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Samenvatting
Maatregelen Europa en kabinet-Rutte
De gemeente Zaanstad en de Zaanse woningcorporaties hebben gezamenlijke geanalyseerd wat de effecten kúnnen zijn voor Zaanstad van de Europese beschikking voor
de sociale huursector en van een aantal andere (voorgenomen) maatregelen van het
kabinet-Rutte. Op basis van gezamenlijk opgestelde redeneerlijnen zijn mogelijkh eden verkend en onderzocht om vervolgens een beargumenteerd oordeel te kunnen
geven over de (potentiele) gevolgen van individuele maatregelen voor de Zaanse bu rgers en woningmarkt, ook is gekeken naar wat er gebeurt in Zaanstad wanneer de
diverse maatregelen in combinatie ingevoerd worden.
Ten tijde van de start van het onderzoek waren met name de voorgenomen beleidsveranderi ngen van het kabinet nog lang niet allemaal duidelijk, voor een aantal punten is vlak voor afro nding van deze rapportage helderheid gekomen, dit is meegenomen in de eindconclus ies, het
heeft overigens de consistentie van de redeneerlijnen niet aangetast.
De gemeente en de Zaanse corporaties wilden eerst en vooral om te komen tot een gezamenlijke, gedeelde analyse. Die gedeelde analyse zou kunnen leiden tot gezamenlijk gedeelde conclusies, maar dat was niet bij voorbaat het doel van de exercitie. Het ‘minimale’ doel van de g emeente en corporaties was dat de gedeelde analyse zou leiden tot overeenstemming over b espreek- c.q. agendapunten om afspraken over te gaan maken met elkaar.
In de navolgende samenvatting wordt de uitkomst op hoofdlijnen beschreven. De samenvatting
sluit af met een aantal beleidsaanbevelingen van de werkgroep die het werk uitgevoerd heeft –
bestaande uit medewerkers van gemeente, corporaties en RIGO - aan de bestuurders en beslissers van hun organisaties. De onderbouwing van de verschillende uitkomsten is gegeven in het
vervolg van dit rapport. In het uitgebreidere achtergrondrapport worden de analyses tot in
detail uitgelegd.

I Europa: meer kansen voor lage inkomens, maar hogere huren
Door de Europese beschikking – die de toewijzing van sociale huurwoningen beperkt tot hui shoudens met een inkomen van maximaal €33.614,- – komen er in de sociale huursector meer
woningen vrij voor de primaire (tot de huurtoeslaggrens) en secundaire doelgroep (van huurtoeslaggrens tot €33.614,-). De hogere inkomensgroepen wonen nu nog relatief vaak in en zo eken bij verhuizing vaak naar een sociale huurwoning. Wanneer deze groep bij verhuizing niet
meer terecht kan in de sociale huursector, betekent dat een forse afname van de vraag naar
sociale huurwoningen en daarmee een verbeterde beschikbaarheid van woningen voor lagere
inkomensgroepen.
Twee kanttekeningen zijn daarbij echter op zijn plaats. Als eerste komt de extra ruimte in d e
sociale huursector niet onmiddellijk beschikbaar. Pas wanneer er een (aantrekkelijk) alternatief
is voor de huishoudens met hogere inkomens die nu in de sociale huursector wonen, zullen zij
hun huidige woning verlaten. Wanneer dat alternatief niet voorha nden is, leidt dat tot een
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dalende mutatiegraad en zullen de kansen van de primaire en secundaire doelgroep nog niet
toenemen.
Een tweede kanttekening is dat het gaat om voor de primaire en secundaire doelgroep relatief
dure woningen. De groep met een inkomen van meer dan €33.614,- zocht binnen de sociale
huursector vaak naar een woning met een huur tussen de aftoppings - en de liberalisatiegrens.
Het extra aanbod voor de primaire doelgroep komt daarom voor een groot deel vrij in dit duurste segment van de sociale huursector. Dat leidt voor de secundaire, maar zeker voor de pr imaire doelgroep tot forse woonquotes. Daar komt nog bij dat vanwege de recent aangekondi gde wijzigingen in de huurtoeslag (nog niet meegenomen in de analyse van de werkgroep) de
netto woonlasten van huurders zullen stijgen.

