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Mevrouw de Minister, 
 
Met zijn advies ‘Tijd voor keuzes. Perspectief op een woningmarkt in balans’ heeft de 
VROM-raad in oktober 2007 aandacht gevraagd voor de hardnekkige problemen op de 
Nederlandse woningmarkt. De raad ziet het slechte functioneren van de woningmarkt als 
een groot maatschappelijk probleem dat dringend om een oplossing vraagt. Daarom pleit 
hij voor een ingrijpende hervorming van het woonbeleid.  
 
Na het verschijnen van het advies heeft de raad een maatschappelijke consultatieronde 
georganiseerd. Bij de perspresentatie op 17 oktober 2007 hebben verschillende 
maatschappelijke partijen (VEH, Woonbond, Aedes, IVBN, NEPROM, VNG) hun reactie 
op het advies gegeven. Vervolgens is het advies op 15 november 2007 tijdens een 
symposium met maatschappelijke belangenorganisaties en professionals uit het veld 
besproken. Tevens hebben diverse partijen en personen hun reactie direct aan de 
VROM-raad kenbaar gemaakt.  
In deze brief doet de raad verslag van de maatschappelijke consultatieronde. Als bijlagen 
bij deze brief treft u aan het verslag van het symposium en alle reacties op het advies. 
 
 
Positief ontvangen 
 
Waardering en draagvlak 
Het advies is positief ontvangen door de betrokken partijen in de sector en door de 
media. Waardering is er voor de volledigheid en de degelijkheid van de analyse. 
Met name de integraliteit van zowel de probleemanalyse als ook de oplossingsrichtingen 
wordt door velen geprezen.  
Net als de VROM-raad vinden de maatschappelijke belangenorganisaties de problemen 
op de woningmarkt urgent. Alle partijen benadrukken de noodzaak om snel tot 
oplossingen te komen. Wat betreft de voorgestelde oplossingsrichtingen zijn er op 
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onderdelen verschillen van inzicht, mede ingegeven door eigen belangen en ervaringen. 
Cruciaal is echter dat de verschillende belangenorganisaties de analyse en de noodzaak 
tot hervorming steunen. Ze zien het advies als een goede basis om met u in gesprek te 
gaan over aanpassing van het woonbeleid. 
 
Goede afstemming maatregelen is cruciaal 
Het advies bevat een integraal en onderling samenhangend pakket aan voorstellen op 
het gebied van het aanbodbeleid, de vraagondersteuning en het huurbeleid en de rol van 
de diverse betrokken partijen (marktordening). De raad wil benadrukken dat de gedane 
voorstellen onderling sterk samenhangen. Het beste resultaat kan worden geboekt 
wanneer er op al de genoemde terreinen hervormingen plaatsvinden.  
Wel kan er onderscheid worden gemaakt tussen een korte en lange termijnagenda. De 
voorgestelde wijzigingen in het aanbodbeleid en de marktordening kunnen volgens de 
raad bijvoorbeeld al op betrekkelijk korte termijn worden doorgevoerd. De voorstellen op 
het gebied van vraagondersteuning en huurbeleid vragen daarentegen om een zorgvul-
dige voorbereiding, een goede onderlinge afstemming en een doordacht transitietraject. 
Selectief winkelen in deze voorstellen (bijvoorbeeld wel huurliberalisatie maar geen 
afbouw van de fiscale steun voor eigenaar-bewoners) acht de raad dan ook uitermate 
ongewenst.  
 
Hierna schetsen we op welke onderdelen er sprake is van consensus en welke punten 
nog nadere uitwerking of debat vergen.  
 
 
Consensus en debat 
Over vier thema’s is debat gevoerd: (1) de rol van de overheid; (2) het aanbodbeleid; (3) 
de vraagondersteuning en het huurbeleid; en (4) de rol van de diverse partijen. Per 
thema vatten wij de punten van consensus en de punten van debat samen. 
 
1 Rol van de overheid 
De conclusie van de VROM-raad, dat de overheid tot taak heeft om de woningmarkt 
optimaal te laten functioneren en bepaalde maatschappelijke doelstellingen te realiseren, 
wordt breed gedeeld. In het advies worden vier belangrijke redenen voor overheidsin-
grijpen onderscheiden: het verbeteren/organiseren van de marktwerking, het tegengaan 
van negatieve externe effecten, het rechtvaardigheidsmotief en het ontwikkelingsmotief.  
 
De verschillende belanghebbenden zijn het er over eens dat de overheid dient op te 
treden als marktmeester en als zodanig moet zorgen voor een goede marktwerking. Wel 
is er discussie over de bevoegdheden van de marktmeester. Gaat het alleen om het 
wegnemen van marktimperfecties of moet de overheid ook zorgen voor (een zekere 
mate van) marktstabiliteit? De raad is van mening dat de overheid moet streven naar een 
gezonde marktontwikkeling op langere termijn. Een zekere mate van continuïteit in de 
bouwproductie en de prijsontwikkeling, zonder grote uitschieters naar boven of naar 
beneden, is dan van belang. Dit sterkt de economische ontwikkeling en het vertrouwen 
van burgers en marktpartijen. Om dit te waarborgen kunnen anticyclische investeringen 
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van woningcorporaties, of eventueel van de overheid zelf, op bepaalde momenten 
wenselijk zijn.  
 
Dat de overheid een rol heeft in het tegengaan van negatieve externe effecten (en het 
bevorderen van positieve externe effecten) staat evenmin ter discussie. Natuurlijk is het 
dan de vraag hoe de verschillende externe effecten tegen elkaar, en tegen het belang 
van een goed functionerende woningmarkt, worden afgewogen.  
 
Het rechtvaardigheidsmotief wordt eveneens breed onderschreven. Algemeen wordt 
erkend dat iedereen op een bepaald basisniveau moet kunnen wonen. Dit heeft ook 
positieve maatschappelijke externe effecten. Het niveau hiervan vergt een politieke 
afweging. 
 
Over het belang van het ontwikkelingsmotief (ervoor zorgen dat woningen en wijken die 
vandaag de dag worden gerealiseerd voldoende toekomstwaarde hebben) is debat. 
Enkelen vinden dit motief minder relevant omdat de toekomst grote onzekerheden met 
zich meebrengt, waardoor het rendement van overheidsinterventies op dit vlak onzeker 
is.  
De raad deelt deze mening niet. Omdat woningen een lange levensduur kennen, en er 
een aantal voor het wonen zeer relevante ontwikkelingen met behoorlijk grote zekerheid 
op ons afkomen (bevolkingskrimp in bepaalde regio’s, vergrijzing, klimaatverandering), is 
het van groot belang om tijdig op deze ontwikkelingen in te spelen. Dit kan niet volledig 
aan de markt en de lokale overheden worden overgelaten omdat deze vaak opereren 
vanuit een kort of middellang termijnperspectief, waarbij de heersende conjunctuur hun 
activiteiten sterk beïnvloedt. Om te garanderen dat de nieuw te bouwen woningen en 
wijken voldoende toekomstwaarde hebben, is een zekere mate van rijkssturing uit 
hoofde van het ontwikkelingsmotief volgens de raad dan ook gewenst. Hierbij kan het 
gaan om regulering (gerichte kwaliteitseisen stellen), om financiële prikkels (bijvoorbeeld 
subsidies voor duurzaamheid) en om informatieverschaffing.  
Overigens erkent de raad dat toekomstige ontwikkelingen altijd door een bepaalde mate 
van onzekerheid zijn omgeven. We ontkomen dus ook niet aan de noodzaak om meer 
flexibiliteit te organiseren: in de woningvoorraad (aanpasbaar bouwen), de woonmilieus 
(wijken zo inrichten dat deze ‘meegroeien’ met de bevolking) en de woningbouw-
programmering (stimuleren van onbestemd bouwen). 
 
De raad ziet als opgave voor de overheid het bieden van voldoende keuzemogelijkheden 
voor burgers in het wonen. Meer keuze in aantal, kwaliteit, woonmilieu en 
eigendomsvorm moet leidraad zijn bij een integrale hervorming van het woonbeleid. Uit 
de maatschappelijke consultatieronde blijkt dat hiervoor breed draagvlak bestaat.  
 
2 Aanbodbeleid 
Iedereen is het erover eens dat de problemen op de woningmarkt voor een belangrijk 
deel worden veroorzaakt door een slechte afstemming tussen vraag en aanbod. Om het 
woningaanbod sneller en beter te laten reageren op de woningvraag is een sterkere inzet 
op het aanbodbeleid noodzakelijk. Verruiming, kwaliteit, differentiatie en flexibiliteit zijn 
hierbij de sleutelwoorden.  
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Bij het aanbodbeleid speelt ook de vraag hoe investeringen op maatschappelijk 
gewenste, maar complexe en kostbare bouwlocaties tot stand kunnen komen. Velen zijn 
van mening dat financiële bijdragen van de overheid hierbij onvermijdelijk zijn. De motie-
Van Heugten1 ziet men als een eerste stap in de richting van meer financiële betrokken-
heid van het Rijk bij ruimtelijke investeringen op ‘lastige’ bouwlocaties, zoals 
bijvoorbeeld binnenstedelijke gebieden en krimpgebieden. 
 
Velen vinden het logisch dat de overheid vanuit het ontwikkelingsmotief kwaliteitseisen 
aan nieuwe woningen stelt. Tegelijkertijd vindt men, dat deze eisen niet mogen leiden tot 
een verslechtering van de verhouding tussen prijs en kwaliteit in de nieuwbouw. Dit 
betekent dat de markt bereid moet zijn om voor de gestelde eisen te betalen (de eisen 
moeten marktconform zijn). Indien het toch wenselijk is om niet-marktconforme 
kwaliteitseisen te stellen, bijvoorbeeld om redenen van duurzaamheid, dan zouden de 
kosten hiervoor idealiter gedragen moeten worden door de overheid (in de vorm van 
lagere grondkosten of subsidies). Zo kan voorkomen worden, dat de nieuwbouw zichzelf 
uit de markt prijst en de voortgang van de woningbouwproductie onder druk komt te 
staan. Door het door lokale partijen toepassen van een juiste residuele grondwaarde-
berekening wordt overigens eveneens aan deze voorwaarde voldaan. De grondprijs 
wordt dan immers op basis van de juiste waarde van het vastgoed vastgesteld.  
 
Debat is er over de omvang van de woningbouwbehoefte. Volgens verschillende profes-
sionals laat de nieuwe Primos-prognose zien, dat met een jaarlijkse woningbouwproduc-
tie van 80.000 woningen het woningtekort kan worden ingelopen.  
De raad heeft in zijn advies bewust geen na te streven aantallen genoemd. Hij meent 
echter wel dat er de komende periode nog een groot aantal nieuwe woningen gebouwd 
moet worden. De gezinsverdunning en de moeilijk te voorspellen immigratie (onder 
andere instroom werknemers uit Oost-Europa) zorgen namelijk voor een flinke groei van 
het aantal huishoudens. Daarnaast is een substantiële woningbouwproductie, gekoppeld 
aan een herstructureringsprogramma, nodig om vraag en aanbod in kwalitatieve zin 
beter op elkaar af te stemmen.  
Uiteraard is het wel van groot belang dat de programmering van nieuwbouwwoningen 
zorgvuldig wordt afgestemd op de regionale woningmarktomstandigheden. De 
nieuwbouwproductie zou zich volgens de raad moeten concentreren op en rondom de 
gebieden met een gespannen woningmarkt.  
 
Er is discussie over de vraag of de nieuwbouwproductie belemmerd wordt door gebrek 
aan planologische capaciteit. Volgens verschillende belanghebbenden wordt de 
achterblijvende woningbouwproductie vooral veroorzaakt door ontoereikende publieke 
investeringen en door de lange weg die nodig is om een woningbouwlocatie 
daadwerkelijk in productie te krijgen.  
 
Op korte termijn lijkt de bestemmingsplancapaciteit slechts in enkele regio’s een belem-
mering te vormen voor de woningbouwproductie. De raad heeft in zijn advies echter 
vooral aandacht willen vragen voor de benodigde bouwplancapaciteit in de periode na 
                                                      
1 Deze motie verzoekt de regering om duidelijkheid te verschaffen omtrent de financiële inzet van het Rijk inzake de 
ruimtelijke investeringsagenda.  
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2010. Om te voorkomen dat er dan tekorten aan bouwgrond ontstaan, is het wenselijk 
om tijdig nieuwe bouwlocaties te zoeken en in ontwikkeling te nemen, met name in en 
rond de gespannen woningmarktgebieden.  
 
3 Vraagondersteuning en huurbeleid 
Het huidige systeem van vraagondersteuning is niet effectief en consistent en draagt bij 
tot het slecht functioneren van de woningmarkt. Deze notie uit het advies wordt 
algemeen onderschreven. Dit geldt ook voor de stelling dat een meer gerichte vorm van 
vraagondersteuning wenselijk is. Er is discussie over de vraag hoe het nieuwe systeem 
van vraagondersteuning het best kan worden vormgegeven.  
De raad stelt voor om de huidige vraagondersteuning voor kopers (fiscale steun) en 
huurders (huurtoeslag) op termijn te vervangen door één inkomensafhankelijke woon-
toeslag waarvan zowel huurders als kopers gebruik kunnen maken (eigendomsneutraal). 
Op die manier kan het harde onderscheid tussen de huur- en koopsector worden 
verzacht en komt de overheidsondersteuning terecht waar deze het meest nodig is: bij 
de lagere en (in bepaalde gevallen ook) de middeninkomensgroepen. De overgang naar 
een inkomensafhankelijke eigendomsneutrale woontoeslag vraagt om een geleidelijk en 
doordacht transitietraject, waarin de hypotheekrenteaftrek, het eigenwoningforfait en de 
overdrachtsbelasting geleidelijk worden afgebouwd, terwijl de huurtoeslag wordt 
omgevormd.  
 
De marktpartijen in de bouwsector (NEPROM) wijzen erop dat de voorstellen van de 
raad een negatief effect kunnen hebben op de nieuwbouwproductie (‘kopersstaking’). De 
raad wijst er echter op dat de vermindering van de woningvraag beperkt zal zijn, omdat 
een substantieel deel van de door de afbouw van de hypotheekrenteaftrek vrijvallende 
middelen wordt geherinvesteerd in de woonsector. Dit gebeurt in de vorm van de 
eigendomsneutrale woontoeslag en een intensivering van de locatiesubsidies. Daarbij 
komt nog dat een vermindering van de woningvraag niet één op één leidt tot een lagere 
woningproductie. 
Het zal ook leiden tot een lagere kwaliteitsconsumptie (zowel in de nieuwbouw als in de 
bestaande woningvoorraad).  
 

