
 

  

MEER BETAALBARE WONINGBOUW 
Achtergrond dossier bij seminar meer betaalbare woningbouw 30 november 2017 



 

1 NOODZAAK VAN BETAALBARE WONINGEN 

Hoe kunnen we meer betaalbare woningen realiseren? Waar liggen de 

mogelijkheden en de beperkingen? Wat voor vernieuwende oplossingen zijn 

er al? Hoe kunnen overheden en markt hun krachten bundelen om deze 

uitdaging aan te pakken? Deze vragen stonden centraal tijdens het seminar 

‘Meer Betaalbare Woningbouw’ dat Bureau Stedelijke Planning in 

samenwerking met Stibbe organiseerde op 30 november jl. Experts van het 

Ministerie van BZK, de provincie Noord-Holland, BPD, Stibbe en Bureau 

Stedelijke Planning gaven deze middag hun visie en praktijkvoorbeelden. In 

dit dossier gaan we dieper in op de problematiek en mogelijke oplossingen, 

die Frans Wittenberg van Bureau Stedelijke Planning op 30 november 

presenteerde: ‘Vernieuwende oplossingen voor meer betaalbare woningbouw’.  

 

De woningmarkt draait weer op volle toeren. De prijzen stijgen, het aanbod is 

beperkt (vooral in de Randstad) en er ligt een grote nieuwbouwopgave. 

• Tot 2040 groeit het aantal huishoudens in Nederland met bijna 900.0001. 

Dit betekent dat er (nog los van de vervangingsvraag) een vraag is naar 

900.000 extra woningen in de komende jaren. 

• Daarbij komt nog een vervangingsvraag van circa 600.000 woningen. Tot 

2040 moeten er in Nederland dus 1,5 miljoen woningen gebouwd 

worden. Dit komt neer op zo’n 70.000 woningen per jaar.  

• Dit aantal wordt bij lange na niet gehaald, zo werden in 2016 in totaal 

53.900 woningen opgeleverd2. 

• Hier komt nog bij dat de huishoudensgroei vooral in de periode tot 2030 

zeer sterk is. De komende jaren moet dus flink gebouwd worden.  

• De kwestie staat inmiddels ook hoog op de politieke agenda (zie kader). 

                                                      
1 Primos2017 
2 CBS (2017) 

 

Deze woningtekorten zijn vooral te voelen in de betaalbare sector3:  

• In de betaalbare koop (max. €220.000): tekort van 141.000 tot 155.000 

woningen tot 2022. 

• Vrije sector huur: tekort van 9.000 tot 70.000 woningen, met name in 

het middensegment tot 20224. 

 

Ook bestaat er een grote vraag naar flexibele woningen voor zogenaamde 

spoedzoekers. Mensen die nu een woning nodig hebben (zie kader). De 

gehele doelgroep in Nederland bestaat uit 1,5 miljoen personen. De 

huidige aandacht voor deze groep is beperkt.  

Wij merken dat eerder genoemde groepen vaak in short stay-voorzieningen 

terecht komen. Er is geen landelijke, wettelijke afbakening waarin is 

vastgesteld wat de verblijfsduur is van shortstay, maar de meeste gemeenten 

houden een verblijfsduur van minimaal 7 dagen en maximaal 6 maanden 

aan. Bij zowel publieke als private partijen is er sprake van groeiende 

aandacht voor dit fenomeen. Zo waren wij recent betrokken bij een initiatief 

in Zwolle, waar een kantoorgebouw op bedrijventerrein Oosterenk wordt 

getransformeerd naar short stay. Eerder stelden wij voor de gemeente 

Rijswijk een toetsingskader op,  aan de hand waarvan de gemeente kan 

besluiten wel of geen medewerking te verlenen aan nieuwe short stay-

initiatieven. 

 

3 De Nederlandse Bank (2017), Woningmarkt in de grote steden. 
4 Capital Value (2017), Woningbeleggingsmarkt in beeld. 

Minister Ollongren: Rijk neemt meer regie bij versnellen van woningbouw 

Het Rijk gaat een actievere en regisserende rol spelen om de woningbouwproductie 

te versnellen, zo laat minister Ollongren van Binnenlandse Zaken weten. De 

groeiende economie en lage rente werken door op de woningmarkt, waardoor in 

steeds meer gebieden een krappe markt ontstaat. Volgens het kabinet moet de 

bouwproductie de komende jaren toenemen naar 75.000 woningen per jaar. 

Hiervoor is extra inzet nodig van alle betrokken partijen.  
 