II Europa: alternatieven voor de middeninkomens
Een groep die zich door de Europese beschikking beperkt ziet in haar verhuismogelijkheden is
de groep middeninkomens (inkomen van €33.614,- tot ongeveer €43.000,-). Voor huishoudens
met dit inkomen zijn er nauwelijks betaalbare koopwoningen, zeker niet wanneer ook nog op
de gewenste woonkwaliteit gelet wordt. De sociale huursector is na de Europese beschikking
voor hen niet meer toegankelijk. Alternatieven zouden er zij n in de goedkope koopsector of in
de geliberaliseerde huursector.
Het gaat bij deze groep in Zaanstad om een klein aantal huishoudens. Veel van de huurders met
een hoger inkomen dan €33.614,- hebben een inkomen dat ook hoger ligt dan €4 3.000,-.

III Energielasten en betaalbaarheid: noodzaak van verduurzaming
Naar verwachting zullen de energielasten in de komende jaren een steeds groter deel van de
woonlasten uitmaken, zeker voor woningen met een lage huur. Dat betekent dat de betaalbaa rheid gelet op de totale woonlasten op termijn beter zal zijn voor woningen met een hogere
huur en een beter energielabel. Geschat wordt dat op een termijn van tien jaar de bijkomende
woonlasten even hoog kunnen zijn als de gemiddelde huur van huurders in Zaanstad.
Plannen van de corporaties voor verbetering van de energieduurzaamheid van de woningen
kunnen de woonlasten daarom fors beperken. Op hoofdlijnen streven de corporaties er nu naar
om de woningen dusdanig duurzaam te maken dat het energieverbruik van de woningen gemiddeld ongeveer gehalveerd kan worden (in hoeverre dit echt gerealiseerd wordt hangt niet
alleen af van de kwaliteit van de woningen maar ook van het energiegedrag van de bewoners,
de ambitie is echter het energielabel van (bestaande) woningen fors te verhoge n). Dat gebeurt
over een periode van jaren, namelijk in samenhang met het moment waarop sowieso in groot
onderhoud geïnvesteerd wordt en daarmee in de duurzaamheid van de woningen. Daar kan dan
– vanwege het meetellen van het energielabel in het woningwaar deringsstelsel – een huurverhoging tegenover staan, maar op termijn heeft dit gezien de stijgende energieprijzen naar verwachting een positief effect op de totale woonlasten.

IV WOZ in WoningWaarderingsStelsel (WWS): meer lage inkomens naar Zaanstad
Een maatregel die door het kabinet-Rutte op korte termijn ingevoerd wordt, is het toekennen
van extra WWS-punten gerelateerd aan de WOZ-waarde in de tien corop-regio’s met de hoogste gemiddelde WOZ-waarde. De uitwerking van deze al in het regeerakkoord aangeko ndigde
maatregel is lang onduidelijk gebleven; in de analyse van de werkgroep werd verondersteld dat
deze extra punten ook in Zaanstad toegekend zouden kunnen worden. Dan bleek dat Zaanstad –
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vanwege de relatief lage WOZ-waarde ten opzichte van de rest van de Stadsregio Amsterdam –
naar verhouding een groter deel van de sociale huurwoningvoorraad binnen de gemeentegre nzen zou krijgen. Nu duidelijk is dat de maatregel juist niet in Zaanstad gaat gelden, maar wel in
de andere gemeenten van de Stadsregio Amsterdam, en ook voor de gemeenten ten noorden
van Zaanstad, wordt dat effect nog groter: de huren in de omliggende gemeenten kunnen –
mede afhankelijk van de marktsituatie – stijgen, terwijl de huren in de gemeente Zaanstad dat
niet kunnen. De Zaanse woningvoorraad wordt daarmee relatief gezien nog goedkoper ten o pzichte van de woningvoorraad in de Stadsregio Amsterdam. Lage inkomensgroepen zullen daa rdoor in grotere mate aangewezen zijn op wonen in de gemeente Zaanstad.