Uit de doorrekening die het CPB in opdracht van de VROM-raad heeft gemaakt, blijkt dat bij 
een geleidelijke afschaffing van hypotheekrenteaftrek, eigenwoningforfait en overdrachts-
belasting, een volume-effect van 0,1% tot 0,5% per jaar verwacht mag worden. Dit effect 
heeft betrekking op de totale woonconsumptie en moet niet afgezet worden tegen de 
jaarlijkse uitbreiding van de woningvoorraad van 1% per jaar.  
In zijn doorrekening gaat het CPB er overigens vanuit dat de middelen die vrijvallen door 
afbouw van de hypotheekrenteaftrek volledig worden gebruikt om de belastingen te ver-
lagen. Dit betekent dat het geld voor een flink deel aan de woonsector wordt onttrokken. In 
de voorstellen van de raad is dit laatste niet het geval en wordt een groot deel van de 
vrijvallende middelen geherinvesteerd in het wonen (eigendomsneutrale woontoeslag, 
intensivering van de locatiesubsidies). Hierdoor zal het effect op de bouwproductie naar 
verwachting minder groot zijn dan het toch al beperkte effect dat het CPB voorspelt.  

 
In het debat is de vraag gesteld of er niet te hoge verwachtingen gewekt zijn in het 
advies inzake de helende werking van de afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Immers, 
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in het Verenigd Koninkrijk is de hypotheekrenteaftrek afgeschaft, maar dit land kent nog 
steeds een slecht functionerende woningmarkt.  
De raad is zich ervan bewust, dat afbouw van de hypotheekrenteaftrek alléén de pro-
blemen op de woningmarkt niet oplost. Het beter laten functioneren van de woningmarkt 
vraagt om een samenhangend pakket van maatregelen, waarin zowel de aanbod- als 
ook de vraagzijde worden betrokken. In het Verenigd Koninkrijk zitten de belemmeringen 
vooral aan de aanbodzijde. De markt slaagt er onvoldoende in om te voldoen aan de 
grote woningvraag, waardoor de prijzen sterk zijn gestegen en de economische 
kerngebieden van het land te maken hebben met substantiële woningtekorten.  
 
Verschillende mensen hebben kanttekeningen geplaatst bij de verwachting van de 
VROM-raad, dat de positie van starters verbetert door de voorgestelde hervorming van 
de vraagondersteuning. Volgens hen neemt door het afbouwen van de hypotheekrente-
aftrek de leencapaciteit zodanig af, dat starters er eerder slechter dan beter van worden. 
De raad verwacht echter dat zijn voorstellen per saldo zullen leiden tot een verbetering 
van de positie van starters. Deze groep krijgt op termijn immers te maken met meer 
gematigde koopprijzen en is niet langer overdrachtsbelasting verschuldigd. Starters met 
een lager inkomen ontvangen bovendien ondersteuning via de eigendomsneutrale 
woontoeslag. Daarnaast gaat de raad ervan uit dat de voorstellen op het gebied van het 
aanbodbeleid meer aanbod voor starters zullen opleveren. Uiteraard hangt het precieze 
effect af van de wijze waarop de verschillende voorstellen worden uitgewerkt.  
 
Debat is er ook over het transitietraject. Met name het tempo van de voorgestelde 
veranderingen is een belangrijk discussiepunt. Volgens sommige maatschappelijke 
partijen (onder andere IVBN, NEPROM) is de raad te voorzichtig met het doorvoeren van 
hervormingen op de huurmarkt (vergroting van de niet-gereguleerde huursector; meer 
marktprikkels binnen de gereguleerde sector). Men meent dat deze maatregelen veel 
sneller getroffen zouden moeten worden. Wat betreft de voorstellen voor de koopsector 
(afbouw hypotheekrenteaftrek en eigenwoningforfait) vindt de Woonbond dat deze te 
langzaam gaan, terwijl de VEH deze voorstellen te vergaand vindt. VEH (gesteund door 
de NEPROM) pleit voor aanpassing van de huidige systematiek (een variant met een 
fictief lineair aflossingsschema).  
 
De raad meent voor het transitietraject een weloverwogen voorstel te hebben gedaan. 
Een geleidelijk transitietraject is zonder meer noodzakelijk om grote schokken op de 
woningmarkt te voorkomen. In de voorbeeldvariant is uitgegaan van een transitieperiode 
van twintig jaar, maar het uiteindelijke tempo is ook afhankelijk van de gekozen afbouw-
variant en van de economische ontwikkeling. Het is goed voor te stellen dat bij een 
economische recessie het transitieproces wordt vertraagd. Daarnaast beklemtoont de 
raad de noodzaak van een zorgvuldige afstemming van maatregelen in de koopsector en 
maatregelen in de huursector. Alleen zo kan worden voorkomen dat maatregelen in de 
ene sector negatieve gevolgen hebben voor de andere sector. 
 
Bezorgdheid is geuit over de besteding van ‘vrijvallende middelen’ door afbouw van de 
hypotheekrenteaftrek. Verschillende partijen vrezen dat deze gelden naar de algemene 
middelen zullen vloeien en dus aan de woonsector onttrokken worden. Omdat de fiscale 
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behandeling van de eigen woning onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van 
Financiën valt, is dit een denkbaar scenario. 
De raad acht dit echter niet wenselijk. Hij ziet een grote maatschappelijke opgave in het 
wonen: voldoende woningen, betaalbaarheid, kwaliteit in het wonen (wijk, stad, regio), 
toegankelijkheid, tegengaan ruimtelijke segregatie, leefbaarheid van wijken en buurten, 
etcetera. Hierin is de argumentatie gelegen om de vrijvallende middelen bij afbouw van 
de hypotheekrenteaftrek voor een aanzienlijk deel in de woonsector te herinvesteren. 
 
4 Verantwoordelijkheden van partijen 
Overeenstemming is er over het feit, dat de rijksoverheid de algemene kaders vastlegt 
waarbinnen lokale overheden, woningcorporaties en marktpartijen opereren. De invulling 
van het woonbeleid moet volgens de verschillende belanghebbenden echter voor een 
belangrijk deel op lokaal niveau worden vormgegeven, waarbij ook de bewoners een 
belangrijke rol spelen. Gemeenten moeten beschikken over een duidelijke woonvisie op 
basis waarvan ze afspraken maken met woningcorporaties en marktpartijen. Wel wordt 
erop gewezen dat deze afspraken in de praktijk nogal vrijblijvend zijn, waardoor ontwijk-
gedrag van bepaalde partijen de samenwerking op lokaal niveau kan bemoeilijken.  
 
In het debat over de verantwoordelijkheden van partijen is ook gesproken over de positie 
van de woningcorporaties. Velen wijzen erop dat de rijksoverheid veel van de woning-
corporaties vraagt (verbreding van de activiteiten, forse extra investeringen in de veertig 
wijken, investeringen in duurzaamheid) en ze tegelijkertijd fiscaal sterk belast via de 
integrale vennootschapsbelasting.  
De raad is voorstander van het inzetten van de vermogens van woningcorporaties ten 
behoeve van de woonopgave. In dit kader zet hij serieuze vraagtekens bij de integrale 
vennootschapsbelasting voor woningcorporaties, omdat deze ervoor zorgt dat geld uit de 
woonsector naar de algemene middelen stroomt. Er is sprake van afroming en niet van 
activering. Daarnaast kan de nieuwe belasting gevolgen hebben voor de concurrentie-
verhoudingen tussen sociale en particuliere verhuurders. Voor commerciële activiteiten 
moet er een gelijk speelveld zijn tussen marktpartijen en woningcorporaties, terwijl het bij 
maatschappelijke activiteiten juist wenselijk is dat het investeringsgedrag van corporaties 
niet wordt ontmoedigd. De integrale vennootschapsbelasting lijkt afbreuk te doen aan 
deze beide voorwaarden.  
Activering van de vermogens kan volgens de raad het beste worden georganiseerd door 
een bepaalde vorm van ‘matching’. Woningcorporaties met grote opgaven en betrekkelijk 
weinig financiële middelen zouden een beroep moeten kunnen doen op een 
investeringsfonds dat wordt gevoed door een vermogensafhankelijke heffing onder alle 
corporaties. Hierdoor betalen de rijke corporaties als het ware mee aan de investeringen 
van armere corporaties. De raad meent dat een dergelijke matching alleen via een 
publiek arrangement (via het Centraal Fonds Volkshuisvesting) gerealiseerd kan worden: 
een privaat arrangement op basis van zelfsturing komt niet goed van de grond en is niet 
slagvaardig en niet effectief. 
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Samenvatting reacties belangenorganisaties 
 
Vereniging Eigen Huis (VEH) 
 
Steun voor 
• VEH heeft op veel punten met grote instemming kennis genomen van het advies. Het is een 

verstandig en moedig advies, op onderdelen betwistbaar, maar de politiek kan en mag het niet 
naast zich neerleggen. Prima vertrekpunt voor verdere discussie. 

• Waarde en kracht zit in de integraliteit van de marsroute om tot een veel beter woonbeleid te 
komen, en de brede analyses die daaraan ten grondslag liggen. 
 

Punten van kritiek 
• Niet eens met een eigendomsneutraal woonbeleid. Overheid moet eigenwoningbezit gericht 

stimuleren, omdat het bijdraagt aan zelfredzaamheid en verantwoordelijkheidsgevoel.  
• Raad pleit voor afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. Ook VEH vindt dat de hypotheekrente-

aftrek op de schop moet, maar de voorstellen van de raad gaan te ver. VEH is voorstander van 
chirurgische ingrepen in de systematiek, zoals het jaarlijks afbouwen van de aftrek, maar deze 
handhaven bij de aankoop van een woning, met handhaving van de bijleenregeling.  

• Een meer geleidelijk transitietraject is gewenst (30 jaar). 
 
Woonbond 
 
Steun voor 
• Fundamentele en ingrijpende hervorming van het woonbeleid. 
• Het uitgangspunt van een eigendomsneutraal woonbeleid. 
• De eigendomsneutrale woontoeslag. 

 
Punten van kritiek 
• Raad gaat niet ver genoeg in uitwerking van ‘eigendomsneutraliteit’: 

 Eigen woning hoort in box 3, ook het vermogen in de woning moet worden belast. 
 Een sneller transitietraject is gewenst om excessen van het huidige systeem aan te pakken. 

Dit kan door de eigendomsneutrale woontoeslag meteen in te voeren voor huurders en 
nieuwe kopers. Vervolgens kunnen bestaande kopers (wellicht) geleidelijk onder het nieuwe 
traject worden gebracht. 

 
Aedes 
 
Steun voor 
• Integrale hervorming van het woonbeleid: 

 een meer gelijke behandeling van huren en kopen; 
 een actiever aanbodbeleid; 
 een meer gerichte ondersteuning van de vraag, vooral voor lagere inkomens; 
 meer marktprikkels in de huursector. 

 
Punten van kritiek 
• Het gaat niet alleen om een ‘andere overheid’, het gaat zeker ook om ‘minder overheid’. 

Overheidsinterventies moeten steeds kritisch beoordeeld worden op nut en noodzaak.  
• De door de VROM-raad voorgestelde nadere uitwerking van de eigendomsneutrale woontoeslag 

is te complex. Een stelsel van referentiehuren en een minimale gewenste woonkwaliteit is ook erg 
bevoogdend. 

• De voorstellen rond het huurbeleid en de omvang van het niet-gereguleerde deel van de huur-
sector zijn te behoudend. Aedes ziet veel meer in een huurbeleid waar ook in de gereguleerde 
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sector een zekere (gemaximeerde) ruimte is voor reële huurverhogingen boven inflatie. 
Liberalisatie moet niet alleen mogelijk zijn bij mutatie. 

• Meer sturing vanuit Den Haag als het gaat om het aanspreken van vermogen is niet nodig 
(matching), de corporaties werken aan investeringsfonds zoals vastgelegd in het ‘Antwoord aan 
de samenleving’. 

 
Vereniging van Institutionele beleggers in vastgoed (IVBN) 
 
Steun voor 
• Meer gelijkwaardige behandeling van huur- en koopsector. 
• Een meer eigendomsneutrale vraagondersteuning. 
• Een geleidelijk transitietraject in de koopsector. 
• Regionalisering van het beleid. 
 
Punten van kritiek 
• Voor het commerciële deel van de huurwoningenmarkt (> € 500) moet er een ruimer huurbeleid 

mogelijk zijn (2% boven inflatie en de maximale huurprijzen moeten met datzelfde percentage 
meestijgen of losgelaten worden).  

• Deze maatregelen om een substantiële commerciële huurwoningenmarkt tot ontwikkeling te laten 
komen, moeten nu al genomen worden en niet afhankelijk worden gemaakt van het transitietraject 
in de koopsector. 

• Het is een gemiste kans dat de VROM-raad geen uitspraak doet over een kooprecht voor de 
doelgroep van beleid die momenteel bij een corporatie huurt. 

 
Vereniging van Nederlandse Projectontwikkelingsmaatschappijen (NEPROM) 
 
Steun voor 
• Het advies is een omvangrijk, doorwrocht en integraal verhaal. 
• Disfunctioneren van de woningmarkt is groot maatschappelijk probleem dat geen jaren uitstel 

meer duldt. 
• Om de jaarlijkse woningbouwproductie van 80.000 woningen duurzaam veilig te stellen, is een 

langjarig ruimtelijk investeringsprogramma een absolute randvoorwaarde. 
 
Punten van kritiek 
• De raad heeft te weinig aandacht voor de maatschappelijke voordelen van eigenwoningbezit: 

grotere binding met de buurt, opbouw van bezit en pensioenvoorziening in de vorm van een eigen 
woning; advies leunt te sterk op eigendomsneutraliteit. 

• NEPROM plaatst kanttekeningen bij de berekende welvaartseffecten als gevolg van ingrijpen in de 
huurtoeslag en hypotheekrenteaftrek. Er zijn negatieve langetermijneffecten te verwachten van 
fors minder investeren in de gebouwde omgeving, die in de berekeningen van de VROM-raad niet 
zijn meegenomen. 

