te nemen. Een ander mooi voorbeeld van een dergelijke 

oplossing is de pilot van woningcorporatie Rochdale, waarin achterstallige huur wordt ingehouden van de 

uitkering.28  

D66 ziet potentie in dergelijke oplossingen, omdat ze afwijken van het gewone oplossingsrepertoire waarbij 

mensen vaak in een negatieve financiële spiraal terechtkomen en zelden echt uit de schulden raken. Voor 

dergelijke vormen is samenwerking met woningcorporaties, maar ook met energiebedrijven, cruciaal. Zij zijn 

de organisaties die als eerste een betalingsprobleem signaleren. 

Verlengen minimale duur van short-stay 

Short-stay is bedoeld om huisvesting te kunnen bieden aan buitenlanders die voor een beperkte periode in 

Amsterdam werken. Dit bevordert de internationale handel en biedt bedrijven mogelijkheden specifieke 

expertise naar Amsterdam te halen. Deze vorm van tijdelijke huisvesting is in de afgelopen jaren in het 

centrum sterk toegenomen en leidt tot overlast. Het blijkt hoofdzakelijk voor verhuur aan toeristen gebruikt te 

worden als goedkoper alternatief voor een hotel. Om dit te voorkomen en deze tijdelijke huurwoningen weer 

beschikbaar te krijgen voor expats die tijdelijk in Amsterdam werken, willen we de minimale termijn voor 

short-stay verlengen van de huidige vijf dagen naar minimaal een maand. 
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 Dit project wordt gedaan door de Regenboog Groep 
28 Huurschuld kan nu ook direct ingehouden worden op uitkering, Parool 2015 

https://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/4194618/2015/11/25/Huurschuld-kan-nu-ook-direct-ingehouden-worden-op-uitkering.dhtml
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Ruimte voor woningdelen/friends contracten  

Een eigen appartement op het Spui is voor velen ondenkbaar, maar met woningdelen wordt zo’n plek, in het 

centrum van de stad, toch een betaalbare optie. Voor veel jonge talenten, afgestudeerden en starters is 

woningdelen letterlijk de sleutel tot de stad. Dit zijn mensen die bewust kiezen voor de stad, die we moeten 

willen verwelkomen in Amsterdam. Voorlopig zal woningdelen als pragmatische oplossing blijven bestaan, en 

wat D66 betreft is het ontzettend belangrijk dat de regels op dat gebied helder, eenduidig en transparant zijn. 

Dat is nodig om te voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan, huurders in onzekerheid leven, of dat 

huisjesmelkerij in de hand gewerkt wordt. Wel is er een belangrijk aandachtspunt bij woningdelen, namelijk de 

eisen voor geluidsisolatie. Wat D66 betreft wordt het bestaande beleid doorgezet, maar dan vooral bij 

nieuwbouw, omdat daarbij de geluidseisen gewaarborgd worden. Het moet mogelijk zijn om met meerdere 

mensen een huis te delen in Amsterdam, mits het kwalitatief goede woningen zijn en buren elkaar geen last 

bezorgen. 

Onze ambities op een rijtje: 

 Middenhuurwoningen realiseren voor verschillende huishoudenssamenstellingen met 

bijbehorende oppervlakten; 

 In gesprek gaan met corporaties om huurders met schulden ook mogelijkheden te geven om op 

vrijwillige basis en eenmalig via woningdelen de schuld te voldoen; 

 Het huidige beleid met betrekking tot zelfbouw krachtig voortzetten, met name in gebieden in 

transformatie; 

 De mogelijkheden voor zelfbouw van specifieke doelgroepen met een woonbehoefte 

(bijvoorbeeld ouderen) intensiveren; 

 Binnen 4 jaar huisvesting voor 8.000 studenten bouwen; 

 Binnen 4 jaar 2.000 jongerenwoningen bouwen; 

 Actief programmeren van grotere woningen bij tenders voor daartoe geschikte locaties; 

 Blijven inzetten op woningdelen als pragmatische oplossing voor starters. 
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8. Kwaliteit van de stad  

De enorme bouwopgave van Amsterdam moet wat D66 betreft samen gaan met kwaliteit. Met alleen 

woningen bouw je geen stad. Daar is groen voor nodig, levendigheid, winkels, scholen, 

sportgelegenheden en infrastructuur. Dat zijn factoren die het leefklimaat bepalen. Inwoners van 

Amsterdam moeten zich daadwerkelijk thuis voelen in hun eigen huis en buurt. Daarom houdt D66 

blijvende aandacht voor de kwaliteit en het karakter van de wijken.  