V Beperkt effect extra huurstijgingen voor huishoudens > €43.000
Een andere maatregel van het kabinet-Rutte is het mogelijk maken van jaarlijkse huurstijgingen
van 5% boven de inflatie voor huishoudens in een gereguleerde huurwoning met een inkomen
van meer dan €43.000. In de analyse hebben we verondersteld dat ook voor die huishoudens
de maximaal redelijke huur volgens het woningwaarderingsstelsel blijft bestaan. Dat dit een
juiste veronderstelling is geweest, bleek op 9 juli 2011 toen het kabinet besloot deze maatregel
in te voeren voor de betreffende huishoudens, en voor de woningvoorraad tot aan de liberalisatiegrens. Ook het WWS systeem blijft van toepassing op deze woningen.
Het effect van de maatregel is naar alle waarschijnlijkheid beperkt, omdat de resulterende huur
en huurquote voor huishoudens met dit inkomen zeker nog betaalbaar is. Én bovendien is de
(maximale huur en de ontwikkeling daarin) voorspelbaar is voor mensen. Een deel van de hui shoudens zal mogelijk wel tot verhuizen verleid worden omdat de prijs -kwaliteitverhouding uit
de pas gaat lopen.
Maatregel
EU

Extra huurverhoging
voor > €
43.000
Meetellen
WOZwaarde

Herstructurering en
overige
nieuwbouw
Huurmaximalisatie

Primaire doelgroep (inkomen tot huurtoeslaggrens)
Betere beschikbaarheid
door vraaguitval bovenmodaal, maar mogelijk slechtere betaalbaarheid omdat
uitval vooral in bovenste
segment van sociale sector
plaatsvindt
Geen

Secundaire doelgroep
(inkomen tot €33.614)
Betere beschikbaarheid
door vraaguitval bovenmodaal in bovenste segment
sociale sector. ‘Armoedeval’ door hogere huren.

Middeninkomens

Geen

Geen

- Afname goedkope woningvoorraad in regio
- Zaanse huren stijgen
minder (hard) dan hurenandere gemeenten: meer
aangewezen op Zaanstad
vanwege lagere huurprijzen
Afname voorraad goedkopere woningen, maar beter
energielabel

- Als Zaanstad minder hard
stijgt dan andere gemeenten: meer aangewezen op
Zaanstad vanwege lagere
huurprijzen

Meer ruimte in
gemeenten waar
geliberaliseerd
wordt

Afname voorraad goedkopere woningen, maar beter
energielabel

Afname voorraad goedkopere woningen

Toename voorraad
sociale huurwoningen in
bovenste segment

Beperkte toename
aanbod in geliberaliseerde huursector en koopsector
Beperkte toename
voorraad boven
liberalisatiegrens

Beperking van
verhuismogelijkheden

Hogere inkomens
(Vanaf € 43.000,-)
Beperking van
verhuismogelijkheden

- Hogere woonlasten
- Beperkt effect op
verhuisgedrag
Meer ruimte in
gemeenten waar
geliberaliseerd
wordt

Toename aanbod in
geliberaliseerde
huursector en
koopsector
Beperkte toename
voorraad boven
liberalisatiegrens
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VI Segregatie door interactie van maatregelen
De Europese beschikking vergroot het onderscheid tussen de sociale huursector en de rest van
de woningvoorraad: voortaan zijn sociale huurwoningen bedoeld voor lage inkomens en andere
woningen voor hoge inkomens. Het kabinetsplan om de huren van huishoudens met een inkomen van meer dan €43.000 versneld te verhogen (invoering momenteel gepland voor 1 juli
2012) kan dat effect wat versterken. De WOZ-maatregel zorgt er voor dat in de delen van de
Stadsregio Amsterdam met hogere woningwaarden de huren (kunnen) gaan stijgen.
Dat betekent dat voor de goedkoopste delen van de stadsregio – i.c. de gemeente Zaanstad, en
binnen Zaanstad de wijken met de meeste sociale huurwoningen – in de komende jaren een
vereenzijdiging van de bevolkingssamenstelling te verwachten is. In deze buurten zal steeds
meer een concentratie van lagere inkomensgroepen te vinden zijn.

VII Corporaties: verminderde financiële speelruimte
De woningcorporaties in Zaanstad zien zich vanwege verschillende oo rzaken geconfronteerd
met een verminderde financiële speelruimte. Eén van de redenen daarvoor is de heffing op de
vermogens van de corporaties vanuit het Rijk. Een tweede reden is de teruglopende verkoop
van huurwoningen, vanwege de malaise op de koopwonin gmarkt. De corporaties hebben door
deze samenloop van omstandigheden minder mogelijkheden om te investeren in de Zaanse
woningvoorraad. Dat geldt zowel voor investeringen in nieuwbouw als voor investeringen in de
bestaande voorraad, bijvoorbeeld in verduurzaming van het woningbezit.