Bron: Rijksoverheid, 13 november 2017 



 

 

De betaalbaarheid van het wonen staat onder druk. Vanuit diverse kanten, 

zowel vanuit woningcorporaties, ontwikkelaars als de overheid, klinken 

geluiden die oproepen tot meer betaalbare woningen. Makkelijker gezegd dan 

gedaan, want er zijn een aantal belangrijke knelpunten: 

• Aantrekkende woningmarkt: Door het teruglopende aanbod en de 

toenemende vraag, trekken de prijzen in de vrije sector, met name in 

de grotere steden, sterk aan. Het gevolg is krapte op de woningmarkt. 

De woningen worden steeds duurder en steeds minder bereikbaar voor 

lagere en middeninkomens.   

• Beperkte doorstroming in sociale huursector. Het aantal sociale 

huurwoningen is tijdens de crisis aanzienlijk afgenomen, terwijl de 

vraag niet kleiner is geworden. Tegelijkertijd maken tekorten aan 

betaalbare koopwoningen en middeldure huur doorstromen voor veel 

scheefhuurders (in 2016 ca. 500.0005) onmogelijk. Dit leidt tot lange 

wachttijden omdat de woningen niet daadwerkelijk beschikbaar zijn.  

                                                      
5 Rijksoverheid, 2016 

• Beperkte plancapaciteit leidt tot vertraging: Het gebrek aan mogelijke 

bouwlocaties, maakt het lastig om de woningproductie op korte 

termijn te verhogen.  

• Dure woningen, hoge opbrengsten: Zowel voor gemeente als voor de 

markt geldt dat dure woningen leiden tot hogere opbrengsten. Deze 

denkwijze leidt vaak tot beperkte toevoeging van betaalbare 

woningen. Om dit knelpunt aan te pakken is een mindshift nodig, 

zowel van private als publieke partijen.  

 

Voldoende betaalbare woningen zijn van groot belang om de inclusiviteit 

van steden en regio’s te behouden en te versterken. Dit streeft de 

Nederlandse overheid al ruim een eeuw na (zie kader) en blijft een 

relevant thema. Op verschillende niveaus en manieren wordt er al veel 

gedaan op het gebied van betaalbaar wonen. In dit dossier behandelen we 

een selectie van initiatieven, samenwerkingen en maatregelen die elk op 

hun eigen manier meer betaalbare woningen stimuleren.  

Woningwet 1901 

Rond 1900 was de huisvestingssituatie 

van veel Nederlanders schrijnend, met 

name onder de arbeiders. De bevolking 

groeide snel en door de grote 

werkgelegenheid in de stad ontstond er 

sterke urbanisatie. De lonen waren laag 

en er was een groot tekort aan goedkope 

woonruimte. Hierdoor raakte de stad 

overbevolkt en woonden velen onder erbarmelijke omstandigheden. Uiteindelijk 

trad in augustus 1902 de Woningwet 1901 in werking. Deze, destijds revolutionaire, 

wet stelde eisen aan de volkshuisvesting. Het doel was de bouw en bewoning van 

ongezonde, gevaarlijke en slechte woningen onmogelijk te maken en de bouw van 

kwalitatief goede woningen te stimuleren. Zodat iedere Nederlander goed kon 

wonen.  

Bron: Canon Sociaal Werk; Regionaal Historisch Centrum Eindhoven 

Flexwonen 
De doelgroep voor flexwonen is op zoek naar snel toegankelijke en 

betaalbare woonruimte. Dit kan deels worden opgevangen door 

short stay. Het begrip Flexwonen komt slechts in een paar 

woonvisies voor, terwijl de vraag groot is. Hieronder worden de 

belangrijkste doelgroepen voor flexwonen benoemd.  

DOELGROEP OMVANG 

 Arbeidsmigranten 400.000 

 Uitwonende studenten 350.000 

 Statushouders & vluchtelingen 30.000 – 40.000 per jaar 

 Gescheiden mensen:  Ca. 35.000 per jaar 

 Mensen in maatschappelijke opvang 

die zelfstandig kunnen wonen 

Ca. 10.000 

 Mensen met grote 

schuldenproblematiek 

Ca. 5.000 per jaar 

Bron: Expertisecentrum Flexwonen; Staat van de Volkshuisvesting, 2017 



 

2 BIJZONDERE INITIATIEVEN EN BETAALBARE  
     WOONVORMEN 

Binnen de woningmarkt vinden verschillende bijzondere en inspirerende 

initiatieven plaats, die allen op hun eigen wijze een steentje bijdragen aan 

het toevoegen van extra betaalbare woningen. In dit hoofdstuk staan wij  

stil bij een breed pallet van betaalbare initiatieven en bijzondere 

woonvormen.  