Kwaliteit van woningen 

De kwaliteit van de Amsterdamse woningvoorraad gaat achteruit door veroudering, als we geen tussentijdse 

investeringen doen. Het aantal slechte woningen is de afgelopen jaren kleiner geworden, maar het aantal 

matige woningen neemt toe.29 In combinatie met de opgave van verduurzaming zal in toenemende mate de 

vraag aan de orde komen of blijven investeren in woningen de meest optimale oplossing is, óf dat beter kan 

worden overgegaan tot sloop/nieuwbouw, met respect voor de belangen van zittende bewoners. 

Ruimtelijke Stadsadviseurs  

De bouwambitie van Amsterdam zorgt ervoor dat de stad geheel nieuwe buurten en wijken krijgt en dat 

sommige bestaande buurten herontwikkeld worden. Om te zorgen dat de stad blijft functioneren én 

aantrekkelijk blijft, is er een integrale visie van de gemeente nodig op het gebied van stedenbouw, 

architectuur, bereikbaarheid en hoe deze gebieden zo circulair mogelijk ontwikkeld kunnen worden. Daarbij 

wordt niet alleen gekeken naar goede ruimtelijke inpasbaarheid en aansluiting op publieke functies, maar ook 

de (architectonische) kwaliteit en samenhang van projecten. Daarnaast moet er aandacht zijn voor 

projectoverstijgende duurzaamheidsaspecten.  

Onafhankelijk en gezaghebbend advies kan ons daarbij helpen en is zelfs wezenlijk om de groei in goede 

banen te leiden. Daarom wil D66 de huidige Commissie Ruimtelijke Kwaliteit actief versterken opdat deze 

intensiever en met meer positie en gezag kan adviseren over de samenhang tussen de projecten en over 

projectoverstijgende aspecten van bereikbaarheid, klimaat en duurzaamheid. Voor de verdere uitwerking 

hiervan kan de werkwijze en positie van het College van Rijksadviseurs als inspiratiebron dienen. 

Blijven inzetten op wonen boven winkels 

In samenwerking met andere partijen heeft D66 er de afgelopen collegeperiode voor gezorgd dat het 

makkelijker is geworden om lege ruimtes boven winkels om te zetten in woningen. Eigenaren van winkel of 

bedrijfspanden in de hele stad kunnen hiervoor subsidie aanvragen. De regeling is voor de hele stad ingesteld 

naar aanleiding van positieve ervaringen in stadsdeel centrum, daar zijn dankzij de regeling maar liefst 850 

nieuwe woningen gerealiseerd. De opschaling naar de gehele stad biedt enorme kansen en moet in een 

volgende collegeperiode doorgezet worden. Want iedere lege ruimte boven een winkel die ongebruikt blijft is 

er één te veel.30 

Spreiding populaire voorzieningen 

Wat Amsterdam uniek maakt is niet alleen de grote hoeveelheid populaire voorzieningen en hun diversiteit, 

maar ook de extreem fijnmazige spreiding van deze voorzieningen over het centrum. Hierdoor komen er veel 

verschillende soorten mensen op verschillende tijdstippen waardoor we een erg levendig centrum hebben. 