• De afschaffing van de hypotheekrenteaftrek zal tot vraaguitval aan de bovenkant van de markt 
leiden, waardoor het risico bestaat dat de doorstroming op de woningmarkt verder wordt 
bemoeilijkt en de druk op de middensegmenten sterk toeneemt. 

• Het is de vraag of er voldoende maatschappelijk draagvlak is voor volledige afschaffing van de 
hypotheekrenteaftrek. Het kan een zeer sterk negatief effect hebben op de vraag naar 
koopwoningen en de verhuisgeneigdheid. Daarom ziet de NEPROM meer in aanpassing van de 
systematiek zoals de VEH die voorstelt, waarbij de aftrekbaarheid op individueel niveau in dertig 
jaar geleidelijk wordt afgebouwd. 
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Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 
 
Steun voor 
• De analyse van de slecht functionerende woningmarkt. 
• Een overheid die zorgdraagt voor een basiskwaliteit van wonen voor iedereen. 
• De motieven voor overheidsingrijpen op de woningmarkt.  
• In het aanbodbeleid niet alleen oog voor kwantiteit, maar ook voor kwaliteit, differentiatie en 

flexibiliteit. 
• Oog voor de verschillen tussen regio’s, regionalisering van het beleid. 
• Verhouding Rijk - gemeenten: woonbeleid is lokaal en regionaal beleid, de randvoorwaarden 

daarvoor moeten op rijksniveau worden gecreëerd. 
 
Interprovinciaal Overleg (IPO) 
 
Steun voor 
• De grondige analyse van, en de integrale visie op, de woningmarkt.  
• De aanbevelingen van de raad op hoofdlijnen. 
• Regionalisering van het beleid. 
 
Punten van kritiek 
• De rol van de provincies komt niet aan de orde in het advies: onder andere het uitvoeren van 

rijksbeleid (onder andere ISV), het stimuleren van intergemeentelijk overleg, conflictbemiddeling 
en eigen inzet van middelen.  

• Het onderwerp bevolkingskrimp moet hoger op de agenda. 
• De relatie tussen het prachtwijkenbeleid en de nieuwbouw in de randgemeenten blijft onderbelicht. 
 
Nederlandse Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers (NVB) 
 
Steun voor 
• NVB kan zich redelijk vinden in de analyse van de problemen op de Nederlandse woningmarkt. 
• De ideeën met betrekking tot de fiscaliteit van de eigen woning. 
• Een geleidelijk transitietraject om forse prijsstijgingen c.q. prijsdalingen te voorkomen. 
 
Punten van kritiek 
• De NVB ‘pleit’ voor een totale benadering. De integrale benadering van de VROM-raad is te 

beperkt, met name op het punt van het huurbeleid is de raad te behoudend. NVB steunt inzake 
het huurbeleid de voorstellen van de heer Bijdendijk in zijn publicatie ‘Wonen zonder staatssteun’. 

 
Nederlandse Vereniging van Makelaars en vastgoeddeskundigen (NVM) 
 
Steun voor 
• De gedegen beschrijving van de problematiek op de Nederlandse woningmarkt. 
• Dat er niet te lang gewacht moet worden met het ingrijpen op de woningmarkt. 
 
Punten van kritiek 
• Het advies is te algemeen; concrete uitwerking wordt gemist. 
• Te vaak gesproken over rechtvaardigheid en inkomensverdeling. Er moet geen inkomenspolitiek 

via de woningmarkt worden bedreven. 
• Advies is te voorzichtig over aanpassing van het huurbeleid. 
• De voorstellen voor het bouwen in de stad, op kleinere locaties en het (collectief)particulier 

opdrachtgeverschap. Dit leidt tot meer diversiteit maar zet tevens de aantallen onder druk. 
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• Onderbelicht in het advies blijven de taken van de woningcorporaties, de regionale afstemming 
tussen gemeenten en de verkoop van huurwoningen. 

• De gekozen oplossing in het advies leidt tot een ingewikkeld systeem met veel kosten voor de 
overheid en weinig duidelijkheid voor de consument. 

• De kans dat de besparingen die het beperken/veranderen/afschaffen van de hypotheekrenteaftrek 
opleveren, door het kabinet gebruikt zullen worden voor andere dossiers dan de woningmarkt. 

 
 
Conclusies en aanbevelingen 
De consultatieronde laat zien dat het slechte functioneren van de woningmarkt als een 
urgent maatschappelijk probleem wordt beschouwd. De verschillende partijen delen de 
analyse van de raad op hoofdlijnen en onderschrijven de noodzaak om tot een integrale 
hervorming van het woonbeleid te komen. Wat betreft de voorgestelde oplossingsrichtingen 
zijn er op onderdelen verschillen van inzicht. Cruciaal is echter dat er een behoorlijke mate 
van consensus bestaat over de volgende zaken.  
 
• Er is een taak weggelegd voor de overheid om de woningmarkt optimaal te laten 

functioneren en om bepaalde maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Motieven 
voor overheidsingrijpen zijn het verbeteren van de marktwerking, het tegengaan van 
negatieve externe effecten, het rechtvaardigheidsmotief en het ontwikkelingsmotief.  

• De opgave voor de overheid is het bieden van meer keuzemogelijkheden op de woning-
markt: meer keuze in aantal, in kwaliteit, in woonmilieu en in eigendomsvorm.  

• Het slechte functioneren van de woningmarkt wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt 
door de slechte afstemming tussen vraag en aanbod. Zonder een goed doordacht 
aanbodbeleid kunnen de problemen op de woningmarkt niet structureel worden opgelost. 
Publieke investeringen zijn onmisbaar om complexe en kostbare woningbouwprojecten in 
binnenstedelijke gebieden en krimpgebieden van de grond te krijgen.  

• Het huidige systeem van vraagondersteuning is niet effectief. Een gerichtere vorm van 
vraagondersteuning is gewenst. Met een inkomensafhankelijke, eigendomsneutrale 
woontoeslag kan het harde onderscheid tussen de huur- en de koopsector worden 
verzacht en komt de ondersteuning terecht bij de groepen die dit het hardst nodig 
hebben. Dit vereist wel een geleidelijk en goed doordacht transitiepad. 

• De rijksoverheid moet als marktmeester de algemene kaders vastleggen, waarbinnen 
lokale overheden, woningcorporaties en marktpartijen opereren. De invulling van het 
woonbeleid moet echter voor een belangrijk deel op lokaal niveau worden vormgegeven, 
waarbij de bewoners een belangrijke rol spelen. 

 
Wij adviseren u gebruik te maken van deze maatschappelijke consensus en van de bereid-
heid van de diverse partijen om het gesprek met u aan te gaan. Een integrale hervorming 
van het woonbeleid vergt een zorgvuldige voorbereiding. In de periode tot de verkiezingen 
zijn er vele zaken die al aangepakt of nader onderzocht kunnen worden. De raad maakt 
daarom onderscheid tussen een beleidsagenda (in ‘Tijd voor keuzes’ nader toegelicht) en 
een onderzoeksagenda (zie bijlage 1 voor de uitwerking). 
 
 Beleidsagenda: 
• woningaanbod: verruiming, kwaliteit, differentiatie, flexibiliteit; 
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• woningbouw: regionale woningbouwafspraken, intensiveren steun voor ‘moeilijke’ 
binnenstedelijke locaties; 

• woningvraag: toewerken naar hervorming van vraagondersteuning (voorbereiden 
introductie eigendomsneutrale woontoeslag, ontwerpen transitietraject); 

• huurbeleid: welvaartsvolgend; hervorming woningwaarderingsstelsel; 
• stedelijke vernieuwing: zorgen voor een goede matching van middelen in de corporatie-

sector, af te dwingen via een niet-vrijblijvend publiek arrangement; 
• gelijk speelveld tussen marktpartijen en corporaties: een duidelijke scheiding tussen 

maatschappelijke en commerciële activiteiten van woningcorporaties.  
 
Onderzoeksagenda: 
• kwaliteitsopgave voor de bestaande woningvoorraad; 
• ruimer, meer gedifferentieerd en meer flexibel aanbod; 
• hervorming vraagondersteuning en huurbeleid; 
• transitietraject voor de aanpassing van de fiscale behandeling eigen woning; 
• beleid op lokaal niveau faciliteren. 
 
Het advies en de resultaten van de maatschappelijke consultatieronde bieden volgens ons 
een goede basis voor beleid, nader overleg met de maatschappelijke partners en onderzoek. 
Gezien de urgentie van de woningmarktproblematiek bevelen wij u aan hier zo snel mogelijk 
een start mee te maken. Zoals u zelf al heeft gezegd: ‘de komende jaren hoeven geen 
verloren jaren te zijn’.  
 
Het is gebruikelijk na het uitbrengen van een advies een gesprek te hebben met de 
betreffende bewindspersoon, alvorens deze een kabinetsreactie aan de Tweede Kamer 
stuurt. Uiteraard zijn wij graag bereid onze standpunten en onze bevindingen in een gesprek 
nader toe te lichten.  
 
 
Hoogachtend, 
 
 
De voorzitter      De algemeen secretaris 

     
mr. H.M. Meijdam     drs. A.F. van de Klundert 
 
 
Bijlagen: 
1. Onderzoeksagenda 
2. Verslag Symposium Tijd voor keuzes, 15 november 2007 
3. Reacties belangenorganisaties  
4. Individuele reacties 
5. Reacties in de media 
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Bijlage 1 - Onderzoeksagenda 
 
Deze onderzoeksagenda bevat verschillende onderzoeksvragen, gegroepeerd naar vijf 
verschillende thema’s. Sommige van deze onderzoeksvragen zijn reeds in het advies 
geagendeerd, terwijl andere tijdens de maatschappelijke consultatieronde zijn aangedragen. 
 
1  De kwaliteitsopgave in de bestaande woningvoorraad 
Nadere uitwerking van de kwaliteitsopgave in de bestaande woningvoorraad, met 
bijbehorende investeringsopgave, is gewenst. Vragen hierbij zijn:  
• Welke gevolgen hebben toekomstige demografische, economische en sociaal-culturele 

ontwikkelingen voor de woonvoorkeuren van huishoudens? Wat betekenen eventuele 
veranderingen in deze voorkeuren voor de bestaande woningvoorraad en voor de positie 
van wijken en buurten? Hoe groot is de transformatieopgave? De VROM-raad werkt aan 
het advies ‘Wonen in ruimte en tijd’, dat op een deel van deze vragen in gaat. Dit advies 
zal voor de zomer gereed zijn. 

• Hoe kunnen investeringen in de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad gestimuleerd 
worden? Is het wenselijk een deel van de door de afbouw van de hypotheekrenteaftrek 
vrijvallende middelen te besteden aan het stimuleren van onderhoud, verbetering en het 
energiezuiniger maken van de bestaande woningvoorraad?  

 
2 Een ruimer, meer gedifferentieerd en meer flexibel aanbod 
Specifieke punten van nader onderzoek zijn: 
• De mogelijkheden om kleinere en grotere gebieden in en rondom de Randstad te 

bestemmen als woningbouwlocaties, om ook in de periode 2010-2020 over voldoende 
bouwplancapaciteit te kunnen beschikken.  

• De investeringsbehoefte in binnenstedelijke gebieden en krimpgebieden en de 
mogelijkheden om woningbouw op complexe locaties in deze gebieden financieel te 
ondersteunen. 

• De grondmarkt en het grondbeleid. De VROM-raad werkt aan het advies ‘Grond op de 
markt’, dat op deze zaken in gaat. Dit advies is eind 2008 gereed. 

• Differentiatie van woonmilieus. Hoe kunnen er in binnenstedelijk gebied gedifferentieerde 
en kwalitatief hoogwaardige woonmilieus gerealiseerd worden?  

 
3 Hervorming vraagondersteuning en huurbeleid 
Een hervorming van de vraagondersteuning vergt diepgaand onderzoek naar:  
• De verschillende manieren waarop de eigendomsneutrale woontoeslag vorm kan worden 

gegeven en de effecten van deze varianten voor het Rijk, de huishoudens (starters en 
doorstromers), de (regionale) woning- en woningbouwmarkt en de stedelijke vernieuwing. 
Aandachtspunten hierbij zijn de intrinsieke verschillen tussen huren en kopen en de 
balans tussen maatwerk enerzijds en complexiteit anderzijds.  

• De mogelijkheden om het woningwaarderingsstelsel een betere afspiegeling te laten zijn 
van de prijs-kwaliteitverhouding van woningen op de regionale woningmarkt. Het gaat 
dan met name om de vraag hoe de woonomgeving, de energieprestaties en het 
wooncomfort een groter gewicht kunnen krijgen in dit systeem.  
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• De rendementen van individuele particuliere verhuurders. Individuele particuliere 
verhuurders geven aan dat ze moeite hebben om hun woningen tegen een redelijk 
rendement te verhuren en tegelijkertijd kwalitatief op peil te houden. Nader onderzoek 
naar de positie van deze groep is wenselijk. 

 
4 Het transitietraject voor de aanpassing fiscale behandeling eigen woning 
Een goed doordacht en zorgvuldig transitietraject is noodzakelijk. Dit vraagt nader onderzoek 
naar: 
• De verschillende manieren waarop de hypotheekrenteaftrek, het eigenwoningforfait en de 

overdrachtsbelasting kunnen worden afgebouwd. Hierbij moeten de effecten van de 
verschillende varianten voor het Rijk, de huishoudens (doorstromers en starters), de 
(regionale) woning- en woningbouwmarkt en de stedelijke vernieuwing in kaart gebracht 
worden. Als tussenoplossing kan worden gekeken naar een hypotheekrenteaftrekvariant 
waarin gewerkt wordt met een fictief lineair aflossingsschema, zodat de hypotheekrente 
die kan worden afgetrokken ieder jaar kleiner wordt (zoals de VEH en de NEPROM 
voorstellen).  

• De plaats van de eigen woning in het belastingstelsel. Hoe kan de eigen woning binnen 
het belastingstelsel het best behandeld kan worden? Wat zijn de voor- en nadelen van de 
verschillende varianten? 