VIII Corporaties: verkoopbeleid en huurmaximalisatie
Onder andere om blijvend financiële mogelijkheden te hebben om te investeren in Zaanstad is
het beleid van de corporaties om de huren meer dan nu het geval is op te trekken richting
maximaal redelijk. De meeste corporaties streven ernaar bij nieuwe verhuringen de huur op
90% tot 100% van maximaal redelijk volgens het woningwaarderingsstelsel vast te leggen. Daar
bovenop hebben de corporaties plannen om jaarlijks een substanti eel aantal woningen te verkopen. Ten opzichte van de huidige woningvoorraad leidt dat – omdat de huurprijs van veel
woningen momenteel fors onder maximaal redelijk ligt – voor het vrijkomend huurwoningaanbod tot hogere huren. In veel gevallen zal de huur o nder de liberalisatiegrens blijven; het is
juist in dat segment dat de vraag door de Europese beschikking afneemt.
Ook met het bouwen van woningen die op een huur van €650 - €750 per maand uit zouden
komen (net boven de liberalisatiegrens) kunnen de corporaties de groep middeninkomens
(€33.614 - €43.000) bedienen. Door de andere financiële regels die voor woningen die niet tot
de gereguleerde sector behoren gelden is het echter niet zonder meer aantrekkelijk om woni ngen net boven in plaats van woningen net onder de liberalisatiegrens te realiseren.

IX Tot slot: Aanbevelingen
Op grond van de voorgaande analyse zullen de verschillende leden van de werkgroep elk hun
eigen beleid formuleren. Tegelijkertijd vinden de Zaanse volkshuisvestingspartners zich wel i n
een aantal gezamenlijke aanbevelingen:
§

Vanuit de hier beargumenteerde verwachting dat er sprake zal zijn van toenemende segregatie tussen en in Zaanse buurten en wijken is het belangrijk om een inhoudelijke
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discussie over de ontwikkeling van (kwetsbare) wijken te voeren. Waarin de ontwikkelingen meegenomen worden, de vraag hoe erop te anticiperen, en op basis waarvan
maatregelen samen en in samenhang met elkaar be- e/o afgesproken kunnen gaan
worden. In het keren van negatieve segregatie effecten kunnen o.a. het bevorderen van
doorstroming en de huisvesting van middeninkomens een belangrijke functie hebben.
In deze visies moet duidelijk worden welke maatregelen – verbetering van de woningvoorraad, nieuwbouw, verkoop van huurwoningen, liberalisatie, et cet era – genomen
kunnen worden om vereenzijdiging van de bevolking per buurt en wijk tegen te gaan,
rekening houdend met de mogelijkheden die de verschillende partijen hebben.
§

De positie van Zaanstad in de regio op de gezamenlijke agenda houden: in beeld krijgen
en houden van de effecten van m.n. de WOZ maatregel op de positie van de Zaanse
woningmarkt ten opzichte van de omliggende gemeenten, het gaat dan vooral om de
omvang en eventuele toename van verhuisstromen van mensen met lagere inkomens
richting Zaanstad.

§

Gedegen en jaarlijkse monitoring van de werkelijke situatie opdat de effecten van de
verschillende maatregelen in beeld komen en blijven. Het gaat dan om:
o

Van de ontwikkelingen in omvang en woonplek van de primaire en secundaire
doelgroepen van beleid

o

van de huurprijzen in de woningvoorraad

o

van het vrijkomende aanbod (beschikbaarheid)

o

van de toewijzingen in de sociale huursector – welke inkomensgroepen vinden
welke woning –

o

van de huisvesting van groepen die niet meer in de sociale huursecto r terecht
komen: waar komen de middeninkomens terecht? Wat betekent dat voor de
diversiteit van wijken en voor eventuele segregatie?

o

Van de totale woonlasten: voor zowel zittende huurders als voor nieuwe huurders is het van belang de ontwikkeling van totale woonlasten, inclusief naar
verwachting stijgende energielasten, in het oog te houden.

o

Van de doorstroming

o

Van de ontwikkeling van de totale woonlasten (woonquote)

§

Het jaarlijks bespreken van de situatie van de Zaanse woningmarkt op basis van de m onitoring-gegevens

§

(Nieuwe aanbiedings)Afspraken maken voor de sociale huursector in Zaanstad. Over de
beschikbaarheid van betaalbare woningen voor de lagere inkomensgroepen. Deze afspraken hebben zowel betrekking op beschikbaarheid als op betaalbaarheid.