Het is nu tijd om deze levendigheid over de hele stad te spreiden door nieuwe trekpleisters niet meer in 

stadsdeel Centrum te bouwen, maar juist op goed bereikbare plaatsen buiten de Ring A10. Deze nieuwe 

attracties hebben het voordeel dat er allerlei secundaire voorzieningen zoals horeca door worden 

aangetrokken, waardoor de directe woonomgeving sterk verbetert. 
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 Amsterdamse Woonagenda 2025 
30

 Motie Van der Ree (VVD) en Vink (D66) – leegstaande etages boven winkels 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/ruimte-economie/wonen/woonbeleid/woonagenda-2025/
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/4443068/1/785_16
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Groen in de stad 

In de bestaande stad wordt ingezet op verdichting. Dit betekent dat talloze (rest)plekken beter benut kunnen 

worden. Dat kunnen heel verschillende locaties zijn. Bij de afweging of een locatie beter benut kan worden 

dient afgewogen te worden of het huidige gebruik een meerwaarde heeft voor de stad als geheel en niet voor 

een kleine doelgroep. Zo willen we dat volkstuincomplexen in de centrale delen van de stad meer toegankelijk 

worden gemaakt als groene parken of dat een deel van de volkstuinen verplaatst kan worden naar 

bijvoorbeeld de groene scheggen van de stad.  

Ook al investeert de gemeente miljoenen in groen onderhoud, te veel groen en blauw in de stad is er voor de 

sier. D66 wil de gebruikerswaarde vergroten, bijvoorbeeld door veel meer fruitbomen/planten te plaatsen, de 

kwaliteit van het water te verhogen zodat er op veel meer plaatsen in de stad gezwommen kan worden, en 

sierperkjes te transformeren tot speelveldjes of buurttuinen.  

De opgave is duidelijk: een enorme groep mensen huisvesten, mèt behoud van kwaliteit in de stad. Dus niet 

alleen goede woningen, maar ook voldoende bereikbaar en bruikbaar groen. Die ambities hoeven niet met 

elkaar te botsen. Er zijn in de stad talloze groengebieden met een belangrijke recreatieve functie, maar er zijn 

er ook die voornamelijk een ecologische waarde hebben. Beide zijn belangrijk om te behouden. Daarom willen 

we Amsterdam ook niet uitbreiden maar beter benutten. Enkel in het IJmeer zal IJburg verder worden 

uitgebreid.  

Onze ambities op een rijtje: 

 Bij grootschalige en intensieve verbeteringen van woningen moet expliciet de afweging gemaakt 

worden of, in combinatie met verduurzaming, behoud van de woningen opweegt tegen 

sloop/nieuwbouw; 

 Het takenpakket van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit verbreden; 

 Architectonische kwaliteit een belangrijk selectiecriterium maken bij de selectie van 

opdrachtgevers voor nieuwbouwwoningen; 

 Onderzoeken welke grootstedelijke voorzieningen geplaatst en of verplaatst kunnen worden 

naar locaties buiten de ring, daarbij in acht nemend dat deze voorzieningen goed toegankelijk 

moeten zijn met het OV; 

 Investeren in de kwaliteit van groen in de stad; 

 Zorgen voor een goede bereikbaarheid van de groene buitengebieden; 

 Intensiveren van het overleg met de volkstuinverenigingen om een breder gebruik te 

bewerkstelligen door het opstellen van een programma per park; 

 Bij evaluatie van de regeling Wonen boven winkels toezien op blijvende inzet om leegstand 

boven winkelpanden tegen te gaan. 
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9. Uitwerking Woonprogramma  

Met onze beleidsvoorstellen wijken we nadrukkelijk af van de in het vorige college aangenomen 

Woonagenda 2025. Daarom willen we graag inzichtelijk maken wat de belangrijkste verschillen zijn 

tussen het D66 Woonprogramma en de Woonagenda 2025. Dat doen we zowel programmatisch als 

financieel.  

Gemiddelde woningbouwproductie per jaar  

In onderstaande tabel is cijfermatig de woningproductie opgenomen, zoals in hoofdstuk 3 en 4 is beschreven. 

De gemiddelde bouwproductie bedraagt 12.500 woningen per jaar, waarbij deze naar verwachting de eerste 

jaren lager zal liggen dan in de tweede helft van de komende bestuursperiode omdat onze 

versnellingsdoelstelling enige tijd kost voordat deze daadwerkelijk tot extra productie leidt. Daarnaast zal een 

deel van de studentenwoningen ook in de directe omgeving van Amsterdam kunnen worden gerealiseerd.  