 
5  Beleid op lokaal niveau faciliteren 
Woonruimteverdeling en prestatieafspraken zijn zaak van lokale partijen. Het Rijk kan het 
lokale beleid wel faciliteren door onderzoek en eventueel aanpassing van de landelijke 
wetten en kaders. Onderzoek is wenselijk naar: 
• De wijze waarop de woonruimteverdeling de woningmarkt beter kan laten functioneren: 

betekent dit het koppelen van het woonruimteverdelingsbeleid aan lokale 
prestatieafspraken of juist het loslaten van woonruimteverdelingsregels? 

• De mogelijkheden om de lokale prestatieafspraken meer bindend te maken. Moeten 
lokale en regionale prestatieafspraken afdwingbaar zijn als één of meerdere partijen niet 
bereid zijn samen te werken? Zo ja, door wie en met welke middelen? 

 



 
 

             
 

 
 

 
Verslag 

 
van het 

 
Symposium Tijd voor keuzes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

donderdag 15 november 2007 
 

Provinciehuis Zuid-Holland, Den Haag 
 

 
 
 



 

 2 



 
Programma 
 
 

Zie pagina 
12:00 - 13:00 ONTVANGST MET LUNCH  
13:00 - 13:10 WELKOM DOOR MR. H.M. MEIJDAM, VOORZITTER 

VROM-RAAD 
 

13:10 - 13:40 PRESENTATIE VAN HET ADVIES TIJD VOOR KEUZES  
DOOR PROF.DR. P.J. BOELHOUWER, LID VROM-RAAD 

  5 

13:40 - 15:00 VIER WORKSHOPS  
 WORKSHOP 1: ROL VAN DE OVERHEID    7 
 WORKSHOP 2: WONINGAANBOD: PRODUCTIE, 

DIFFERENTIATIE, KWALITEIT EN FLEXIBILITEIT 
13 

 WORKSHOP 3: WONINGVRAAG: 
VRAAGONDERSTEUNING EN HUURBELEID 

18 

 WORKSHOP 4: VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN 
PARTIJEN 

22 

15:00 - 15:30 PAUZE  
15:30 - 15:40 REACTIE OP ADVIES DOOR MR.DRS. L.C. BRINKMAN, 

VOORZITTER VAN BOUWEND NEDERLAND 
28 

15:40 - 15:50 TERUGKOPPELING RESULTATEN VAN DE WORKSHOPS 30 
15:50 - 17:00 PLENAIR DEBAT MET INBRENG VAN:  

MR. F.A.P.M. VAN LOON (VERENIGING EIGEN HUIS) 
DRS. R.H.M. PAPING (WOONBOND) 
MR. H.W. VAN HEUVEN (AEDES) 
DRS. F.J.W. VAN BLOKLAND (IVBN) 
DRS.ING. J. FOKKEMA (NEPROM) EN  
IR. R.W. BLEKER (VNG) 

32 

17:00 - 17:15 SLOTWOORD DOOR MR. H.M. MEIJDAM  
17:15 AFSLUITING EN BORREL  
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 4 



 
Presentatie advies Tijd voor keuzes - P. Boelhouwer 
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Workshop 1: Rol van de overheid  
 
 
Voorzitter: Marjan Hofkes, lid van de werkgroep Woningmarkt van de VROM-raad 
Referent: Marja Elsinga, senior onderzoeker, onderzoeksinstituut OTB, TU Delft 
Referent: Johan Dunnewijk, directeur-bestuurder Wonen Breburg 
 
 
 
Presentatie Marjan Hofkes 
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Reflectie Marja Elsinga 
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Het advies, zo meent Marja Elsinga, omvat een mooi pakket aan maatregelen. Veel 
aandacht gaat uit naar de legitimering van overheidsbeleid. Immers, als overheid moet 
je je goed afvragen wat je rol is en wat de relatie met de markt is? Speciale aandacht 
verdient de relatie met de woningcorporaties. 
 
Er zijn verschillende motieven om als overheid in te grijpen op de woningmarkt: 
• rechtvaardigheidsperspectief, iedereen moet kunnen wonen; 
• ontwikkelingsperspectief, kwaliteit in het wonen waarborgen ook over 100 jaar; 
• externe effecten (bijvoorbeeld sociale segregatie, dit blijft in het advies onderbelicht); 
• verbeteren marktwerking. 
 
Bij dit laatste punt spelen er twee vragen: 
• Is het doel het verbeteren van de marktwerking op zichzelf of het bevorderen van de 

stabiliteit van de markt? Kan de overheid zorgen voor marktstabiliteit, zijn prijs-
schommelingen niet inherent aan het marktmechanisme? Moeten we niet gewoon 
dingen van de markt accepteren? 

• Wat versta je precies onder markt: is dit de afwezigheid van de overheid of is markt 
een efficiënte markt die maximaal maatschappelijk nut oplevert, die niet vanzelf 
ontstaat maar een marktmeester (lees: actieve overheid) nodig heeft? 

 
Woningcorporaties zijn zelfstandige organisaties die via wetgeving (woningwet, BBSH) 
verbonden zijn met de overheid. Zij hebben veel taken die voorheen bij de overheid 
lagen. Zij zijn vermogend en hebben ook last van een wispelturige overheid. Het advies 
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bepleit een ruim speelveld, veel zelfstandigheid en veel taken voor de woning-
corporaties. Maar in het advies staat niet opgeschreven wat de corporatie op zijn beurt 
van de overheid mag verwachten. 
Het lijkt erop dat sommige lastige punten in het advies vaag zijn gelaten 
(‘weggepolderd’): de kwestie van de sociale segregatie, de grenzen van de corporaties. 
In het beleid inzake de woningmarkt in Nederland zijn heel veel andere doelen te zien: 
inkomensnivellering (huurtoeslag), grondbeleid (inkomstenbron van grondbedrijven is 
melkkoe voor veel gemeenten), economisch beleid (manier om de economie te 
(de)stabiliseren). Wat dit laatste betreft: wat in Nederland te doen als de prijzen dalen? 
Wij zijn de Verenigde Staten niet, maar laten we wel leren van wat daar gebeurt. 
 
 
Reflectie Johan Dunnewijk 
 

‘TIJD VOOR KEUZES’

REACTIE J. DUNNEWIJK OP 
ADVIES VROMRAAD 064

     

ALGEMENE REACTIE(S)

• GEDEGEN EN VERSTANDIGE STUDIE
• INDERDAAD ‘EEN URGENTE KWESTIE’
• TEN FINALE BEPAALT DE POLITIEKE 

WERKELIJKHEID DE URGENTIE
• (NADERE) UITWERKING 

SOCIAALECONOMISCHE EFFECTEN 
VAN VOORGESTELD BELEID IS  
CRUCIAAL  

 
 

     

SPECIFIEKE REACTIE(S) OP 
‘ROL v.d. OVERHEID’

1. LEGITIMATIE OVERHEIDSINGRIJPEN
2. MATE / WIJZE OVERHEIDSINGRIJPEN
3. STUREN OP KEUZEMOGELIJKHEDEN
4. EIGENDOMSNEUTRAAL 

WOONBELEID

 
 

1. LEGITIMATIE INGRIJPEN 
(RIJKS)OVERHEID

• LEGITIMATIE INGRIJPEN OVERHEID TEN 
PRINCIPALE NIET TER DISCUSSIE

• WEL WAT OP WELK NIVO HET BESTE (= 
MEEST EFFECTIEF) GEREGELD KAN 
WORDEN

• DE ROL VAN REGIO EN GROTE(RE) 
GEMEENTEN MOET VERSTERKT WORDEN

• PROBLEEM VOOR KLEINE(RE) GEMEENTEN 
(PAG. 225) BEHOEFT AANDACHT

     

2a. MATE / WIJZE VAN 
INGRIJPEN

1. VOORKOMEN MARKTIMPERFECTIES   
PRIMAIR: VIA GEMEENTELIJKE 
WOONVISIES
SECUNDAIR: VIA EVT. INGRIJPEN 
ACHTERAF DOOR REGIO / 
RIJKSOVERHEID

2. TEGENGAAN NEGATIEVE 
EFFECTEN: REGIONAAL & LOKAAL 
R.O.-BELEID  
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2b. MATE / WIJZE VAN 
INGRIJPEN

3. BEVORDEREN DUURZAAMHEID & 
TOEKOMSTGERICHTHEID:
PRIMAIR: GEMEENTE
SECUNDAIR: RIJK

4. SOCIALE RECHTVAARDIGHEID: 
RIJKSTAAK - GEMEENTEZAAK 

     

KEUZEMOGELIJKHEDEN &  
EIGENDOMSNEUTRAAL 

WOONBELEID

• GEHEEL MEE EENS
• BETEKENT NAAST AANPASSINGEN IN 

HET FISCALE SYSTEEM & 
HUURTOESLAG (= TAAK RIJK)
OOK: 

• RUIMTE VOOR HET SPECIFIEKE,
ERGO VOOR LOKALE SPELERS

 
 

CONCLUDEREND
• PRIMA STUDIE
• VERSTANDIGE BENADERING
• BRENG SOCIAALECONOMISCHE EFFECTEN 

(BETER) IN BEELD
• NIET ALLEEN EEN ANDERE ROL 

RIJKSOVERHEID, MAAR OOK EN VOORAL 
EEN MEER BEPERKTE

• DUS: FACILITEER DE LOKALE 
SPEELRUIMTE EN STIMULEER DE 
CREATIVITEIT

 
 
 
‘Tijd voor keuzes’ is een gedegen en verstandig advies. Het gaat om een urgente 
kwestie, maar de politieke werkelijkheid bepaalt uiteindelijk de urgentie. Wat ontbreekt in 
het advies is (nadere) uitwerking van de sociaal-economische effecten. 
 
Vier aandachtspunten bij de rol van de overheid: 
1. Legitimatie ingrijpen (rijks)overheid: dit staat niet ter discussie. Wel is het de vraag 

op welk niveau dit het beste geregeld kan worden. De rol van regio en grotere 
gemeenten moet versterkt worden en het probleem voor kleine gemeenten ( p. 225) 
behoeft aandacht. 

2. Mate en wijze van ingrijpen: voorkom marktimperfecties via gemeentelijke 
woonvisies, ga negatieve effecten tegen (lokaal en regionaal RO beleid), bevorder 
duurzaamheid en toekomstgerichtheid, sociale rechtvaardigheid. 

3. Sturen op keuzemogelijkheden.  
4. Eigendomsneutraal woonbeleid. 

 
Dunnewijk kan zich hier helemaal in vinden. Het betekent wel dat naast financiële 
maatregelen er ruimte moet zijn voor lokale spelers. Overheidsbeleid is dus niet altijd 
rijksoverheidsbeleid. 
 

Kortom: 
• breng de sociaal-economische effecten beter in beeld; 
• naar een andere en meer beperkte rol van de overheid; 
• faciliteer de lokale speelruimte en stimuleer de creativiteit. 
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Discussie 
In de discussie komen aan de orde: 
• Legitimatie van overheidsbeleid in het wonen. 
• Mogelijkheden en onmogelijkheden van marktstabiliteit. 
• De mogelijkheden van regionaal maatwerk. 
• De betekenis van inkomensbeleid voor het wonen. 
 
Dit leidt tot de hierna genoemde conclusies. Daarnaast zijn er punten genoemd die niet 
in het advies zijn uitgewerkt: 
• Grondbeleid/opbrengsten (bijvoorbeeld locatiesubsidies bij binnenstedelijk bouwen). 
• Verhouding tussen de omvang van het bestand aan (goedkope) huurwoningen en de 

doelgroep. 
• Verwachte toename van eenpersoonshuishoudens is van betekenis voor de 

woningmarkt, ook voor de prijsontwikkeling. Immers, juist ook door de toename van 
tweeverdieners in de jaren negentig zijn de huizenprijzen en huren ook gestegen. 
Hoe kan het wonen betaalbaar worden gehouden? 

 
Conclusie: consensus  
1. Brede legitimatie voor overheidsbeleid in het wonen. Rechtvaardigheid is één van de 

relevante factoren hierin, naast duurzaamheid, externe effecten (segregatie), 
verbeteren marktwerking.  

2. Marktwerking vergt niet als vanzelf afwezigheid van overheid, maar vergt overheid 
als marktmeester. 

3. Richtinggevend zijn de begrippen keuzevrijheid en eigendomsneutraliteit. 
4. Woonbeleid moet inspelen op c.q. rekening houden met regionale marktomstandig-

heden. Een regionale differentiatie in het beleid zelf is daarom gewenst. Daarbij is er 
een spanning tussen fijnmazigheid/ruime differentiatie en complexiteit.  

5. Streven naar marktstabiliteit moet niet zo verstaan worden dat met overheidsbeleid 
alle fluctuaties in aanbod en prijs op de woningmarkt tegengegaan kunnen en 
moeten worden. Het moet verstaan worden als een algemeen economisch principe 
waarin continuïteit op de langere termijn wordt verzekerd en waarin de scherpe en 
nadelige kanten van pieken en dalen worden tegengegaan. 

6. Op zich kan gedacht worden aan de variant de maatschappelijke verschillen alleen 
via inkomensondersteuning te verzachten. Maar de betekenis van het wonen voor de 
maatschappelijke ontwikkelingen (stad, wijk, onderwijs, sociale zekerheid) vergt ook 
in het woonbeleid zelf ondersteuning van de marktmacht van de sociaal-economisch 
zwakkeren. 

 
Wat nog openstaat 
1. Rol overheid nauwkeuriger invullen op drie onderdelen: 
• tegengaan sociale segregatie; 
• kwaliteit van het wonen: tot waar reikt de overheid (norm/stimulans), waar is het 

eigen keuze? 
• verwachtingen en grenzen inzake de opgave van de woningcorporaties. 
 
2. Verduidelijken rolverdeling binnen overheid tussen nationaal en lokaal niveau. 
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Workshop 2: Woningaanbod: productie, differentiatie, kwaliteit 
en flexibiliteit 
 
 
Voorzitter: Huub Smeets, lid van de werkgroep Woningmarkt van de VROM-raad 
Referent: Rob de Wildt, partner RIGO Research en advies 
Referent: Peter Noordanus, voorzitter hoofddirectie AM 
 
 
 
Presentatie Huub Smeets, VROM-raad 
 

      
 

      
 

      
 

 13 



 

 
 
 
Reflectie Rob de Wildt  
1. Een belangrijk motief in het advies van de VROM-raad is de noodzaak het aanbod 

op de woningmarkt te vergroten. Het resultaat van de voorgestelde maatregelen is 
echter contrair. Er is in het advies onvoldoende rekening gehouden met het effect 
dat de maatregelen rond vraagondersteuning, zullen hebben op de woningproductie. 
In de CPB-berekeningen wordt geschetst dat een daling van het volume van de 
productie van 0.2% op zal treden. Dat lijkt niet veel, maar op een jaarlijkse uitbrei-
ding van 1% is dat toch substantieel. Het betekent een volumeafname van 20%. 