INITIATIEVEN    

Betaalbare koopwoningen Zaanstad 

Betaalbare Koopwoningen Zaanstad (BKZ) is een initiatief van de gemeente 

Zaanstad. Het doel is om de verkoop van sociale koopwoningen in Zaanstad 

te bevorderen. Hiermee wordt doorstromen aantrekkelijk gemaakt. De 

woningen zijn enkel bestemd voor mensen met lagere inkomens (vanaf 

€33.000 per jaar) die anders niet in staat zijn om een woning te kopen. Men 

betaalt circa 70% van de woningwaarde en de grond blijft in eigendom van 

BKZ. De koper betaalt een erfpachtcanon over de grond óf gaat pas na 10 

jaar voor de grond betalen.  

 
FIGUUR 1 VOORBEELD REKENMODEL BETAALBARE KOOPWONINGEN ZAANSTAD 

 
Bron: Betaalbare Koopwoningen Zaanstad 

 

Op dit gebied zijn er nog diverse andere initiatieven, zoals Ik bouw 

betaalbaar waar inkomens tussen €30.000 en €38.500 bruto per jaar een 

starterslening kunnen krijgen van de gemeente om zelf hun eigen woning 

te bouwen. Dit is onder andere toegepast door de gemeenten Den Haag, 

Almere, Nijmegen en Oud-Beijerland.  

In het initiatief Ik Woon Betaalbaar, worden betaalbare woningen als CPO-

project ontwikkeld. Ik Woon Betaalbaar begeleidt de bouw en draagt de 

risico’s. Deze projecten lopen onder andere in Nijkerk, Heerhugowaard en 

Leerdam en hebben v.o.n. prijzen op basis van het eigen budget. 

 

BIJZONDERE WOONVORMEN    

De afgelopen jaren zijn er door flexibiliteit en het gebruiken van slimme, 

goedkope en duurzame materialen een aantal nieuwe betaalbare 

woonvormen op de markt gekomen. We staan kort stil bij een aantal 

innovatieve, flexibele voorbeelden:  

Maatschappelijke middeninkomens in de grote stad 

Amsterdam gaat onderzoeken of agenten, verplegers en onderwijzers 

voorrang kunnen krijgen voor de middeldure huurhuizen. Het tekort 

aan deze arbeidskrachten neemt in Amsterdam toe, terwijl hun 

maatschappelijke belang voor de stad groot is. Ze verdienen te weinig 

om een woning te kopen, maar te veel voor sociale huur. Voorheen 

bestond deze maatregel al in de stad, maar deze werd in 2012 beëindigd 

om de doorstroming op de huurmarkt te verbeteren.  

 

In Utrecht wordt dit idee op kleine schaal toegepast in het project 

Wonderwoods. De ontwikkelaar en verhuurder van het project hebben 

besloten om 30 tot 40 van de 300 woningen alleen te verhuren aan 

mensen die een bijdrage leveren aan de samenleving, zoals agenten, 

leraren en verpleegkundigen. 

 

Bron: Het Parool, 22-6-2017; De Utrechtse Internet Courant, 18-10-2017 

http://www.betaalbarekoopwoningen.nl/
https://www.ikbouwindenhaag.nl/ibb-denhaag.htm
https://www.ikbouwindenhaag.nl/ibb-denhaag.htm
http://www.ikwoonbetaalbaar.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiiiZL86-DXAhXBORoKHUaXBuEQjRwIBw&url=http://bkz-instap.nl/het-bkz-instap-model&psig=AOvVaw3Q_tOXi-5cVP-O5C3B6a0U&ust=1511943865845765


 

FINCHWONINGEN 

Wat? 

• Permanente eenpersoonswoningen op een tijdelijke plek.   

• Stapelbare en verplaatsbare modules van massief hout. 

• Woonoppervlak standaardmodule: 25 m². 

 
Waar? 

• Flexibele standplaatsen. 

• Onder andere gerealiseerd in Leiden. 

 
Voor wie? 

• Eenpersoonshuishoudens. 

• Spoedzoekers. 

 
Door wie? 

• Finch Buildings, een bedrijf gespecialiseerd in het maken van 

hoogwaardige, betaalbare en duurzame gebouwen. 

 
Wat kost het? 

• De huidige gerealiseerde units in Leiden hebben een huurprijs 

van circa €450.-. 