De verdeling over de financiering categorieën is voor nieuwbouw in gebieden met meer dan 250 woningen als 

volgt verdeeld: 30% sociaal, 40% middenhuur en 40% vrije sector (huur en koop). Daar waar sprake is van 

sloop/nieuwbouw en van kleinere verdichtingsprojecten passen we maatwerk toe waarvan wij in onderstaande 

tabel een indicatie geven. Opgemerkt moet worden dat de woningdifferentiatie per locatie kan verschillen op 

basis van specifieke kenmerken van het project en de samenstelling van de woningvoorraad in dezelfde buurt. 

 

Financiële paragraaf 

D66 gaat uit van een verdeling over de verschillende prijssegmenten, volgens voorgaand overzicht. Om 

de financiële gevolgen hiervan in kaart te brengen, vergelijken we het D66 programma met de 

Woonagenda van wethouder Ivens. Voor de vergelijkbaarheid gaan wij in beide situaties uit van de bouw 

van 10.000 woningen per jaar. Dit betekent dat onze aantallen te bouwen woningen hier kunstmatig iets 

zijn verlaagd. Daar staat tegenover dat we de aantallen uit de Woonagenda voor deze vergelijking juist 

verhogen, met handhaving van de verdeling 40-40-20 uit de Woonagenda. De absolute aantallen 

studentenwoningen en jongerenwoningen uit het Woonprogramma en uit de Woonagenda zijn in deze 

vergelijking echter gehandhaafd.  

 

verdeling aantal 

gebieden (1) abs sh msh vs sh msh vs

nwe locaties > 250 woningen 6.500 30,0% 40,0% 30,0% 1.950 2.600 1.950

verdichten < 250 woningen

    in gebieden < 35% SH 10% 30,0% 40,0% 30,0%

    in gebieden > 35% SH 90% 0,0% 50,0% 50,0%

3.000 3,0% 49,0% 48,0% 90 1.470 1.440

sloop / nieuwbouw (2)

    in gebieden < 35% SH 10% 100,0% 0,0% 0,0%

    in gebieden > 35% SH 90% 50,0% 25,0% 25,0%

1.000 55,0% 22,5% 22,5% 550 225 225

Studenten woningen 2.000 50,0% 50,0% 1.000 1.000

TOTAAL 12.500 3.590 5.295 3.615

Afgerond: 29% 42% 29% 3.600 5.300 3.600

(1) 20 van de 22 gebieden hebben meer dan 35% SH; verdeling hier aangehouden 10/90

(2) aangenomen dat alleen sociale woningen worden gesloopt

verdeling in % verdeling abs 
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Bovenstaand overzicht geeft een goed beeld wat een andere differentiatie in de nieuwbouw productie 

oplevert. De grondopbrengsten liggen daardoor € 119 miljoen hoger dan met het huidige beleid. Met deze 

extra opbrengsten kan extra geïnvesteerd worden in kwaliteit en kunnen de hoge kosten voor de ontwikkeling 

van nieuwe woongebieden beter worden gedekt. Daarnaast worden er extra middelen gegenereerd om de 

gemeentelijke plankosten voor de aanmaak van nieuwe locaties te kunnen betalen.  

  

JAARPRODUCTIE VERSCHIL 

Met middensegment via verlaagde aantal opbrengst opbrengst aantal opbrengst opbrengst 

grondprijzen p/w p/w

Sociale huur 1.380 15.000€     20.700.000€        1.375 15.000€     20.625.000€     75.000€               

Sociale huur studenten 1.000 7.500€       7.500.000€           2.000 7.500€       15.000.000€     -7.500.000€       

Sociale huur jongeren 500 7.500€       3.750.000€           625 7.500€       4.687.500€       -937.500€           

Middensegment 3.240 65.000€     210.600.000€      4.000 65.000€     260.000.000€   -49.400.000€     

Middensegment studenten 1.000 32.500€     32.500.000€        32.500.000€       

Vrije sector (gem. grondopbrengst 2.880 165.000€   475.200.000€      2.000 165.000€   330.000.000€   145.200.000€    

 € 2.000 / m2 gbo)

TOTAAL 10.000 750.250.000€      10.000 630.312.500€   119.937.500€    

WOONPROGRAMMA d66 WOONAGENDA IVENS 
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10. Wat vragen we aan Den Haag? 