2. Er is in het advies onvoldoende onderscheid gemaakt naar verschillende regio’s. De 
discrepantie tussen vraag en aanbod verschilt in belangrijke mate tussen de regio’s. 
Een hervorming van de fiscaliteit kan juist in regio’s met onderdruk wel degelijk tot 
problemen leiden.  

3. De vraag naar nieuwe woningen wordt overschat in het advies. Ook bij de bouw van 
80.000 nieuwe woningen per jaar wordt het woningtekort ingelopen. In het advies 
wordt de omvang van het tekort onvoldoende onderbouwd. 

4. Bij het aanbodbeleid wordt vooral gekeken naar nieuwbouw. Maar ook de bestaande 
voorraad biedt mogelijkheden voor uitbreiding. Dan stuit je echter op belemmeringen 
als splitsingsvergunningen, huisvestingsvergunningen, etc. Hier is in het advies geen 
aandacht voor. We moeten het veel meer zoeken in flexibiliteit van de voorraad.  
 

 
Reflectie Peter Noordanus  
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Volgens Peter Noordanus is niet de planologische capaciteit het probleem, maar de 
ontoereikende publieke investeringsruimte. Hij verwijst naar het document Investeren in 
ruimtelijke kwaliteit van NEPROM, ’Vernieuwde Stad’ en anderen. Hij pleit ook voor een 
debat over differentiatie van woonmilieus. We bouwen op verkeerde plekken, de 
verkeerde producten, op basis van verkeerde compactheidsstudies. De VROM-raad is 
volgens hem onvoldoende scherp over woonkwaliteit. In de huidige kwaliteitseisen zitten 
te veel hobbypaarden, die prijsverhogend werken. Nederlanders zijn juist prijskopers. De 
VROM-raad heeft te hoge verwachtingen van (collectief) particulier opdrachtgeverschap 
en andere innovaties rond flexibiliteit. 
 
Discussie 
In de discussie staan vier thema’s centraal: verruiming, differentiatie, kwaliteit en 
flexibiliteit. 
 
Verruiming 
In de discussie wordt de kritiek over de vraaginschatting breed gedeeld. Recente onder-
zoeken wijzen uit dat het inlopen van de aanbodachterstand sneller gaat dan gedacht. 
Daarbij moet wel worden aangetekend dat de woningbouwproductie achterblijft bij de 
prognoses en ook 80 000 woningen per jaar in de komende jaren niet gehaald zal 
worden. Opmerkelijk is daarbij dat de productie met name in situaties met grote vraag-
druk (bijvoorbeeld Amsterdam) achterblijft. Bovendien is kwaliteit een belangrijk aspect. 
Met de nadruk op aantallen blijft de kwaliteit van de opgeleverde woningen onderbelicht. 
Rond 2015 zal het tekort zijn ingelopen. Juist dan zal kwaliteit een belangrijk 
onderscheidend criterium worden. 
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Wanneer de vraagondersteuning in de vorm van hypotheekrenteaftrek komt te vervallen, 
is de kans groot dat de nieuwbouwproductie verder instort. Het is zelfs denkbaar dat in 
een dergelijke situatie veel meer investeringen in de bestaande voorraad zullen worden 
gedaan, wat de nieuwbouw kan verdringen.  
Wanneer wonen duurder wordt, wordt de kwaliteitsvraag naar beneden bijgesteld. In de 
jaren tachtig was er een situatie van forse vraaguitval. Er bleef in die periode wel 
gebouwd worden, maar de kwaliteit van de woningen bleef achter. Iets dergelijks valt te 
verwachten bij afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. Dit impliceert dat de betaalbaar-
heid vermindert. Je kunt dan enerzijds gaan sleutelen aan het aanbod, maar je kunt ook 
de kwaliteitseisen naar beneden bijstellen. Dat verbetert de betaalbaarheid. 
Er is brede overeenstemming over het feit dat door de overheid opgelegde kwaliteits-
eisen waar de markt niet voor bereid is te betalen, beter kunnen komen te vervallen. Dat 
staat ook met zoveel woorden in het advies. Daarbij kunnen echter niet alle regels 
losgelaten worden. Duurzaamheid is bijvoorbeeld een criterium waar de overheid wel 
degelijk aan vast moet houden. 
 
Differentiatie 
Het belang van het aanbieden van gedifferentieerde woonmilieus wordt breed gedeeld. 
Daarbij wordt wel geconstateerd dat dat nog niet zo makkelijk te realiseren valt. De 
behoefte aan ruime en groene woonmilieus en eengezinswoningen is binnenstedelijk 
niet makkelijk te realiseren. De ambitie om 40% van de nieuwe woningen binnenstedelijk 
te realiseren is in sommige gevallen dan ook erg ambitieus, en zou beter gedifferen-
tieerd kunnen worden. De neiging bestaat om binnenstedelijk dan vooral gestapelde 
bouw te realiseren, waar juist weinig vraag naar is. Rotterdam doet bijvoorbeeld wel 
fanatieke pogingen om woonmilieus te differentiëren.  
De vraag wordt gesteld of je wel moet bouwen voor starters (goedkope en kleine 
woningen waar over vijftien jaar waarschijnlijk geen behoefte meer aan is) of dat je beter 
kunt bouwen voor de doorstroming? 
 
Kwaliteit 
In de discussie over kwaliteit komen twee beelden naar voren. Enerzijds het beeld dat 
de huidige kwaliteitseisen nauwelijks op te brengen zijn. De NEPROM heeft vanuit de 
Initiatiefgroep Investeren in Ruimtelijke Kwaliteit uitgerekend wat het moet kosten om 
grootschalig groen en blauw rond de steden te ontwikkelen, zodat hoogwaardige 
woonmilieus ontstaat. Daar is jaarlijks een bedrag van 1,5 tot 2,5 miljard euro voor 
nodig. De gemeente Leiden heeft ervaring met het realiseren van een nieuwe woonwijk 
die voldoet aan hoge kwaliteitseisen, maar met een relatieve lage grondprijs. Dit 
betekent echter dat de eerste koper een forse winst boekt, maar dat de gemeente er 
financieel bij inschiet, waardoor er nu tekorten dreigen bij de herstructurering. 
Anderzijds bestaat het beeld dat in de huidige overspannen markt voor ieder slecht 
product wel een slachtoffer te vinden is. Nu is er een enorme vraag naar zogenaamde 
stewardessenwoningen, die in twee jaar na de bouw in prijs veelal verdubbeld zijn. Maar 
hoe is dat op langere termijn? 
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Flexibiliteit 
Flexibel bouwen is duurder dan standaardbouw. In veel gevallen levert dat gedurende 
de looptijd ook een extra waarde op, maar die waarde valt veelal buiten de reguliere 
afschrijvingstermijn. Flexibiliteit is daarmee met name voor het topsegment en 
nichemarkten interessant. In de ‘bulk’ van de productie kan wel winst behaald worden 
door slimmere plattegronden en veel meer cascoachtig opleveren. Eenderde sloopt 
namelijk bij een nieuwe woning de uitrusting van keuken en badkamer er meteen uit.  
Geconstateerd wordt dat particulier opdrachtgeverschap niet voor iedereen is 
weggelegd. Voorbereiding en uitvoering vragen veel tijd, geld en kennis en de eigenaar 
loopt dezelfde risico’s als iedere andere bouwende partij. Particulier opdrachtgeverschap 
is geen generiek verhaal. Binnen de Randstad zijn de mogelijkheden beperkt, maar 
daarbuiten is er een markt van 20 tot 30%. Ook voor particulier opdrachtgeverschap 
geldt dat beter afgezien kan worden van landelijke normen.  
 
Conclusies 
• De omvang van de toekomstige woningbouwbehoefte in het advies behoeft 

onderbouwing dan wel bijstelling. Verwachting is dat met 80.000 woningen per jaar 
in 2015 de achterstand is ingelopen. 

• Een stelselwijziging waarin onder andere de hypotheekrenteaftrek komt te vervallen 
kan resulteren in een daling van de productie van maximaal zo’n 20%. Dat is strijdig 
met de doelstelling van het advies om meer keuze te bieden. Nog uitgezocht moet 
worden in hoeverre hierbij alle relevante effecten zijn meegenomen. 

• Aanboddifferentiatie moet worden versterkt; differentiatie van woonmilieus vraagt 
aandacht. Met name binnenstedelijk bouwen is erg lastig, omdat de makkelijke 
plekken al gedaan zijn. 

• Er is behoefte aan flexibiliteit in deelmarkten. 
• Particulier opdrachtgeverschap krijgt in het advies te veel aandacht; het is met name 

buiten de Randstad interessant.  
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Workshop 3: Woningvraag: vraagondersteuning en huurbeleid 
 
 
Voorzitter: Karin van Dreven, lid van de werkgroep Woningmarkt van de VROM-raad 
Referent: Hugo Priemus, emeritus hoogleraar TU Delft 
Referent: Jim Schuyt, directeur-bestuurder woningcorporatie De Alliantie 
 
 
 
Presentatie van Karin van Dreven 
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Reflectie Hugo Priemus 
Om te beginnen meldt Hugo Priemus dat hij het een mooi advies vindt van de VROM-
raad. Voor de discussie over het advies wil hij een aantal vragen aan de orde stellen. 
 
De eerste vraag is hoe de vraagondersteuning voor huurders en kopers onder één 
noemer kan worden gebracht. Nader onderzoek is nodig naar hoe deze twee zijn te 
vergelijken en wat de pragmatische weg is. Dit is ook wat de VROM-raad adviseert.  
 
Een tweede vraag is hoe een huis economisch cq. fiscaal moet worden beschouwd: als 
investeringsgoed of als duurzaam consumptiegoed. Beantwoording van deze vraag is 
van belang voor de fiscale behandeling van de eigen woning. Ook is het de vraag of 
inkomensherverdeling een doel of een toevallige uitkomst is. En als er verdeeld wordt, 
hoe doen we dit dan en wat is dan de ondergrens? 
De door de VROM-raad voorgestelde invulling van de eigendomsneutrale woontoeslag 
gaat niet werken. De hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van huishoudensgrootte, 
inkomen, feitelijke woonuitgaven en regionale woningmarktomstandigheden. Dit maakt 
het systeem veel te complex en kan leiden tot onder meer bureaucratie, fraude en 
armoedevallen. Priemus stelt voor om de vraagondersteuning te koppelen aan inkomen 
en niet aan de feitelijke woonuitgaven. Er ontstaat dan een zogenaamd vouchersysteem 
zoals dit ook in de Verenigde Staten wordt toegepast.  
 
Een derde en laatste discussiepunt is, wat je met de opbrengsten van de afbouw van de 
hypotheekrenteaftrek gaat doen. Het gevaar bestaat dat deze opbrengsten voor een 
groot deel buiten de woonsector besteed zullen worden. Ook dient bedacht te worden 
dat een afbouw van de hypotheekrenteaftrek de problemen op de woningmarkt nog niet 
per definitie oplost. In de presentatie van Peter Boelhouwer werd gewezen op een 
grafiek waarin Nederland en Engeland aan de verkeerde kant van de lijn zaten. 
Engeland heeft echter de hypotheekrenteaftrek al afgeschaft en zit nog steeds ‘verkeerd’ 
in de tabel. Dit gegeven is interessant om verder over door te denken. De SER-
commissie zal hiermee over enkele weken beginnen, waarbij wordt voortgebouwd op het 
VROM-raadsadvies. Er zal voor de fiscale gevolgen verder worden gekeken dan alleen 
het wonen en er zullen enkele varianten worden doorgerekend.  
 
 
Reflectie Jim Schuyt 
Er is nog nooit zoveel over de woningmarkt gesproken als nu, terwijl nadenken over dit 
thema volgens het regeerakkoord verboden is. Jim Schuyt is blij met de discussie die de 
VROM-raad heeft losgemaakt. Schuyt is ook voorzitter van de ‘Vernieuwde Stad’, een 
samenwerkingsverband van een aantal woningcorporaties. De ‘Vernieuwde Stad’ laat op 
dit moment een onderzoek uitvoeren naar de werking van de woningmarkt. Het gaat om 
een ‘greenfield onderzoek’. Er wordt gestart vanuit een situatie waarin de woningmarkt 
volledig zonder overheidsingrijpen functioneert. Vervolgens wordt in kaart gebracht 
welke problemen dan ontstaan en welke overheidsinterventies nodig zijn om deze 
problemen op te lossen. Het onderzoek is in april 2008 klaar.  
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Als reactie op het VROM-raadsadvies heeft Schuyt een paar waarnemingen.  
Allereerst is hij het eens met Hugo Priemus voor wat betreft zijn kanttekeningen bij de 
eigendomsneutrale woontoeslag. De voorgestelde maatregelen kunnen in schoonheid 
sterven. We moeten van denken naar doen. 
Bij het thema vraagondersteuning moeten alle knoppen onder de loep worden genomen. 
De precieze uitwerking in instrumenten is niet eens zo belangrijk. Het gaat om een 
doordacht transitietraject zodat er geen grote marktverstoringen plaatsvinden. Tot slot is 
hij het eens met de VROM-raad voor wat betreft de noodzaak van prijsregulering in het 
huurbeleid. Hij vraagt zich daarbij af of het denken niet gekanteld kan worden, dus meer 
specifiek in plaats van generiek sturen. Dit houdt in meer vrijheidsgraden in het huurbe-
leid: gereguleerde marktprijs als regel en subsidie als uitzondering. Een deel van de 
huuropbrengsten kan door de corporaties zelf ingezet worden ter ondersteuning van 
lage inkomensgroepen. Dit kan bijvoorbeeld worden uitgewerkt in een systeem van 
inkomensafhankelijke kortingen op de huurprijs. Huurders en verhuurders zouden dan in 
onderling overleg kunnen vaststellen bij welke huurquote men voor een dergelijke 
ondersteuning in aanmerking komt. De SEV experimenteert op dit moment al met 
dergelijke systemen.  
 