 

 

  

Afbeeldingen: Finch buildings.nl; Sleutelstad.nl; de Architect.nl 

http://www.finchbuildings.com/


 

HEIJMANS ONE 

Wat? 

• Een complete, betaalbare huurwoning. 

• Flexibele woningen op tijdelijke plekken. 

• Woonoppervlak van 38 m². 

 
Waar? 

• In leegstaande gebieden in de stad. Verborgen plekken in of 

aan de rand van binnensteden waar momenteel niks mee 

gebeurd.  

 
Voor wie? 

• Jonge, goed opgeleide eenpersoonshuishoudens (25-35 jaar). 

• Deze groep wil graag in de stad wonen, maar verdient te veel 

voor een sociale huurwoning en te weinig voor vrije sector 

huur of koop.  

 
Door wie? 

• Heijmans ONE.  

• Verhuur vooral door woningcorporaties. 

 
Wat kost het? 

• Huurprijs: ca. €550 - €600. 

  

Afbeeldingen: Heijmans.nl 

https://www.heijmans.nl/nl/heijmans-one/


 

TIMPAAN VERANDAWONINGEN 

Wat? 

• Een grondgebonden woning. 

• Twee typen: doorzonwoningen en rug-aan-rugwoningen.  

• Modulair gebouwd.  

• De ruime veranda maakt een tuin overbodig. 

• Woonoppervlak: 90 tot 120 m². 

 
Waar? 

• Geschikt voor kleinschalige locaties/krappe bouwkavels.  

• Onder andere gerealiseerd in Lisserbroek, Leidmuiden en 

Zegveld.  

 
Voor wie? 

• Starters. 

• Senioren. 

• Grote variant voor gezinnen. 

 
Door wie? 

• Stichting Timpaan: Realiseert betaalbare en kwalitatief 

hoogwaardige woningen.  

 
Wat kost het? 

• Betaalbare koop: tussen €100.000 en €200.000. 

• In Lisserbroek verkocht voor €99.500 v.o.n.  

  Afbeeldingen: Timpaan.nl 

http://www.timpaan.nl/timpaan-verandawoning


 

C3 LIVING 

Wat? 

• Duurzame, betaalbare woonunits.  

• Makkelijk aanpasbaar en verplaatsbaar.  

• Woonoppervlak: 30 m². 

 
Waar? 

• Flexibel overal te plaatsen.  

• Gericht op gebieden waar het aanbod zich beperkt tot 

eengezinswoningen en weinig ruimte is voor 

eenpersoonshuishoudens. 

 
Voor wie? 

• Eenpersoonshuishoudens 

• Doelgroepen aan de onderkant van de woningmarkt die 

vaak lastig huisvesting kunnen vinden, onder andere 

spoedzoekers. 

 
Door wie? 

• De woonunits van C3 Living zijn ontstaan uit de activiteiten 

van moederonderneming Rendiz. Rendiz ontwikkelt projecten 

waarbij commerciële, maatschappelijke en zorgdiensten 

worden gecombineerd.  

• De woningen worden gebouwd door dak- en thuislozen, 

studenten, woningzoekenden onder de liberalisatiegrens en 

asielzoekers/statushouders. 

 
Wat kost het? 

• Te huur voor ca. €500.  

• De woningen worden verkocht voor €30.000 tot €50.000. 

Afbeeldingen: C3living.nl; Rendiz.nl 

http://c3living.nl/


 

SHORT STAY FACILITY, DORDRECHT 

Wat? 

• 180 appartementen bestemd voor tijdelijke 

huisvesting (6 maanden tot max. 1 jaar). 

• Zelfstandige woningen. 

• De woningen worden zowel gemeubileerd als 

ongemeubileerd verhuurd. 

 
Waar? 

• Een voormalig verzorgingshuis langs de snelweg in 

Dordrecht. 

 
Voor wie? 

• Spoedzoekers. 

• Werknemers van bedrijven in de omgeving (expats, 

arbeidsmigranten, stagiairs). 

• Studenten. 

• Zorgbehoevenden. 

 
Door wie? 

• Woningcorporatie Woonbron. 

• De woningen worden deels commercieel verhuurd 

en deels sociaal. 

 
Wat kost het? 

• Huurprijzen tussen €450 en €800. 
 

  

Afbeeldingen: Flexwonen.nl 

https://www.woonbron.nl/short-stay-facility


 

 

 

 

MEEGROEIWONINGEN  

Wat? 

• Een compacte en betaalbare starterswoning. 