§

Impliciet kunnen dit soort afspraken leiden tot gevolgen voor de mogelijkheden van de
corporaties om de middeninkomens te bedienen. (Mede) Daarom overwegen om ook
over de lagere middengroepen afspraken te maken. Dit behoeven niet bij voorbaat
aanbiedingsafspraken te zijn, ze kunnen ook anders van aard zijn. Het zoeken naar mogelijkheden om de niet-gereguleerde woningvoorraad zo goed mogelijk in te zetten
voor de doorstroming en voor de middeninkomens, en de bewuste inzet van dit soort
instrumenten in kwetsbare buurten om zo mede segregatie in de stad te verminderen,
kunnen bijvoorbeeld ook onderwerp van dit soort afspraken zijn.
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Hoofdstuk 1
Inleiding
Door de Europese €33.614-norm en in de toekomst mogelijk ook door nieuwe maatregelen van het kabinet-Rutte verandert er nogal wat op de huurwoningmarkt. In deze
notitie is op basis van informatie uit bestaande bronnen het effect van de €33.614 norm voor toewijzing van sociale huurwoningen, extra huurverhogingen van 5% per
jaar voor huishoudens met een inkomen van €43.000, meetellen van de WOZ -waarde
voor maximaal 25 punten in het woningwaarderingsstelsel en de invoering van een
1

right to buy indicatief in beeld gebracht. Vervolgens is gekeken naar de beleidsvoo rnemens van de gemeente Zaanstad en de Zaanse corporaties voor de komende jaren.
Uit een confrontatie van die twee volgt een antwoord op de vraag of er de komende
jaren vanwege de genomen maatregelen knelpunten op de woningmarkt kunnen
worden verwacht.

Definities huishoudensgroepen
In dit rapport gebruiken we de term primaire doelgroep voor de groep die op basis van het inkomen recht zou
kunnen hebben op huurtoeslag.
De term secundaire doelgroep wordt gebruikt voor de groep die gezien het inkomen geen recht heeft op huu rtoeslag, maar wel bestaat uit huishoudens met een inkomen van minder dan €33.614 en dus in aanmerking kom t
voor de toewijzing van een goedkope huurwoning.
Voor de primaire en secundaire doelgroep samen wordt in dit rapport ook de term lage inkomensgroepen gebruikt.
Op dezelfde wijze zijn de huishoudens met een inkomen van meer dan €33.614 de hogere inkomensgroepen.
Voor de groep met een inkomen van €33.614 tot €40.000 wordt ook de benaming ‘middeninkomens’ gebruikt.

1

Twee andere maatregelen, de al doorgevoerde afschaffing van de Vogelaargelden en het mee laten
betalen van de corporaties aan de huurtoeslag, zijn in de analyse niet nader onderzocht.

Inleiding

2

Hoofdstuk 2
Verwachte effecten maatregelen
De analyse van de verwachte effecten is onderbouwd in de bijgevoegde rapportage. Bij de extra
huurverhogingen voor huishoudens met een inkomen van meer dan €43.000 en vanwege de
WOZ-waarde geldt dat de doorwerking hiervan afhankelijk is van het beleid van de corporaties.
Dit hoofdstuk beschrijft de te verwachte effecten wanneer alle maatregelen worden doorgevoerd.