In de voorgaande hoofdstukken is aangegeven wat we als stad binnen de huidige wet- en regelgeving kunnen 

realiseren. We zijn content met de inzet in het regeerakkoord om regionaal en lokaal maatwerk op het gebied 

van de woningmarkt mogelijk te maken. Voor een aantal van onze maatregelen zijn wij afhankelijk van wet- en 

regelgeving door de regering. Dit betreft onder meer:  

 Erkennen dat Amsterdam een specifieke woningmarkt heeft en ruimte voor lokaal beleid nodig heeft. 

Daarom pleiten wij voor het afkoppelen van de MRA regio als woningmarkt van het landelijke beleid en 

lokale beslissingsbevoegdheid op het gebied van huurprijsregulering, mogelijkheden van corporaties om 

te bouwen in het middensegment en woningtoewijzing; 

 Een nieuw gereguleerd segment invoeren voor het middensegment, met huurprijzen van €710 tot €1.100 

en inkomenseisen van 1 tot 2x modaal. Voor deze middenhuurwoningen moet, in elk geval voor de 

verhitte woningmarkt van Amsterdam, regulering komen; 

 Een deel van de huurders in sociale huurwoningen betaalt een lage huur ten opzichte van hun inkomen. 

Corporaties moeten de mogelijkheid krijgen deze huren passend te maken ten opzichte van het inkomen. 

Hiermee krijgen corporaties meer middelen voor nieuwbouw en verbetering; 

 Woningcorporaties moeten (administratief en financieel) gemakkelijker DAEB woningen kunnen 

omzetten naar niet-DAEB en visa versa; 

 Voor bepaalde doelgroepen kan een tijdelijk huurcontract zeer waardevol zijn. Op dit moment belemmert 

de huurbeschermingswet deze kans. D66 is van mening dat een huurcontract voor bepaalde tijd waarbij - 

in tegen stelling tot nu - de einddatum wel heilig is, in meer gevallen uitweg zou kunnen bieden;  

 Woningcorporaties de wettelijke mogelijkheid geven hun huurders een “wooncontract” aan te bieden op 

basis waarvan de corporatie een passend huis aanbiedt. Als er een wijziging van inkomen of 

gezinssamenstelling plaatsvindt en huidige woning volgens de normen in het wooncontract niet meer 

passend is, kan de woningcorporatie aan de huurder een andere wel passende woning aanbieden en de 

bewoner verplichten om de huidige woning te verlaten dan wel verplichten voor de huidige woning 100% 

van de maximaal redelijke huur te betalen. In Amsterdam willen we de komende jaren starten met een 

pilot met het wooncontract; 

 Ervoor zorgdragen dat hospitaverhuur aantrekkelijk wordt zodat grote woningen kunnen worden 

onderverhuurd aan starters, en studenten. Daartoe moet een oplossing gevonden worden voor de 

kostendelersnorm, zodat het in huis nemen geen negatieve financiële gevolgen heeft voor de uitkering 

dan wel AOW; 

 We willen dat samen met corporaties onderzocht wordt of flexibele huren afgestemd kunnen worden op 

inkomen. Gaat het inkomen omlaag, dan daalt ook de huur en andersom; 

 Naast de investeringen in nieuwbouw ook de investeringen in duurzaamheid in mindering brengen op de 

verhuurdersheffing voor sociale huurwoningen, zodat de woningcorporaties naast nieuwbouw ook meer 

kunnen investeren in verduurzaming. 
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Bijlage 1: Gehanteerde begrippen  

Gereguleerde huur: Huur tot € 710,68 

Middenhuur:  Huur tussen € 710 en € 1.100 

Vrije sector huur: Niet-gereguleerde huur 

Koopwoningen:  Alle koopwoningen zowel onder als boven de Nationale Hypotheek Garantie  

   (NHG) grens van € 245.000 

Aftoppingsgrens huur: Bij huren boven € 635,05 wordt de huurtoeslag verminderd  

Toewijzing sociale huur (prijspeil 2017): 

 Woningcorporaties moeten jaarlijks ten minste 80% van de vrijkomende sociale 

huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen beneden € 36.135; 

 Daarnaast mogen corporaties tot 2021 10% van de vrijkomende woningen toewijzen 

aan huishoudens met een inkomen tussen € 36.135 en € 40.349.  Deze 10% kan echter 

ook worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen onder de € 36.135; 

 De overige, maximaal 10% van de vrijkomende woningen, mogen woningcorporaties 

vrij toewijzen, echter binnen de kaders van de plaatselijke huisvestingsverordening. 