• Als de huishoudens later meer financiële ruimte krijgen, kan 

de woning meegroeien door een extra kamer of 

verdieping. 

• De starterswoning heeft een woonoppervlak van 56 m² op 

een kavel van 130 m² . 

 
Waar? 

• Eerste project in Rijen. 

• Op meerdere locaties bestaan nu plannen voor de 

ontwikkeling van meegroeiwoningen. 

 
Voor wie? 

• Starters op de woningmarkt. 

• Op termijn zullen de woningen mee groeien met het 

huishouden. Op termijn zijn dit daarom geen woningen 

voor starters meer. 

 
Door wie? 

• Concept van Vermeer Architecten b.v. 

 
Wat kost het? 

• De richtprijs in het eerste project ligt rond €125.000.  
 

Afbeeldingen: De meegroeiwoning.nl; 

Van Gisbergen 

http://www.demeegroeiwoning.nl/


 

SKILPODS 

Wat? 

• Compacte woningen voor een- en twee-

persoonshuishoudens. 

• Snel te plaatsen. 

• Van tevoren ontworpen en geproduceerd in een 

atelier. 

• Zonder (48 m²) en met verdieping (68 m²). 
 
Waar? 

• Stramproy is de eerste locatie in Nederland waar 

Skilpods als (tijdelijke) woningen zijn gerealiseerd. 

• In België wordt dit concept vaker toegepast. 

 
Voor wie? 

• Jonge, startende huishoudens. 

 
Door wie? 

• Belgisch concept van het gelijknamige bedrijf Skilpod. 

• Verhuurders/Woningcorporaties. 
 
Wat kost het? 

• Huurprijs van circa €400 - €500 per maand voor de 

woningen in Stramproy, de Skilpod-woningen in 

België worden voor veel lagere prijzen verhuurd 

(circa €200 per maand), zie ook het kader in het 

hoofdstuk 4. 

 

Afbeeldingen: Skilpod.com; Grensland Actueel 

https://www.skilpod.com/


 

 

WOODYS HOUSING 

Wat? 

• Houten woonmodules. 

• Stapelbaar tot 8 verdiepingen hoog. 

• Units met een oppervlak van 25 m², eenvoudig uit te 

breiden. 

• Gemeenschappelijke ruimten ter bevordering van onderling 

contact (community living). 
 

Waar? 

• Eerste prototype in Delft. 

• Concreet plan voor in Amsterdam en op Concept House 

Village op Heijplaat bij Rotterdam. 

• Verplaatsbare modules, ideaal voor tijdelijke invulling van 

braakliggende terreinen. 

 

Voor wie? 

• Jongeren, studenten en starters. 

• Heijplaat: Bezoekers van Heijplaat en naburige bedrijven. 

 

Door wie? 

• Woodyshousing is eigenaar van de modules en verhuurt 

deze direct aan de eindconsument. 

 

Wat kost het? 

• Huurprijs van €500-€600 per maand. 

  
Afbeeldingen: Woody’s Housing.com; Concept House Village; De 

Architect.nl 

http://woodyshousing.com/


 

3 STRATEGISCHE SAMENWERKINGEN 

Meer betaalbare woningbouw kan niet door één partij gerealiseerd worden. Om 

tot een oplossing te komen is samenwerking tussen verschillende partijen 

(publiek en privaat) van belang. Het delen van kennis, instrumenten en rekening 

houden met elkaars belangen is een vereiste om tot een duurzame oplossing te 

komen. Op grote en kleine schaal bestaan er al dergelijke 

samenwerkingsverbanden:   

 

Landelijke Samenwerkingstafel Middenhuur 

Begin 2017 is de Landelijke Samenwerkingstafel Middenhuur van start gegaan. 

Alle betrokken partijen gaan met elkaar in gesprek om te zoeken naar een goede 

oplossing voor meer middenhuur, zonder elkaars afzonderlijke belangen uit het 

oog te verliezen. Doel is het ontwikkelen van hulpmiddelen en instrumenten 

(binnen de kaders van de wet, maar met ruimte voor experimenten) die realisatie 

van middenhuur makkelijker moeten maken. Deze samenwerkingstafel vindt 

plaats op landelijk niveau, maar ook zijn er lokale tafels, waarin gemeenten een 

belangrijke rol spelen. In relatie tot de actievere houding van het Rijk met 

betrekking tot de woningproductie, is minister Ollongren voornemens de 

samenwerkingstafel voort te zetten op breder niveau. In deze tafel zullen 

landelijke koepels zich gezamenlijk buigen over de vraagstukken van de gehele 

woningmarkt.  