2.1

€33.614-norm Europa: dalende vraag naar sociale huurwoningen, vooral in de
duurdere prijsklasse
Door de toewijzing van woningen in de sociale huursector te beperken tot huishoudens met
een inkomen van minder dan €33.614 vermindert de vraag in de sociale huursector. Ongeveer
25% van de huishoudens die op zoek zijn naar een sociale huurwoning (op basis van WoON
2009) heeft een hoger inkomen en komt dus niet meer voor deze woningen in aanmerking. Dat
betekent bij gelijkblijvende mutatiegraad een toename van de slaagkans van de lage inkomen sgroepen met meer dan 30%. Een deel van deze huishoudens bewoont nu echter ook een ger eguleerde huurwoning. De extra ruimte voor lage inkomens in de sociale huursector komt dus
niet onmiddellijk beschikbaar.
Voor de primaire doelgroep betekent dit dat de huisvestingsmogelijkheden in de sociale huu rsector toenemen, omdat de concurrentie van de hogere inkomensgroepen w egvalt. Voor hen
kan in de praktijk het effect beperkt zijn, doordat de hogere inkomensgroepen zich vooral rich tten op de wat duurdere sociale huurwoningen, die voor deze groep niet betaalbaar zijn.
De secundaire doelgroep heeft daardoor wellicht meer voordeel van deze maatregel, omdat
voor deze groep de duurdere woningen van de sociale huursector wel betaalbaar zijn.
Voor huishoudens met een inkomen van meer dan €33.614 betekent deze maatregel een beperking van hun verhuismogelijkheden. Voor de huishoudens met een inkomen van meer dan
€40.000 – het grootste deel van deze groep – zal het in veel gevallen mogelijk zijn een alternatief in de koopsector te vinden. Het aantal huishoudens met een inkomen tussen de €33.614 en
€40.000 dat op zoek is naar een sociale huurwoning is ongeveer 340. Het merendeel van de
huishoudens in deze inkomensgroep zoekt een koopwoning.
Voor de woningvoorraad betekent dit dat de vraag in het segment met een prijs tussen de
tweede aftoppingsgrens en de liberalisatiegrens verder teru g zal lopen, terwijl dit een segment
was waar de vraag al relatief beperkt was. De vraag in dit segment was voor meer dan 50%
afkomstig van huishoudens met een inkomen van meer dan €33.614.

2.2

Extra huurverhogingen voor huishoudens met een inkomen van meer dan €43.000:
hogere woonlasten, maar weinig effect op doorstroming
Door de extra huurstijging van 5% per jaar bovenop de inflatie die mogelijk wordt voor hui shoudens met een inkomen van meer dan €43.000, stijgt hun huur gemiddeld met 39% tot de
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maximaal redelijke huurprijs. Dat betekent dat de woonquote van deze huishoudens toeneemt
2
tot ongeveer 35% . Die woonquote is niet hoger dan de gemiddelde woonquote van alle Zaanse
huurders (36%). Het is niet waarschijnlijk dat door deze stijging van de woonlasten huishoudens
met hogere inkomens veel sneller een andere woning gaan zoeken, omdat het alternatief in
veel gevallen duurder zal zijn. Op termijn neemt het aantal huishoudens dat door deze maatr egel getroffen wordt door de Europese toewijzingsgrens af.
Voor de primaire en secundaire doelgroep heeft deze maatregel naar verwachting nauwelijks
effect, omdat het gevolg niet zal zijn dat huishoudens met hogere inkomens hun sociale huu rwoning sneller verlaten.
Voor huishoudens met een inkomen van €33.614 tot €43.000 is het effect ook beperkt.
Huishoudens met een inkomen van meer dan €43.000 zien hun woonlasten toenemen, maar in
verhouding tot hun inkomen blijven de woonlasten betaalbaar.

2.3

Extra WOZ-punten in woningwaarderingsstelsel: minder alternatieven voor lage
inkomensgroepen in de regio
Per 1 juli 2011 worden er voor alle sociale huurwoningen 25 extra WWS -punten gegeven. De
verwachting is dat deze worden doorberekend door corporaties op grond van de waarde van de
woningen. In de analyse hebben we verondersteld dat de Zaanse corporaties gebruik zullen
maken van de mogelijkheid voor huurverhoging naar verhouding van de WOZ -waarden in de
regio. Met die veronderstelling neemt het aantal geliberaliseerde huurwoningen op termijn fors
toe. Ook van de gereguleerde huurwoningen stijgt de huur, zodat een groter deel van de sociale
huurwoningvoorraad een huur boven de tweede aftoppingsgrens krijgt . In Zaanstad gebeurt
dat door de relatief lage WOZ-waarde ten opzichte van d rest van de Stadsregio Amsterdam
naar verhouding in beperkte mate.
Voor de primaire en secundaire doelgroep in de Stadsregio Amsterdam betekent dat dat zij
voor een groter deel op de gemeente Zaanstad aangewezen zijn voor het vinden van een w oning. De verwachting is immers, gezien de woningwaarden in de re gio, dat corporaties de huur
van woningen in andere gemeenten meer kunnen verhogen dan in Zaanstad.
Voor huishoudens met een inkomen van meer dan €33.614 komt er in beperkte mate meer
ruimte in die gemeenten waar door huurstijging woningen geliberaliseerd gaan worden.