 
Discussie 
 
Huur en koop deelmarkten of integraal 
Moeten we huur en koop zien als twee deelmarkten of moeten we hier integraal naar 
kijken? 
Volgens Ronald Paping (woonbond) kan je niet spreken van twee gescheiden werelden, 
het gaat om wonen. Frank van Loon (VEH) ziet beide markten echter totaal verschillend 
functioneren. De mobiliteit in de koopsector is 4%, terwijl de mutatiegraad in de huursec-
tor 8% bedraagt. Internationaal gezien zitten de huur- en koopsector qua mobiliteit dicht 
bij elkaar aangezien in Nederland de mobiliteit in de koopsector relatief hoog is en die in 
de huursector relatief laag. 
 
Nergens in Europa is echter de overgang tussen huur en koop zo groot als in Nederland. 
We hebben een vrije koopmarkt en een overgereguleerde sociale huurmarkt, maar we 
missen een commerciële huurmarkt en een goedkope koopsector. Een sociale 
huurmarkt is nodig, maar de doorstroming van huur naar koop is moeilijk. Er zijn grote 
verschillen tussen huurder en bewoner-eigenaar. Het gaat om andere producten. De 
vraag wie beter af is, huurder of koper, is afhankelijk van wanneer je instapt. En wat is 
een gereduceerde prijs in een verstoorde markt. In grote delen van de markt zijn grote 
tekorten en hoge huurquoten. Paradoxaal is overigens dat de koopmarkt investeringen 
in de huurmarkt mogelijk maakt. 
Ondertussen ontstaan steeds meer tussenvormen zoals bijvoorbeeld Koopgarant. 
Gebruikers van Koopgarant zijn nu nog vooral startende kopers en geen huurders. In de 
sociale huursector zijn veertigplussers oververtegenwoordigd. 
 
De prijsverhoudingen tussen huur en koop zijn scheef. De allocatie over verschillende 
deelmarkten werkt niet. Begin met woningen bouwen. Maar bouwen kan niet, omdat er 
te weinig grond is. Het is dus logisch dat de prijs stijgt. Dit heeft ook met de rente te 
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maken. Een eerste voorwaarde voor een beter functionerende woningmarkt is dus het 
vergroten van het aanbod. Dit leidt tot verlaging van het prijsniveau. De vraag is ver-
volgens of dit samen kan gaan met waardebehoud, zeker als ook de hypotheekrente-
aftrek wordt afgebouwd. Afgezien van cycli die je altijd houdt, kan dit volgens de 
deelnemers in de zaal. Dit vraagt wel om een betrouwbare overheid en een geleidelijk 
en doordacht transitietraject.  
De overheid is geen marktmeester, maar heeft schaarste gepropageerd. Dit heeft geleid 
tot een enorme opgave. De VROM-raad heeft de risico’s in beeld gebracht, een 
verbinding gelegd tussen huur en koop en een transitie voorgesteld zodat een overgang 
op een verantwoorde manier plaatsvindt.  
 
Er is ook enige kritiek op het advies. De VROM-raad heeft de traagheid van de markt 
niet onderzocht. Verhuizingen tussen gemeenten liggen al decennia op hetzelfde niveau 
van 4%. Ook laat de VROM-raad de oplossingsrichtingen nog teveel open en is de raad 
erg voorzichtig met maatregelen op de huurmarkt. Dit is een gemiste kans. Met een 
huurbeleid van 2% boven inflatie kom je ver. 
 
 
Conclusies 
• De analyse van de VROM-raad wordt gedeeld. 
• Het is de vraag of kopers en huurders in de vraagondersteuning wel volledig op 

dezelfde manier kunnen en moeten worden behandeld.  
• Er is twijfel over de praktische uitvoerbaarheid van de door de raad voorgestelde 

eigendomsneutrale woontoeslag.  
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Workshop 4: Verantwoordelijkheden van partijen  
 
 
Voorzitter: Peter Boelhouwer, voorzitter werkgroep Woningmarkt van de VROM-raad 
Referent: Henk Westra, universitair hoofddocent, faculteit Bouwkunde, TU Delft 
Referent: Henk Hansen, wethouder Wonen van de gemeente Alkmaar 
 
 
 
Presentatie van Peter Boelhouwer 
 

      
 

      
 

      
 
Peter Boelhouwer geeft een korte toelichting op de verantwoordelijkheden van de 
verschillende partijen, zoals de VROM-raad die voor zich ziet (zie de bijgevoegde 
sheets). Hij bespreekt achtereenvolgens de verantwoordelijkheden van het Rijk, de 
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gemeente, corporaties, marktpartijen en consumenten. Kenmerkend voor de voorstellen 
van de VROM-raad is de rol van de rijksoverheid als marktmeester die spelregels en 
kaders opstelt. Het zwaartepunt voor de uitwerking daarvan ligt vervolgens op het lokale 
niveau. Net als de vorige minister, minister Dekker, pleit de VROM-raad daarbij voor de 
trits woonvisie, prestatieafspraken en investeringsdoelstellingen. Anders dan 
bijvoorbeeld Aedes is de VROM-raad voorstander voor een verplichtend arrangement 
voor matching om de corporaties in staat te stellen hun taken uit te voeren.  
 
 
Reflectie Henk Westra 
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In zijn co-referaat noemt Henk Westra het advies van de VROM-raad een goed rapport, 
met lef in de timing. Met name de eigendomsneutrale benadering van het wonen spreekt 
hem aan, evenals de voorzichtigheid bij het invoeren. Meer dan de VROM-raad heeft hij 
echter zorg om de koopkrachtontwikkeling, waarbij de verschillen tussen arm en rijk 
toenemen terwijl de groep met een modaal inkomen krimpt. Hoe moeten we daar mee 
omgaan? In zijn referaat stipt Henk Westra vervolgens verschillende punten aan. De 
belangrijkste zijn: 
 
Wonen als lokale zaak  
In de kern hoort wonen een lokale zaak te zijn: daar worden concrete afspraken 
gemaakt en voelen bewoners zich gebonden. Hij heeft twijfels bij de werkzaamheid van 
het regionale niveau: gemaakte afspraken over bijvoorbeeld gespiegeld bouwen zijn 
daar niet afdwingbaar. De trits woonvisie, prestatieafspraken en investeringsdoelen 
wordt gedeeld, maar benadrukt wordt dat burgers niet alleen bij de opstelling maar ook 
bij de evaluatie van de woonvisie betrokken moeten worden.  
 
Nieuwbouw versus bestaande voorraad 
Realiteit is dat er per jaar slechts 1% nieuwbouw aan de bestaande woningvoorraad 
wordt toegevoegd. Dat maakt het strategisch belang van wat er wordt gebouwd groot. 
Bovendien wint de kwaliteit van de bestaande voorraad aan belang. Een verleidings-
tactiek van de overheid is in dit verband gewenst. Dit blijft in het rapport onderbelicht.  
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De analyse van de VROM-raad wordt in grote lijnen gedeeld: de woningmarkt zit op slot 
en de ontwikkelingen zijn zorgelijk (sloop van goedkope voorraad, grotere kloof tussen 
huren en kopen, et cetera). Het is daarom belangrijk om de aandacht voor de bestaande 
voorraad te vergroten en om stepping stones aan te bieden (groeiwoningen, onbestemd 
bouwen). 
 
Woonruimteverdeling als woningmarktinstrument 
Dit aspect krijgt weinig aandacht in het advies. Aangezien het gaat om zaken als eerlijk-
heid en transparantie op de markt, moet het echter wel degelijk als woningmarktinstru-
ment worden gezien. Gestreefd moet worden naar langere verhuisketens. 
 
Reflectie Henk Hansen 
Henk Hansen put voor zijn co-referaat uit zijn ervaring als wethouder in Hoorn en 
tegenwoordig Alkmaar. In het co-referaat komen verschillende elementen aan de orde.  
 
Rijk: terugdringen regels 
Allereerst wordt het belang benadrukt van het terugdringen van regels door het Rijk en 
het ruimte bieden aan het lokale niveau. De Nederlandse (Wro, Wabo) en Europese 
regelgeving (Nederland roomser dan de paus) leiden tot zorgen over de haalbaarheid 
van de productie. Er moet ruimte worden geboden om de opgave te kunnen realiseren.  
 
Verantwoordelijkheden gemeente: kaders, sancties en prikkels 
Tevens vereist het stimuleren van de productie ook dat er gemeentelijke (regionale) 
kaders inclusief sancties worden opgesteld. Die sancties - en ook prikkels - ontbreken 
momenteel. Met de groei in binnenstedelijke projecten moet de gemeente voorts de 
eisen die aan woningbouw worden gesteld naar beneden bijstellen. Dit is beter haalbaar 
dan het verlenen van steun, vanwege het Europese verbod op staatssteun. De politieke 
grilligheid, die leidt tot het aldoor naar beneden bijstellen van afspraken, moet stoppen. 
Dit geldt ook voor de opmars van het ‘NIVEA-denken’ (‘niet in mijn voor- én achtertuin’).  
 
Corporaties 
Wat betreft de corporaties stelt Hansen dat er - in afwijking van het VROM-raadsadvies - 
duidelijkheid moet komen omtrent de positie van corporaties: ze zijn óf marktpartij óf 
sociaal, het kan geen en-en zijn. Hij spreekt de angst uit dat corporaties alleen op de 
aandachtswijken leunen, in plaats van de wijken net eronder.  
 
Woonconsumenten 
Dit zijn de mensen waar we het allemaal voor doen. Het is belangrijk om bewoners te 
binden aan de stad. Daarom is het nodig om de woonwensen in kaart te brengen, en - 
belangrijker nog - de plek wáár men wil wonen. Enige relativering omtrent de 
woonwensen is overigens op zijn plaats: met name starters hebben de neiging hoge 
eisen te stellen aan woning en woonlocatie.  
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Discussie 
 
Sanctioneren van afspraken 
Van meerdere kanten wordt aangegeven dat het in de praktijk lastig blijkt om vast te 
houden aan (lokaal of regionaal) gemaakte afspraken. Volgens wethouders is het maken 
van afspraken natuurlijk goed, maar ondertussen staan zij wel met lege handen als een 
corporatie onderweg ‘afhaakt’. Vanuit corporatiehoek wordt opgemerkt dat de 
verwachtingen bij gemeenten vaak ‘eenzijdig’ zijn: er zijn wel allerlei verwachtingen over 
productie maar hoe de corporatie het moet rooien met de grondprijzen moet deze zelf 
maar uitzoeken. In de discussie wordt vervolgens het belang benadrukt van het maken 
van zakelijke investeringsafspraken, waarbij gemeente en corporatie inzicht geven in 
hoe zij hun geld gaan inzetten en welke alternatieven mogelijk zijn. Het maken van 
afspraken op deze manier kan goed werken, alleen blijft het uitermate moeilijk om juist 
de lastige zaken te regelen. Ook regionaal is het lastig om eerder gemaakte afspraken 
te effectueren als een van de partijen weigert mee te werken. In de regio Rotterdam ging 
dat niet goed (randgemeenten wilden sociale taakstelling niet realiseren). Goede 
voorbeelden zijn er gelukkig ook, zoals Haaglanden. Hier ging de rijksbijdrage in een 
fonds waaruit de risico’s werden versleuteld. 
 
De deelnemers zijn het niet eens over hoe ver de sanctionering op gemaakte afspraken 
moet gaan. Een stap naar het Rijk door een gemeente moet mogelijk zijn, vinden som-
migen. Anderen vinden dat een voorwaarde is dat er eerst wel een reëel beeld bestaat 
van hoe lang de polsstok van corporaties is. Een partij als de Woonbond heeft er moeite 
mee: een beslissing om bijvoorbeeld sociale huurwoningen te verkopen moet worden 
genomen op basis van volkshuisvestelijke overwegingen, en niet omdat de corporatie 
het anders niet kan trekken. Sturen via financiële middelen is een andere mogelijkheid, 
bijvoorbeeld alleen uitkeren als regionale samenwerking is geoptimaliseerd of het 
terugvorderen van subsidies als een partij onder de sociale taakstelling zakt. Financiële 
sancties zijn echter maar een deel van het verhaal: vaak zijn er ontsnappingsclausules. 
Bovendien kunnen dergelijke afspraken ook privaatrechtelijk tussen partijen worden 
geregeld. Extra instrumenten via het Rijk lijken niet per se nodig. De deelnemers zien 
meer in een koppeling aan afspraken over regionale woonruimteverdeling.  
 
Woningvoorraad: nieuwbouw en herstructurering 
De deelnemers zijn het met elkaar eens dat de integrale vennootschapsbelasting (VPB) 
het investeringsvermogen van de corporatiesector aantast. Tijdelijk zorgt het ook voor 
een meer afwachtende houding bij corporaties (‘eerst maar eens kijken hoe de VPB 
uitpakt’). Hoewel men al teveel geweeklaag wil voorkomen, lijkt het principe niet te 
kloppen: én een zwaar beroep doen op de corporaties én tegelijkertijd een greep in hun 
kas. Naast zorg over vertraging door het teruglopende investeringsvermogen is er ook 
zorg over de vertraging doordat projecten terugkerend opnieuw bij de calculator komen 
te liggen. Door tekortschietende investeringsmiddelen en/of een te ambitieus 
programma moet het programma telkens worden aangepast. Dit leidt tot discussies: de 
politiek heeft ons immers een mooi eindbeeld beloofd. 
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Grondprijzen 
Desgevraagd blijken de meningen over de grondprijsproblematiek uiteen te lopen. Soms 
wordt er behoorlijk op de grondprijs verdiend. Dat is vanuit volkshuisvestelijk oogpunt 
niet de bedoeling, maar gebeurt wel. Er wordt benadrukt dat de inkomsten hard nodig 
zijn als de gemeente geen reserves heeft. Bedenk immers dat zelfs bedrijventerreinen 
niet altijd wat opleveren, bij herstructureren moet er altijd geld bij. Het geld dat wordt 
verdiend in de uitleg is daarom hard nodig: dat zijn plekken met verdiencapaciteit. Het 
zoeken naar alternatieven, zoals bijvoorbeeld het verhogen van de OZB of het 
aankloppen bij EZ om werkgelegenheidsdoelen te halen in plaats van via de grondprijs, 
wordt niet direct gedeeld. In dit verband meent de Woonbond dat er een discussie moet 
worden gevoerd over het gemeentelijk belastingsysteem. Als gemeenten meer armslag 
hebben om zelf belasting te heffen, verlaagt dit de druk om winst uit de grond te halen.  
 