 

Taskforce Betaalbaar Wonen (Tilburg) 

In Tilburg is de ‘Taskforce Betaalbaar Wonen’ opgesteld. Deze samenwerking 

tussen gemeente en woningcorporaties hebben als gedeeld doel dat er in de 

toekomst voldoende betaalbare sociale huurwoningen blijven in Tilburg. Om dit 

te bereiken is de concrete doelstelling van 800 extra betaalbare 

nieuwbouwwoningen voor 2020 gesteld. Inmiddels is er begonnen met de bouw 

van een woontoren en zitten er al ruim 500 betaalbare woningen in de pijplijn.  

 

 

IVBN en NEPROM doen Utrecht een aanbod om de (betaalbare) 

woningmarkt aan te jaren 

 
Ontwikkelaars en beleggers verenigd in IVBN en NEPROM willen met de 

stad Utrecht een investeringsakkoord afsluiten over betaalbare 

woningbouw in de Domstad. Zij bieden aan om voortaan bij elk 

nieuwbouwproject 40 procent van alle woningen onder de marktprijs te 

verhuren of te verkopen. 

Met dit aanbod willen de marktpartijen bevorderen dat de Utrechtse 

woningmarkt voor alle doelgroepen toegankelijk blijft en dat de bouw 

van nieuwe woningen wordt versneld en opgeschaald. Aanleiding 

voor  het initiatief is het voornemen van het Utrechts College om een 

zeer strikte regulering van middeldure huurwoningen in te voeren. 

Hoewel de brancheverenigingen IVBN en NEPROM het belang van 

middenhuurwoningen onderschrijven vinden zij de regeling van de 

gemeente te rigide en vrezen zij dat daardoor juist minder woningen in 

Utrecht worden gebouwd. 

Bron: Cobouw, 17-11-2017 

 

Van Groot naar Beter, Almere 

Om ouderen passend te huisvesten en de doorstroming binnen de sociale 

huur te versterken zijn de gemeente Almere en woningcorporaties De 

Alliantie en Ymere gaan samenwerken. Er worden wooncoaches ingezet 

die met de ouderen in gesprek gaan, luisteren naar behoeftes, informatie 

geven en helpen met inschrijving op Woningnet. Al 90 Almeerse senioren 

hebben bezoek gehad van een wooncoach. Veel ouderen wonen in 

eengezinswoningen, waardoor er in de gemeente te weinig aanbod is in de 

sociale huursector voor gezinnen met kinderen. Door ouderen passender te 

huisvesten, hoopt de gemeente de doorstroming te bevorderen. 

 

 

 

 

 

 

http://www.neprom.nl/default.aspx


 

FIGUUR 2 WOONCOACHES GAAN IN GESPREK MET OUDEREN 

 
Bron: Omroep Flevoland 

 

Samenvoegen van wachtlijsten sociale huur in de G4 

De vier grote steden onderzoeken gezamenlijk de mogelijkheid om 

regionale inschrijving voor sociale huurwoningen onderling uitwisselbaar 

is. Momenteel is het niet mogelijk om de opgebouwde wachttijd mee te 

nemen wanneer men een sociale huurwoning zoekt buiten de 

regiogrenzen van Woningnet. De mogelijkheid om ook buiten de eigen 

regio op een woning in te schrijven is ten eerste in het belang van de 

huurder. Het zorgt voor meer flexibiliteit en keuzevrijheid. Daarnaast is 

de hoop van de deelnemende gemeenten dat de woningzoekenden zich zo 

gelijkmatiger verdelen en de wachttijden korter worden.  

 

  



 

4 KANSEN VOOR BETAALBAAR WONEN  

BETAALBAAR WONEN OP BEDRIJVENTERREINEN    

Veel Nederlandse binnenstedelijke bedrijventerreinen hebben te maken met 

(functionele) veroudering. Het vastgoed op deze terreinen voldoet vaak niet meer 

aan hedendaagse eisen, de stedelijke infrastructuur is niet (meer) berekend op de 

bedrijvigheid en er is veel leegstand en/of braakliggende grond. Vaak zijn deze 

plekken, door de gunstige binnenstedelijke locatie, wel aantrekkelijk en geschikt 

voor woningbouw. Volledige herontwikkeling is echter vaak een langdurig proces, 

waarbij bedrijven moeten worden uitgekocht en er tal van juridische procedures 

doorlopen moeten worden. Hierdoor gebeurt er vaak jaren niks met deze 

terreinen en verouderen ze verder. Dit is zonde, want vaak zijn deze terreinen 

zeer geschikt voor gedeeltelijke herbestemming.  