2.4

Kooprecht voor huurders van sociale huurwoningen: krappere huursector, maar
meer alternatieven
Het kooprecht voor zittende huurders betekent naar verwachting dat ongeveer4.700 huisho udens hun eigen huurwoning gaan kopen. Dat leidt tot afneme nde vraag in de koopsector en
afnemend aanbod in de huursector.
Voor de primaire en secundaire doelgroep in de Stadsregio Amsterdam betekent dat dat hun
huisvestingsmogelijkheden in de huursector verder beperkt worden, omdat de omvang van die
sector afneemt.
Voor alle huishoudens geeft deze maatregel meer mogelijkheden om een koopwoning te vi nden.

2

De woonquote is hier berekend als (netto huur na aftrek van huurtoeslag + overige woonlasten) / besteedbaar inkomen.
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Voor de corporaties betekent dit dat de regiemogelijkheden over complexen en buurten kleiner
worden.

2.5

Groter onderscheid huur- en koopsector: segregatie tussen Zaanse wijken
§

Een belangrijk effect van de Europese €33.614 -norm, de extra huurverhogingen voor
huishoudens met een inkomen van meer dan €43.000 en het meetellen van de WOZ waarde in het woningwaarderingsstelsel is dat het verschil tussen de huursector en d e
koopsector groter wordt. De huursector zal nog meer dan nu bevolkt worden door
huishoudens met lagere inkomens.

§

Dat zal ook op de samenstelling van buurten en gemeenten onderling binnen de Stad sregio Amsterdam effect hebben. Het blijkt dat Zaanstad in d e regio gezien het aantal
buurten met lage WOZ-waarden en hoge percentages huurwoningen een bovengemi ddeld risico loopt op dit segregatie-effect. Binnen Zaanstad zijn het vooral de wijken
Poelenburg en Pelders- / Hoornseveld die een risico lopen op verdere vereenzijdiging.
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Hoofdstuk 3
Beleid gemeente Zaanstad en corporaties
Bij de voorgaande analyse van de effecten van de verschillende maatregelen hebben we gek eken naar de huidige woningvoorraad in Zaanstad. De woningvoorraad in Zaanstad verandert de
komende jaren echter onder invloed van verschillende beleidsmaatregelen:
§

Sloop

§

Nieuwbouw

§

Verkoop

§

Huurprijsaanpassingen

In deze paragraaf beschrijven we op hoofdlijnen het beleid van de gemeente Zaanstad en van
de Zaanse corporaties voor het komende decennium. Dat leidt in de volgende paragraaf tot een
conclusie op basis van zowel de verwachte effecten als het te voeren beleid.

3.1

Sloop- en nieuwbouwprogramma
De gemeente Zaanstad schetst in haar woonvisie voor de periode 2008 – 2020 twee scenario’s
voor de woningvoorraadontwikkeling in de komende jaren. Het eerste scenario – de zogenoemde minimumvariant – gaat uit van jaarlijks gemiddeld 700 nieuw te bouwen woningen en
150 te slopen woningen. Het tweede scenario, de streefvariant van de gemeente, ga at uit van
een hogere productie per jaar – 900 woningen – maar ook van een ambitieuzer sloopprogram3
ma van gemiddeld 250 woningen per jaar . Per saldo gaat de streefvariant uit van 650 toe te
voegen woningen per jaar tegen 550 in de minimale variant. Door vraaguitval zal de totale
nieuwbouwproductie de komende jaren wat lager liggen dan de streefscenario’s uit de Woonv isie. De meest actuele vooruitzichten gaan uit van gemiddeld 560 woningen nieuwbouw en 100
woningen sloop per jaar in de komende vijf jaren.
Bruto productie per jaar
Af: sloop per jaar
Netto toevoeging per jaar

Scenario 1: Minimumvariant
700 woningen
150 woningen
550 woningen

Scenario 2: Streefvariant
900 woningen
250 woningen
650 woningen

In de differentiatie wordt uitgegaan van 30% sociale bouw, waarvan 20% sociale huur (tot liberalisatiegrens) en 10% sociale koop. De nieuwbouw omvat zowel uitbreiding (o.a. Noorderwelf,
Inverdan) als herstructurering. Door sloop zal het aantal huurwoningen verminderen. Echter,
door nieuwbouw van sociale huurwoningen op herstructurerings- en uitbreidingslocaties zal
het saldo van nieuwbouw en sloop ongeveer nul zijn en zal de sociale sector in omvang ong eveer gelijk blijven. Wel zal binnen de sociale sector een verschuiving in huurprijs zijn te zien: d e
woningen die gesloopt worden zijn goedkoper dan de sociale woningen die worden gebouwd.