Laag inkomen:  tot € 34.911 (bruto op jaarbasis; netto circa € 1.800 p/m)  

Modaal inkomen: € 37.000 (netto circa € 2.150 p/m) (CPB 2017) 

Middeninkomen: 1 tot 2x modaal 

Goedkope scheefhuur:  Bewoner van een sociale huurwoning die met zijn inkomen een duurdere woning kan 

betalen 

Dure scheefhuur:  Bewoner van een huurwoning met een laag inkomen die naar verhouding veel huur 

betaalt 
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Bijlage 2: De totale woningvoorraad in Amsterdam op 1 januari 2015 (bron: Woonagenda 2025)  

 

Op 1 januari 2015 bestond de woningvoorraad in Amsterdam uit 417.096 zelfstandige woningen. Van deze 

woningen is 30,6% een koopwoning, 45,5% van de woningvoorraad is een huurwoning van een corporatie en 

23,9% bestaat uit huurwoningen van particuliere verhuurders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het aandeel gereguleerde huurwoningen van corporaties en particuliere eigenaren is 57,3%. Dit percentage 

daalt al jaren door verkoop, sloop en liberalisatie. Van deze gereguleerde voorraad is het grootste deel in 

eigendom van corporaties (42,9% van de totale woningvoorraad). Van de totale woningvoorraad is 12,1% een 

huurwoning in de vrije sector. Hiervan is 5,6% een middeldure huurwoning, 6,5% heeft een hoge huur. Het 

aandeel koopwoningen is de afgelopen jaren toegenomen tot 30,6% van de woningvoorraad. Het grootste 

gedeelte hiervan is dure koop, 14,9%. Daarnaast bestaat 11,8% uit middeldure koopwoningen en maar 3,8% is 

een koopwoning die betaalbaar is voor middeninkomens. 
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Bijlage 3: Bouwproductie in historische context 

 

Bron: OIS (Dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek Amsterdam), geciteerd uit Parool, 10 december 2015 

  

https://www.parool.nl/binnenland/woningbouw-in-amsterdam-bereikt-all-time-high~a4205272/
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Bijlage 4: Woningvoorraad in de 22 gebieden in 2015 

 

 

 

  

% sociaal % sociaal % vrije sector % vrije sector

Stadsdeel Gebied corporaties * particulier ** huur **  koop **

Centrum West 25 23 17 31

Centrum Oost 28 16 15 34

West Wersterpark 49 13 8 29

West Bos en Lommer 46 19 8 26

West Oud-West/De Baarsjes 31 28 9 30

Nieuw-West Slotermeer/Geuzenveld 63 6 7 23

Nieuw-West Osdorp 50 4 10 31

Nieuw-West De Aker/Nieuw-Sloten 22 3 18 55

Nieuw-West Slotervaart 42 17 16 23

Zuid Noord-West/Noord-Midden 18 23 22 37

Zuid Buitenveldert/Zuidas 25 15 17 42

Zuid De Pijp/Rivierenbuurt 33 27 13 25

Oost Oud-Oost 52 11 8 28

Oost Indische Buurt/Oostelijk Havengebied 45 6 15 31

Oost Watergraafsmeer 48 16 11 27

Oost IJburg/Eiland Zeeburg 33 3 20 45

Noord West 58 1 9 35

Noord Oud-Noord 72 2 6 19

Noord Oost 49 2 7 36

Zuid-Oost Bijlmer Centrum 63 12 4 20

Zuid-Oost Bijlmer Oost 55 4 8 32

Zuid-Oost Gaasperdam/Driemond 51 6 9 32

Amsterdam 41 15 12 31

*      Bron: Databank Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties 

**    Bron: Wonen in Amsterdam 2015

N.B. Percentages sluiten niet alle op 100% door afrondingsverschillen en doordat gebruik is gemaakt van 2 bronnen
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Bijlage 5: Uitwerking Bewonerssubsidie 