 
FIGUUR 3 JUNOBLOK, BINCKHORST 

  
Bron: Rvo.nl 

Betaalbaar wonen op bedrijventerreinen  

Het realiseren van betaalbare woningbouw op binnenstedelijke 

bedrijventerreinen is een aantrekkelijke oplossing. Ten eerste omdat er tegemoet 

gekomen wordt aan de grote vraag die veel steden hebben naar betaalbaar wonen 

op binnenstedelijke locaties. Daarnaast geeft ontwikkeling van (betaalbare) 

woningbouw op bedrijventerreinen een impuls aan het gebied. Het draagt bij aan 

meer levendigheid en mogelijk het in gang zetten van verdere transformatie.  

Verder vergroot wonen de toekomstwaarde van het vastgoed waardoor het 

ook voor de eigenaren een interessante optie is. Een bekend voorbeeld 

hiervan is de Binckhorst. Tijdens de transformatie van dit voormalige 

kantoor zijn wij op diverse wijzen betrokken, onder andere door 

marktonderzoek, Ladderonderzoek en projectmanagement.  

 

Wonen op bedrijventerreinen; makkelijker met Omgevingswet 

De invoering van de Omgevingswet, vermoedelijk in 2022, zal het wonen 

op bedrijventerreinen vergemakkelijken. Enkele veranderingen:  

• Bedrijvigheid wordt ingedeeld naar hinder, niet naar 

milieuhindercategorieën. Zo kan er flexibeler worden omgegaan 

met milieuhindercirkels.  

• Functiemening wordt makkelijker: regels en procedures worden 

overzichtelijker en korter. Daarnaast wordt er vanuit het beleid 

minder sectoraal en meer integraal naar een gebied gekeken en hoe 

de gewenste omgeving eruit moet gaan zien.  

• Momenteel wordt al volop in de geest van de Omgevingswet gewerkt 

aan transformatie van binnenstedelijke bedrijventerreinen. Hierbij  

kan gebruik gemaakt worden van het bestemmingsplan met een 

verbrede reikwijdte. Hiermee wordt flexibel bestemmen 

vergemakkelijkt.  Dit is onder andere al toegepast in Den Haag en 

Almere.   

78 Betaalbare nieuwbouw 

appartementen aan rand 

bedrijventerrein Beveland 
In Heerhugowaard is de eerste paal 

geslagen van het complex De Bever. Dit 

appartementencomplex ligt aan de rand 

van bedrijventerrein Beveland. In zeven 

bouwlagen zullen 78 appartementen 

worden gerealiseerd, waarvan 60 sociale huur en 18 vrije sector 

huurappartementen. Voor de parkeergelegenheid wordt slim gebruik gemaakt van 

het parkeerdek van de naastgelegen Mediamarkt, die met een loopbrug naar het 

complex verbonden wordt.  

Bron: Scholten Groep 
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BETAALBAAR WONEN OP RECREATIEPARKEN    

Veel verouderde recreatieparken in Nederland 

Nederland heeft veel verouderde recreatieparken. Een deel hiervan heeft geen 

toekomst meer als recreatiepark (zie kader). Vaak worden deze parken al langere 

tijd niet meer toeristisch gebruikt en worden de recreatiewoningen permanent 

bewoond door kwetsbare groepen, pas gescheiden mensen en/of 

arbeidsmigranten. Deze groepen zoeken vaak op (zeer) korte termijn een woning 

en kunnen door lange wachttijden vaak nergens anders terecht. Daarnaast heeft 

een deel van deze groep te maken met schuldenproblematiek, waardoor ze uit 

hun vorige (corporatie)woning gezet zijn.  

 

Gelderland wil verpauperde vakantieparken opkopen 

De provincie Gelderland en 11 Veluwse gemeenten willen sterk verouderde en 

verpauperde recreatieparken opkopen en opknappen. Enerzijds om een einde te 

maken aan de malaise in de Veluwse recreatiesector, anderzijds om het tij te keren 

voor campings en bungalowparken waar criminaliteit op de loer ligt. Volgens 

Gelderland verkeert ca. 15% van de parken in vervallen staat en vinden op 7% van de 

parken criminele activiteiten zoals illegale prostitutie en drugshandel plaats. Hierom 

zijn de provincie en gemeenten van plan om de verouderde parken op te kopen en 

vervolgens op te knappen of te ontmantelen. Het gaat om een proef van 2 jaar, waar 4 

miljoen euro voor uit wordt getrokken. Er worden ca. 500 recreatieparken onderzocht 

door de nieuw opgerichte Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken (OVV).  