Tot slot 
Tot slot van de discussie wordt er kort aandacht gevraagd voor: 
• realistischere bouwaantallen (prognose ligt hoog terwijl de kleinere bouwlocaties die 

de raad voorstelt lastiger te realiseren zijn); 
• realistische verwachtingen rond decentralisatie: de ruimte die lokale partijen hebben 

is beperkt door de (Europese) regels die er gelden; 
• het tackelen van NIMBY- en NIVEA-gedrag; 
• inter- en intradepartementale afstemming (consistentie beleid); 
• scheefwonen en de rol van corporaties om doorstroming op gang te brengen; 
• het belang van georganiseerde bewoners. 

 
 

Conclusie 
• Het woonruimteverdelingssysteem moet worden gekoppeld aan woningbouw-

afspraken om de effectiviteit van de afspraken te vergroten. 
• De sanctieloosheid van het hele stelsel moet worden herzien. Er moeten 

consequenties aan worden verbonden, waarbij sommige deelnemers voorstander 
zijn van vergaande maatregelen (bijvoorbeeld het terugvorderen van rijkssubsidies). 

• Over het woningaanbod heerst een algeheel scepticisme: over de snelheid van 
productie, over het soort, over de bijstellingen in het programma, et cetera. 

• Tot slot wordt niet alleen het NIMBY- maar ook het NIVEA-effect als vertragende 
factor genoemd. Dit vraagt om een overheidsstandpunt.  
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Reactie door mr. drs. L.C. Brinkman - voorzitter Bouwend 
Nederland 
 
 
Bouwend Nederland is blij dat de VROM-raad de discussie aangaat en geeft graag wat 
aandachtspunten mee. De belangrijkste zijn: 
 
 
1) Aanbodbeleid 
Het is goed dat er gezegd wordt, dat er meer en kwalitatief beter gebouwd moet worden. 
In de verschillende hoofdstukken zou het wat meer aandacht kunnen krijgen. De soorten 
en plaatsen voor productie moeten nadrukkkelijk in de beschouwing betrokken worden.  
 
2) Herschikking van middelen binnen de investeringssector woningmarkt 
De VROM-raad pleit voor herschikking van middelen, waarbij vrijvallende middelen 
worden ingezet voor volkshuisvestingsdoeleinden. De minister van Financiën kijkt hier 
misschien heel anders naar. Pas op, dat de middelen voor de sector behouden blijven.  
 
3) Cherry-picking 
De charme van het VROM-raadsadvies is de samenhang, het is een voorstel voor het 
totale stelsel. Dit maakt de kans op ‘cherry-picking’ groot. Het gevaar is dat politici en 
belanghebbenden er alleen uithalen wat hen goed uitkomt. 
 
4) Announcementeffecten 
Bij afschaffing van de hypotheekrenteaftrek en subsidies bestaat het gevaar van 
announcementeffecten. Driekwart van de productie vindt op dit moment in de koopsector 
plaats. Als tot afschaffing van hypotheekrenteaftrek wordt overgegaan, ook al is het 
geleidelijk, kan dit tot een kopersstaking leiden met grote economische risico’s. 
 
Verder over de aanbodkant: 
• Voor een beter functioneren van de woningmarkt is een grotere productie nodig. De 

lage woningbouwproductie zit vooral in de planologische restricties, niet in de 
toegenomen leencapaciteit. De heer Brinkman pleit voor meer locaties, de druk zal 
alleen nog maar toenemen dus meer plancapaciteit is nodig.  

• Als je de ambitie hebt de kwaliteit van zowel woning als woonomgeving te 
verbeteren, is dat ingewikkeld. Dat heeft ook te maken met bereikbaarheid van blauw 
en groen. Als de binnenstedelijke productie hoger moet worden, moet je ook daar 
iets aan doen.  

• De discussie over de woningmarkt is ook belangrijk om het investeringsthema 
(duurzaamheid, mobiliteit, woonomgeving) in Nederland hoger op de agenda te 
zetten. Als dit niet lukt, zijn we bezig met een herverdelingsdiscussie en dat is niet de 
bedoeling van het advies. Interne verevening levert onvoldoende geld op om de 
kwaliteit van een plan te waarborgen.  
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Andere aandachtspunten: 
• In de schets van het huidige systeem van vraagondersteuning zijn niet alle voor- en 

nadelen goed op een rij gezet. De minister van Financiën heeft dit wel gedaan. Er 
zijn iets minder voordelen voor kopers dan de VROM-raad aangeeft. Ook de 
ondersteuning in de huursector door huren onder de markthuur/kostprijshuur moet 
worden meegenomen. Formeel is bevordering van het eigenwoningbezit nog steeds 
kabinetsbeleid. 

• Veel van de investeringen van de komende decennia zullen plaatsvinden in het 
onderhoud van de bestaande voorraad. Het moet dus aantrekkelijk blijven om te 
investeren in het bestaande. Hoe houden we (groot) onderhoud goed in beeld? Dit is 
een thema dat onvoldoende aan de orde komt in het advies, maar wel belangrijk is in 
de kwaliteitsdiscussie. Waarom geen belastingaftrek voor grootonderhoud? 

• EIB heeft becijferd dat de investeringen in de bouw fors zullen terugvallen door 
vraaguitval bij afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. Dit heeft forse consequenties 
voor de economie en deze zijn onvoldoende terug te vinden in het VROM-
raadsadvies. 

• Als huursubsidie en hypotheekrenteaftrek verlaagd worden heeft dat consequenties 
voor de bestedingsruimte van mensen. Als het via belastingverlaging weer terug 
komt bij de mensen, dan komt het geld weer in de economie. Over het effect van het 
terugsluizen wordt in het advies alleen gezegd dat dat nader onderzocht moet 
worden. Zowel aan de huur- als aan de koopkant zou dat bekeken moeten worden, 
voordat de minister van Financien het voor zijn eigen inkomenspolitieke doeleinden 
gaat gebruiken. Wil je de besteding in de woningmarkt laten plaatsvinden dan moet 
dat geregeld worden in de vorm van de terugsluizing. Niet door bestedingsdwang 
maar door verleiding (bijvoorbeeld subsidie bij EPN). 

 
Henry Meijdam vraagt wat een strategie zou kunnen zijn om te zorgen dat het advies 
wordt omgezet in beleid. 
De heer Brinkman stelt voor het huidige kabinet de kans te geven er iets mee te doen, 
zorg dan dat je op economisch gebied vrienden maakt. Zorg er wel voor dat het geld in 
de sector blijft, want dat geld is hard nodig om dingen van de grond te krijgen. 
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Terugkoppeling resultaten van de workshops 
 
 
 
Belangrijkste bevindingen uit de workshop Woningaanbod 
• De raming van een woningbehoefte van 100.000 is te hoog, 80.000 nieuwe 

woningen per jaar volstaat. In 2015 is de achterstand in productie ingelopen. 
• Door afschaffing van de hypotheekrenteaftrek ontstaat er een daling van de 

productie van ongeveer 20%. Dit past niet binnen een pleidooi voor verruiming van 
het aanbod. De VROM-raad zal hier nog nader op ingaan. 

• De VROM-raad is te weinig uitgesproken over de kwaliteit. Kwaliteit zit ook in 
differentiatie van milieus, die differentiatie moet worden versterkt. Door 40% 
binnenstedelijk te willen bouwen, kan de kwaliteit onder druk komen te staan. 

• Flexibiliteit is nodig, maar niet overal. Het is een niche-markt. 
• De VROM-raad zet te sterk in op particulier opdrachtgeverschap, meer regionaal en 

genuanceerd bekijken. 
 
Belangrijkste bevindingen uit de workshop Verantwoordelijkheden van partijen 
• Voor betere effectiviteit zou de woonruimteverdeling gekoppeld moeten worden aan 

de prestatieafspraken. 
• Er zijn geen sanctiemogelijkheden om lokale partijen (gemeenten, corporaties, 

marktpartijen) die hun afspraken niet nakomen, hiertoe te dwingen. Die sancties 
zouden er wel moeten komen. 

• Ook in deze workshop veel aandacht voor het aanbod. Er werd gepleit voor 
versnelling van de woningbouwproductie en aandacht voor differentiatie.  

• Hoe om te gaan met NIMBY-(NIVEA)gedrag, want dat is een sterk vertragende 
factor voor het realiseren van de woningbouwdoelstellingen. Hebben individuele 
burgers niet teveel ruimte om procedures stil te leggen? 

 
Belangrijkste bevindingen uit de workshop Woningvraag 
• Ook hier aandacht voor de aanbodkant, dit onderstreept wat velen al gezegd 

hebben: laat niet toe dat er selectief gewinkeld wordt in het advies. 
• Er zijn kanttekeningen geplaatst bij de praktische invulling van de eigendomsneutrale 

woontoeslag, het zal heel lastig zijn om eigendomsneutraliteit consequent door te 
voeren. Ook dit zal binnen de VROM-raad nog aan de orde komen. 

 
Belangrijkste bevindingen uit de workshop Rol van de overheid 
• Legitimiteit van overheidsingrijpen: consensus over brede legitimatie. 

Kanttekeningen werden geplaatst bij het motief dat de overheid moet zorgen voor 
een stabiele ontwikkeling van de markt. Dit moet vooral gezien worden als een 
algemeen economisch principe op de langere termijn. 

• Het pleidooi voor meer aandacht voor regionale differentiatie werd ondersteund, 
maar de overheid moet hierin niet te ver doorschieten, vanwege de complexiteit. In 
de discussie over vraagondersteuning komt de vraag aan de orde of er geen 
inkomensbeleid via de woningmarkt wordt gevoerd. De doelen van het woonbeleid 
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vergen dat sociaal-economisch zwakke groepen in hun marktmacht worden 
ondersteund.  

• Het onderwerp segregatie komt onvoldoende aan de orde in dit advies. 
• Verwachtingen en grenzen aangeven inzake de rol van de woningcorporaties. 
• Er is een pleidooi gehouden voor decentraal wat kan: ruimte geven aan lokale 

partijen. 
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Paneldiscussie met de maatschappelijk belanghebbenden 
  
 
Voorzitter 
mr. H.M. Meijdam (VROM-raad, voorzitter) 
 
Deelnemers 
mr. F.A.P.M. van Loon (Vereniging Eigen Huis) 
drs. R.H.M. Paping (Woonbond) 
mw. H. van den Berg (Aedes) 
drs. F.J.W. van Blokland (IVBN)  
drs.ing. J. Fokkema (NEPROM) 
ir. R.W. Bleker (VNG) 
 
 
 
De heer Meijdam vraagt de Neprom of er nog krachtig actie ondernomen moet worden 
om de bouwproductie te verhogen. 
De heer Fokkema verwijst naar de Investeringsvisie ruimtelijke kwaliteit opgesteld door 
de ‘Vernieuwde Stad’, wethouders van drie grote steden, twee gedeputeerden en de 
Vereniging Natuurmonumenten. Daarin is gekeken naar de planologische capaciteit in 
relatie tot de woningbehoeftenraming. Het blijkt dat er voor de periode 2010-2015 wel 
voldoende locaties in beeld zijn. Voor de komende jaren betekent dat, dat het overheids-
handelen minder gericht moet zijn op het vinden van locaties en meer op de wijze 
waarop we de locaties in productie krijgen. De plancapaciteit is er wel, maar om die 
locaties om te zetten in harde bouwcapaciteit moeten een aantal planologische 
procedures doorlopen worden. Daar zit een grote bottleneck. Ook moet er gezorgd 
worden dat er tijdig de juiste infrastructuur aanwezig is. Het gaat om locaties in bestaand 
stedelijk gebied, welke niet kostenneutraal ontwikkeld kunnen worden. 
 
De heer Meijdam vraagt of het advies van de VROM-raad meewerkt aan de oplossingen 
door het pleidooi voor meer aanbod van verschillende en gedifferentieerde locaties en 
voor binnenstedelijke locaties de mogelijkheid van locatiegebonden subsidies? 
Is een pleidooi voor meer locaties nog nodig of is ondersteuning bij de planologische 
bestemming van locaties van meer belang? 
 
In het advies wordt gesproken van meer kleinere locaties. Maar het is voor de heer 
Fokkema de vraag waar die in de Randstad (waar de grootste opgave ligt) gevonden 
kunnen worden. Er is een aantal grotere locaties aangewezen en verder zal in de 
Randstad veel binnenstedelijk gedaan moeten worden. Als je toch die kleinere locaties 
wilt zullen er concessies gedaan moeten worden aan de ruimtelijke kwaliteit, 
bijvoorbeeld in het Groene Hart.  
 
De heer Meijdam vraagt of de Vereniging Eigen Huis ook een vraaguitval van 20% 
verwacht. 
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De heer Van Loon vindt het voorstel van de VROM-raad uitgebalanceerd. Het geheel 
afschaffen van de hypotheekrenteaftrek gaat hem te ver. Gedeeltelijke afschaffing van 
hypotheekrenteaftrek en huursubsidie om de markt beter te laten functioneren is prima. 
De VEH pleit voor een lineaire afbouw van de hypotheekrenteaftrek. 
Als het advies van de VROM-raad opgepakt wordt op een evenwichtige manier vanuit 
een vertrouwenwekkende visie, dan hoeft de vraaguitval van 20% zich niet voor te doen. 
Het gevaar dat het wel gebeurt is wel aanwezig. Hij onderschrijft de opmerking van de 
heer Brinkman dat je goed moet letten op de investeringsbereidheid van mensen. Het 
staat of valt bij een samenhangende visie waar mensen vertrouwen in hebben. 
 
De heer Paping geeft aan, dat de Woonbond de vraagstimulering op dit moment dispro-
portioneel vindt. Het is een herverdelingsvraagstuk. Het gaat om een sociale kwestie, de 
relatief arme mensen wonen in huurwoningen en betalen gemiddeld een huurquote van 
24%. De kopers zijn gemiddeld tweemaal zo rijk en hebben een koopquote van 
gemiddeld 16%. Qua subsidiering vanuit de overheid gaat er gemiddeld viermaal zoveel 
naar de kopers als naar de huurders. Het VROM-raadsadvies is een goede aanzet voor 
een oplossing, maar het gaat voor de Woonbond allemaal te langzaam. De vraag is niet: 
is het erg dat er vraaguitval is, de vraag is of iedereen betaalbaar en fatsoenlijk kan 
wonen. 
 