Zoals bepleit in hoofdstuk 4 willen we onderzoeken of we het systeem van woningsubsidie niet beter kunnen 

vervangen door een systeem van bewonerssubsidie. D66 kiest er voor om zo snel mogelijk de 

middenhuurwoningen niet via gebouw gebonden subsidies (objectsubsidies) te realiseren (lees lagere 

grondprijs) maar door bewoners gericht een (subject)subsidie te verstrekken voor zover het inkomen dat 

vergt. Daarmee kunnen schaarse middelen gerichter en effectiever worden ingezet bij onze doelstelling om 

middeninkomens een passende woning te kunnen bieden. Daarbij gaan wij uit van hogere grondopbrengsten 

voor middenhuurwoningen. Dit systeem vergt nog nadere (juridische) uitwerking, maar de financiële gevolgen 

kunnen in onderstaande tabel al worden geduid. 

 

Dit betekent t.o.v. de tabel in hoofdstuk 9 nog eens € 162 miljoen aan extra grondopbrengsten in vergelijking 

met de Woonagenda Ivens. Het D66 programma levert dan ten opzichte van de Woonagenda een extra 

grondopbrengst van € 281 miljoen. 

De extra bewonerssubsidie kan ruimschoots gedekt worden uit deze meeropbrengsten van de grond. We 

ramen de korting op de grondprijs op € 50.000 per woning. Bij een BAR van 5,0% kun je dan 25 jaar lang een 

huurkorting per woning geven van circa € 250 per maand. Dus € 50.000 koopt 25 "woningjaren" aan 

huurkorting. Feitelijk zullen de kosten voor de gemeente nog lager uitvallen omdat de gemeente kan rekenen 

met een lagere disconteringsvoet dan de belegger. Om 25 jaar lang € 250 per maand huurkorting te kunnen 

geven, heb je daarom minder nodig dan € 50.000. Maar voor de grote lijnen en om voorzichtig te ramen, gaan 

we vooralsnog uit van € 50.000 per woning.  

In deze vergelijking gaan we uit van de bouw van 10.000 woningen per jaar. Hiervan zijn 3.240 reguliere 

middenhuurwoningen. Voor deze woningen is gedurende de gehele periode (25 jaar) met bewonerssubsidie 

maximaal € 162 mln. aan subsidie nodig. En zoals hiervoor getoond: dat geld is beschikbaar uit de 

meeropbrengsten van ons beleid.  

Het is nog beter: we maken de bewoners-subsidie inkomensafhankelijk. Dus indien het inkomen stijgt, wordt 

de subsidie lager. De subsidie via de verlaagde grondprijs heeft dat voordeel niet: als de huurder daar meer 

gaat verdienen, blijft de huur laag en wordt de subsidie "onnodig" verstrekt. De bewonerssubsidie is dus 

goedkoper voor de gemeente, en bovendien minder marktverstorend. 

 

 

 

 

 

JAARPRODUCTIE VERSCHIL 

Met middensegment met marktconforme aantal opbrengst opbrengst aantal opbrengst opbrengst 

grondprijzen p/w p/w

Sociale huur 1.380 15.000€     20.700.000€        1.375 15.000€     20.625.000€     75.000€               

Sociale huur studenten 1.000 7.500€       7.500.000€           2.000 7.500€       15.000.000€     -7.500.000€       

Sociale huur jongeren 500 7.500€       3.750.000€           625 7.500€       4.687.500€       -937.500€           

Middensegment 3.240 115.000€   372.600.000€      4.000 65.000€     260.000.000€   112.600.000€    

Middensegment studenten 1.000 32.500€     32.500.000€        32.500.000€       

Vrije sector (gem. grondopbrengst 2.880 165.000€   475.200.000€      2.000 165.000€   330.000.000€   145.200.000€    

 € 2.000 / m2 gbo)