Bron: De Stentor 23-11-2017 

 

Kansen voor spoedzoekers 

Voor veel verouderde parken is transformatie essentieel om verder afglijden te 

voorkomen. Door betaalbaar wonen op deze parken toe te staan en te faciliteren,  

kunnen verdere verloedering en ongewenste situaties voorkomen worden. Een 

extreem voorbeeld hiervan is het onlangs ontruimde Fort Oranje in Rijsbergen. 

Betaalbare huisvesting op verouderde vakantieparken voorziet in een 

maatschappelijke behoefte en het zorgt ervoor dat de recreatiewoningensector 

sterker wordt doordat oudere parken uit de markt worden genomen.  

 

 

Er is een andere kijk op het wonen op recreatieparken nodig. Een van de 

mogelijkheden waar in Nederland nog te weinig aandacht voor is, is de 

transformatie naar regulier wonen. Belangrijk hierbij is dat het wonen op 

recreatieparken niet alleen wordt gedoogd, maar ook actief wordt 

gefaciliteerd, zoals in België al wordt gedaan (zie kader). Nu in grote delen 

van het land een tekort aan woningbouwlocaties dreigt, ligt transformatie 

van verouderde recreatieparken voor de hand. Daarbij kan vooral worden 

voorzien in de vraag naar betaalbare woningen. Veel van de huidige 

permanente bewoners van recreatieparken zijn nu immers huishoudens 

met lagere inkomens die niet terecht kunnen in de reguliere 

woningvoorraad. Tim Polman schreef namens Bureau Stedelijke Planning 

een paper over dit onderwerp. Op 5 oktober presenteerde hij dit tijdens de 

Discussiedagen Sociale Huisvesting, georganiseerd door de TU Delft. 

 

 

 

Wonen in een Skilpod op 

voormalige camping 

Op een voormalige camping 

in Zemst (België) zijn 10 

Skilpod-woningen geplaatst. 

Deze woningen zijn 

goedkoop te bouwen, 

flexibel en duurzaam. De 

woningen worden voor circa 

€200 per maand verhuurd door sociale verhuurder SVK Webra. Echt 

betaalbare woningen dus. Er zijn meerdere van dit soort goedkope en flexibele 

woningen die zich voor zouden lenen. Denk aan initiatieven als C3 Living en 

Finchwoningen (zie cases). 

Bron: Het Nieuwsblad 
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OVER TEAM WONEN 

Team Wonen ondersteunt opdrachtgevers met vragen op het 

terrein van wonen en de ontwikkeling van woongebieden. Dit 

doen we onder meer met markt- en haalbaarheidsonderzoek, 

ruimtelijke onderbouwingen, Ladderonderbouwingen,  

conceptontwikkeling, het opstellen van kansrijke programma’s, 

toekomstvisies, strategische advisering en procesbegeleiding. We 

werken veelvuldig aan gebieden waar wonen, werken, winkelen 

en vrije tijd samengaan.  

 

Belangrijke thema’s waaraan wij werken: 

 Betaalbaarheid 

 Versnelling van bestaande en nieuwe gebieden 

 Duurzame woningbouw 

 Woningbehoefte, trends en ontwikkelingen 

 

Meer weten: neem contact op met: 

 Frans Wittenberg, adjunct directeur: fw@stedplan.nl 

 Joris Quaedflieg, teamleider projectmanagement: 

jq@stedplan.nl 

 Sophie Kemp, adviseur wonen: sk@stedplan.nl 

 Tim Polman, adviseur wonen: tp@stedplan.nl 

 

Of bel 0182-689416 of 020-6254267 

 

 

 

OVER BUREAU STEDELIJKE PLANNING 

Bureau Stedelijke Planning verricht al twintig jaar 

marktonderzoek en adviseert over de ruimtelijke planning van 

winkels, woningen, kantoren, bedrijven en vrijetijdsvoorzieningen 

in stedelijke gebieden en regio’s. Daarnaast levert het bureau 

project- en procesmanagers op het gebied van de stedelijke 

ontwikkeling. Het bureau beschikt over een team van dertig 

hoog gekwalificeerde en ervaren medewerkers met een brede 

expertise. Bureau Stedelijke Planning bestaat sinds 1997 en is 

gevestigd in Gouda, Amsterdam en Eindhoven. Het bureau is 

zowel actief voor overheid als marktpartijen. 

 

www.stedplan.nl 
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