De heer Meijdam vraagt mevrouw Van den Berg wat Aedes vindt van het advies van de 
VROM-raad. 
Mevrouw Van den Berg geeft aan dat Aedes blij is met het VROM-raadsadvies. Aedes is 
het eens met de analyse. Aedes is voorstander van een meer gelijke behandeling van 
huren en kopen, actiever aanbodbeleid, meer gerichte ondersteuning van de vraag en 
meer marktprikkels in de huursector. Uiteraard heeft Aedes nog wel kanttekeningen bij 
de invulling van het beleid, met name de marktwerking in de huursector is erg complex 
in het advies. 
 
De heer Van Blokland vindt de integraliteit van het advies erg belangrijk en begrijpt de 
opmerking dat er niet selectief gewinkeld kan worden. IVBN zou graag zien dat er op het 
gebied van de huurwoningenmarkt nu maatregelen getroffen worden, op dat punt is de 
VROM-raad erg voorzichtig.  
We moeten niet gaan proberen om de sociale kwestie die de heer Paping terecht 
benoemt op te lossen via de woningmarkt. Laten we als prioriteit houden om de 
woningmarkt zelf beter te laten functioneren. 
 
De heer Paping merkt op dat de lijn van het VROM-raadsadvies is dat hypotheekrente-
aftrek niet effectief en niet rechtvaardig is. Als dat zo is dan moet daar iets aan gedaan 
worden. 
 
De heer Van Blokland antwoordt, dat de IVBN het ermee eens is dat de hypotheekrente-
aftrek aangepakt moet worden, maar wel geleidelijk zodat de markt niet verstoord wordt. 
Het is niet verstandig om de lijn van de Woonbond te volgen, omdat die te snel gaat. 
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De Woonbond vindt dat als er twintig jaar wordt uitgetrokken om de hypotheekrenteaf-
trek af te bouwen het niet evenwichtig is om in een paar jaar de huurmarkt vrij te geven. 
Dat kan pas als het aanbod vergroot is en de vraagstimulering anders georganiseerd is. 
 
De heer Bleker vindt dat een groot aantal onderdelen van het advies steun verdienen. 
Hij deelt de opvatting van de heer Brinkman dat er te weinig aandacht is voor de 
bestaande woningvoorraad. Zou het geld dat vrijkomt niet besteed moeten worden aan 
beter onderhoud en beheer van de bestaande voorraad en het energiezuinig maken van 
de voorraad (groot deel van de woonlasten wordt bepaald door de energielasten)? Hij 
sluit zich aan bij de NEPROM, dat voor de productie de aandacht vooral moet gaan naar 
het geschikt maken van locaties voor productie. Daar is een volgende investerings-
impuls van rijkswege voor nodig, mede vanwege de stapeling van beleidswensen. Het is 
nodig een investeringsagenda te maken voor heel Nederland voor de komende tien á 
vijftien jaar. Daarbij gaat het om het geschikt maken van locaties in het Westen, maar 
ook voor een kwaliteitsslag in de meer ontspannen woningmarktregio’s. 
 
De heer Meijdam vraagt of de VNG bereid is met het Rijk en de provincies afspraken te 
maken over de dekking van een investeringsagenda voor Nederland. De heer Bleker 
denkt dat dat heel hard nodig is. Zowel voor de stedelijke vernieuwingsagenda na 2010 
als om substantiële woningbouwproductie vlot te trekken waar de gemakkelijkere 
lokaties inmiddels aangepakt worden.  
 
De heer Meijdam vraagt het forum en de zaal of de analyse van de VROM-raad 
compleet is, of dat er nog iets mist. 
 
Mevrouw Meinsma (sociaal geograaf/planoloog) mist in het advies een verwijzing naar 
tweeverdieners. De koopprijzen zijn zo hoog geworden, doordat tweeverdieners het op 
kunnen brengen. Dit is een probleem, omdat we steeds meer alleenstaanden krijgen die 
dat niet kunnen betalen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de overheid. 
 
De heer Van Otterloo (stedenbouwkundige) wil iets relativeren. Er wordt een causale 
relatie gelegd tussen overheidsingrijpen en het functioneren van de woningmarkt. Hij 
betwijfelt of die relatie er is. In andere landen in Europa zie je dezelfde problemen op de 
woningmarkt, terwijl er geen hypotheekrenteaftrek is. Bijvoorbeeld Spanje en Italië 
kampen met dezelfde problemen. Het is de vraag of er diepergaande structuren liggen, 
die los staan van het overheidsingrijpen, die niet meegenomen zijn. Er is een té 
overspannen verwachting van de invloed van de overheid op een aantal problemen.  
De heer Meijdam vraagt of de heer Van Otterloo materiaal heeft om deze stelling te 
onderbouwen. 
 
De heer Drenthel van Site Woondiensten brengt in dat hij in het advies de rol van de 
corporaties mist. De prijzen die corporaties berekenen liggen onder de marktwaarde. 
Dat is ook een soort van subsidiering van de huurder. 
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De heer Hage van de gemeente Steenwijkerland (medewerker volkshuisvesting) mist in 
het advies de invloed van het keuzegedrag van mensen zelf. Zijn er maatregelen 
denkbaar die dat keuzegedrag beïnvloeden? 
 
De heer Meijdam concludeert dat de analyse grotendeels wordt gedeeld door de 
aanwezigen. De VROM-raad heeft bij de oplossingsrichting veel nadruk gelegd op de 
integraliteit. 
De heer Meijdam vraagt het forum of er betere oplossingen mogelijk zijn. 
 
De heer Fokkema vraagt zich af of de oplossingen die in het advies aangedragen 
worden, de problemen op de woningmarkt zullen oplossen. Als je substantieel geld 
weghaalt uit de woningmarkt heeft dat negatieve consequenties voor de productie. 
Uitgangspunt moet dus zijn dat er geen geld weglekt uit de sector, maar dat het 
teruggesluisd wordt. De consequentie is dat er meer geld terecht komt bij de onderkant 
en het midden van de woningmarkt. Dat betekent dat de druk op het middensegment 
groter zal worden. Aan de bovenkant zal iets meer vraaguitval plaatsvinden. Dat heeft 
consequenties voor de doorstroming. Kortom, elke ingreep roept een tegenreactie op. 
De heer Fokkema is er nog niet van overtuigd dat met de maatregelen van de VROM-
raad de problemen op de woningmarkt worden opgelost.  
De VROM-raad zou nog kunnen nadenken hoe de productie overeind gehouden kan 
worden als er door zijn adviezen vraaguitval ontstaat. 
 
De heer Van Blokland geeft aan dat corporaties hebben aangeboden een deel van de 
ondersteuning die nodig is als ze meer marktconforme huren gaan vragen, zelf te 
vergoeden aan de huurders. Op deze manier wordt een deel van de vraagondersteuning 
uitgevoerd door de corporaties. Dit zou een stap kunnen zijn om het hele proces wat te 
versnellen. 
 
De heer Paping vindt het lastig om nu te spreken over marktconforme prijzen in een 
slecht functionerende markt. Ook mensen met een modaal inkomen moeten dan fors 
hogere huren gaan betalen. Als er inkomenspolitiek gevoerd moet worden, moet dat via 
de overheid. 
 
De heer Bleker vindt het absurd dat de huurprijzen nu centraal in Den Haag worden 
vastgesteld. Regionalisering lijkt een taboe te zijn. Het zou heel goed zijn als er meer 
regionale differentiatie mogelijk is. 
 
De heer Paping vindt regionalisering van het huurbeleid een lastig onderwerp. Hij zou 
daar graag verder over doorpraten met de VROM-raad. Als regionalisering alleen op de 
woningmarkt wordt toegepast veroorzaakt dat problemen op andere markten zoals 
bijvoorbeeld de arbeidsmarkt. 
De heer Boelhouwer vult aan dat de VROM-raad hierbij wel praat over de situatie dat er 
een ontspannen woningmarkt is. De vrijheidsgraad neemt toe naarmate de woningmarkt 
meer ontspannen is. 
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De heer Meijdam vraagt de heer Van Loon of hij verwacht dat er tussen de verschillende 
partijen een coalitie te sluiten is.  
De heer Van Loon verwacht van wel, hij verwijst daarbij naar ‘De declaratie van het 
wonen’ waar het ook is gebeurd. De uitdaging zit erin om te zoeken naar wat haalbaar 
is. Partijen moeten niet het uiterste eruit willen halen. Het is belangrijk dat alle 
geledingen zich sluiten, zodat er ook in politieke zin zoveel mogelijk draagvlak gekregen 
kan worden. Het onderwerp moet gedepolitiseerd worden om een slag te maken. Dat 
vraagt veel zelfdiscipline van alle partijen aan tafel. Als we teruggaan in de oude 
loopgraven gaat de politiek ermee vandoor. 
 
De heer Brinkman vult aan dat de kostprijs van het aanbod toeneemt. We moeten dus 
niet denken dat door een herverdeling aan de vraagkant de kostprijs naar beneden gaat. 
Hij ziet wel mogelijkheden voor een coalitie als de deelnemers er met elkaar voor willen 
gaan. 
 
De heer Paping wil graag optrekken met partijen die het met elkaar eens zijn, hij vindt 
het ook goed dat ‘De declaratie van het wonen’ tot stand is gekomen. Hij constateert dat 
er wel politieke verschillen zijn. Hij vindt het jammer wanneer er nu een aantal jaren 
niets gebeurt vanwege het huidige regeerakkoord. Hij stelt voor dat de SER een aantal 
modellen ontwerpt, die mogelijk zelfs inzet voor de verkiezingen zijn. Na die 
verkiezingen kan er dan tempo gemaakt worden. Hij verwacht niet dat partijen het met 
elkaar eens worden, maar dat is niet erg, want ergens moet de politiek een keer een 
knoop doorhakken.  
 
Mevrouw Van den Berg sluit zich aan bij VEH en IVBN. Iedereen in het forum heeft zich 
uitgesproken voor aanpak van de woningmarkt. Ze pleit ervoor die consensus richting 
volgende kabinetsformatie door te zetten.  
 
De heer Van Blokland geeft aan dat IVBN achter het advies staat en het steunt. Hij pleit 
wel voor depolitisering. 
 
Mevrouw Ergün van het Nirov vindt dat het woningmarktvraagstuk al te lang te veel 
gedepolitiseerd is. Dat is juist het probleem. De politiek moet keuzes durven maken. 
 
De heer Priemus denkt dat het advies van de VROM-raad ertoe kan bijdragen dat een 
politieke beslissing evidence based is. In dit stadium komen tot consensus is heel goed. 
Hij verwacht niet dat alle problemen op de woningmarkt opgelost kunnen worden. De 
woningmarkt is onvolmaakt en blijft onvolmaakt. Wel een belangrijke constatering is dat 
de overheid op dit moment deel van het probleem is. Daar kan wel iets aan gebeuren. 
Zijn suggestie voor de VROM-raad is: vraag eens aan Wouter Bos of hij uitspraken wil 
doen dat zodra er geld vrijkomt door afschaffing van de hypotheekrenteaftrek, hij dat 
besteed aan andere zaken dan volkshuisvesting. Dan hebben we een gezamenlijke 
vijand. 
 
De heer Meijdam vraagt de leden van het forum een afsluitend advies in de richting van 
de VROM-raad. 
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Mevrouw Van den Berg vindt dat het advies en het symposium al een stap in de goede 
richting zijn. Ze pleit ervoor om uit te gaan van het gezamenlijk belang. Breng bij het 
kabinet onder de aandacht dat er iets moet gebeuren. 
 
De heer Van Blokland adviseert de opmerkingen van vandaag bij te voegen en het 
advies dan aan de politiek te overhandigen. Vervolgens moet de VROM-raad zich 
terugtrekken en het overlaten aan de SER. 
 
De heer Bleker stelt voor een soort schaduwregeringscommissie in te stellen. Het is niet 
de bedoeling om selectief te winkelen, maar er zijn wel acties die ongestraft nu al in 
gang gezet kunnen worden. Bijvoorbeeld een lichte verschuiving van hypotheekrente-
aftrek naar fiscale stimulering van duurzame investeringen. Vanuit andere doelen van 
het kabinet waar geen geld voor is, zouden alvast kleine verschuivingen in gang kunnen 
worden gezet.  
 
De heer Paping memoreert dat de SER voor de verkiezingen een rapport heeft 
uitgebracht waarin onder andere staat dat de hypotheekrenteaftrek niet ter discussie zou 
moeten staan. Als de SER omgaat via de economische deskundigen geeft dat ook 
breder draagvlak voor toekomstige maatregelen. Hij adviseert de VROM-raad om de 
politiek uit te lokken dat er in ieder geval nagedacht mag worden en plannen ontwikkeld 
kunnen worden. Zorg dat Kamerleden aan het kabinet vragen wel iets te doen aan de 
problemen op de woningmarkt.  
 
De heer Van Loon ziet ook een taak voor de maatschappelijke belanghebbenden. Zij 
moeten, waar mogelijk, hun politieke invloed aanwenden. De VROM-raad heeft goed 
werk afgeleverd, neem de punten van vandaag nog mee. De belanghebbenden moeten 
proberen de verdeeldheid en het selectief winkelen te voorkomen.  
 
De heer Fokkema sluit zich aan bij de heer Van Loon. Het is goed als de VROM-raad 
zich blijft inzetten voor de consensus. Hij vraagt de VROM-raad om een goede 
overdracht aan de SER, want hij is bang dat de woningmarktaspecten daar onvoldoende 
meegewogen worden en de gelden mogelijk uit de sector weglekken. 
 
De heer Meijdam sluit het symposium af met een oproep aan de maatschappelijke 
partijen om met elkaar in gesprek te blijven. Tegelijkertijd beseft hij dat het gaat om heel 
gevoelige materie. Het zal nog veel denkwerk, creativiteit en flexibiliteit vragen om 
daadwerkelijk tot oplossingen te komen. De VROM-raad participeert daar graag in als 
adviseur. We hebben met name tot taak debatten te ondersteunen en te verrijken.  
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