TOTAAL 10.000 912.250.000€      10.000 630.312.500€   281.937.500€    

WOONPROGRAMMA d66 WOONAGENDA IVENS 
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Bijlage 6: Overzicht geïnterviewden  

 

Aan dit Woonprogramma hebben vele betrokkenen bij de Amsterdamse woningmarkt meegewerkt. We 

hebben onder andere gesproken met bewoners, ontwikkelaars en onderzoekers. Er zijn ronde 

tafelbijeenkomsten gehouden over duurzaamheid en over de gemengde stad. We hebben werkbezoeken 

gebracht aan Utrecht en Zaanstad en diverse ledenbijeenkomsten gehouden. Al deze mensen hebben 

belangrijke input gegeven om de toegankelijkheid tot wonen te vergroten. We hebben deze gesprekken stuk 

voor stuk als waardevol ervaren en willen alle deelnemers dan ook bedanken. 

Speciaal willen wij hier noemen:  

 Joost Sneller en Roel van den Tillaart – Hans van Mierlo Stichting (2 februari 2017) 

 Erwin Daalhuisen – Senior consultant, Fakton (3 februari 2017) 

 Robert Kohsiek – Directeur Wonam (3 februari 2017) 

 Jos Gadet – Hoofdplanoloog, Ruimte en Economie, gemeente Amsterdam (6 februari 2017)  

 Hester van Buren – Voorzitter Raad van Bestuur Rochdale (7 februari 2017)  

 Lex Scholten – wethouder Wonen Diemen (10 februari 2017) 

 Gertjan van der Baan – CEO Vesteda (3 maart 2017)  

 Sven Heinen, Monique Krop, Bob Vredevoort en Jerry Wijnen – Makelaarsvereniging Amsterdam  

(6 maart 2017) 

 Harry Moeskops – Voorzitter WoonSaem, ouderenhuisvesting (21 maart 2017)  

 Simone Kukenheim – D66 wethouder Amsterdam (27 maart 2017) 

 Theo Capel – Bestuurslid van coöperatie Ons Nieuwe Hof (30 maart 2017) 

 Egbert de Vries – Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) (31 maart 2017) 

 Peter Boelhouwer – Hoogleraar Housing Systems, TU Delft (3 april 2017)  

 Dick van Alphen, Jan van Essen, Olga van den Berg en Marjolijn Witzenhausen – Stadsdorp Zuid (20 april 

2017)  

 Pieter van der Kooij, Erik Vrieling en Frank Segaar – coöperatie Middeninkomens Stadsregio Amsterdam 

(MSA) (5 juli 2017)  

 Hans Wijnands – Directeur de Regenboog Groep, Amsterdam (23 augustus 2017) 

 Robin de Bood – Directeur Streetcornerwork, Amsterdam (6 september 2017) 

Rondetafelgesprek Duurzaamheid (13 april 2017): 

 Roelof Potters – Alliander 

 Maaike Perenboom – Being Development 

 Wybrand Pieksma – Eigen Haard 

 Popko van Meekeren – Ymere 

 Paul Geurts van Kessel – Bleeve 

 Antoine Maartens – Urgenda 

 Cees Groot – Groot Ecobouw 

Rondetafelgesprek Ongedeelde Stad (17 mei 2017): 

 Marien de Langen – Directeur Stadgenoot 

 Eef Meijerman – Directeur !Woon  

 Clemens Blaas – Voorzitter Raad van Bestuur HVO-Querido  

 Winnie Terra – directeur a.i. Huurdersvereniging Amsterdam  

 
Werkbezoek Zaanstad (31 maart 2017): 

 Sanna Munnikendam - Wethouder Zaanstad  

 Flip Hoedemaeker – Gemeenteraadslid D66 Zaanstad 
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Werkbezoek Utrecht (3 mei 2017): 

 Susanne Schilderman – Gemeenteraadslid D66 Utrecht 

 Leden werkgroep Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit 
 

Raad van Advies: 

 Wilbert Seuren (Wethouder Ruimtelijke Ordening te Eindhoven) 

 Jeroen van Spijk (Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling te Haarlem) 

 

 