3.2

Verkoopprogramma corporaties
Naast door sloop en nieuwbouw van woningen verandert de voorraad ook door het verkopen
van bestaande huurwoningen door corporaties. De gemeente Zaanstad veronderstelt daarbij

3

Woonvisie, p. 14.
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dat er de komende jaren gemiddeld 200 huurwoningen per jaar verkocht gaan worden, waarvan
4
150 in het prijssegment tot de tweede aftoppingsgrens en 50 daarboven . Het voorraadbeleid
van de Zaanse corporaties houdt rekening met een hoger verkooptempo, van bijna 300 woningen per jaar. In de afgelopen jaren is dat tempo niet gehaald.

3.3

Huur- en voorraadbeleid corporaties
Een laatste maatregel die de samenstelling van de woningvoorraad in Zaanstad beïnvloedt is
het huurbeleid van de corporaties. De verschillende corporaties kiezen hiervoor hun eigen b eleidslijn:
§

Eigen Haard verhuurt in Zaanstad in beginsel voor 100% van de maximaal redelijke
huur, afgetopt op de liberalisatiegrens. Hun bezit bestaat uit nieuwbouwwoningen in
Saendelft. Feitelijk wordt van vrijwel alle woningen van Eigen Haard in Zaanstad de
huur afgetopt op de liberalisatiegrens.

§

Parteon verhuurt woningen tot de liberalisatiegrens normaalgesproken voor 90% van
de maximaal redelijke huur. Woningen met meer dan 1 58 WWS-punten worden marktconform verhuurd. Qua duurzaamheid streeft Parteon ernaar de woningen in tien jaar
tijd zoveel mogelijk een energielabel B te geven, of ten minste twee labelstappen te l aten maken.

§

ZVH verhuurt woningen in principe voor de maximaal redelijke huur. Uitzonderingen
zijn woningen waarvoor naar verwachting een herstructureringsbesluit genomen gaat
worden, de streefhuur hiervoor is 80% van maximaal redelijk. Voor woningen met een
energielabel lager dan B is de streefhuur 90% van maximaa l redelijk. Niet-gereguleerde
huurwoningen worden marktconform verhuurd, waarbij de huurprijs op basis van het
woningwaarderingsstelsel geldt als ondergrens. Het streven is dat in 2020 meer dan de
helft van de woningen een energielabel A, B of C heeft; nu is dat ongeveer één derde
van de woningen.

§

De verwachting van Rochdale is dat de voorraad in de segmenten tot de tweede afto ppingsgrens behoorlijk af zal nemen, ten gunste van uitbreiding van de voorraad in de
duurdere huursegmenten en in de koopsector. Rochdale verhuurt woningen in principe
voor de maximaal redelijke huur. Uitzonderingen zijn woningen die voor specifieke
doelgroepen zijn bestemd zoals gehandicapten, ouderen, jongeren. Deze woningen
worden in de meeste gevallen afgetopt op een huurtoeslaggrens. Voor woningen die op
grond van hun woningwaardering geliberaliseerd kunnen worden geldt de regel dat ze
marktconform worden verhuurd. Wat betreft het energiebeleid: Rochdale wil geen woningen meer met label F en G. Bij renovaties streeft Rochdale naar verbetering van het
energielabel met minimaal twee labelstappen of minimaal label B.

Duidelijk is dat het beleid van alle Zaanse corporaties uitgaat van een stijging van de feitelijke
huur ten opzichte van het huidige huurniveau. Momenteel is de gemiddelde huur ongeveer
72% van maximaal redelijk (cijfers 1 januari 2010). Het beleid van de meeste corporaties is om
dat op te trekken naar 90% of 100% van maximaal redelijk. Dat gebeurt bij mutatie ; de huren
van nieuw aangeboden woningen zullen dus een afspiegeling zijn van de maximaal redelijke

4

Woonvisie p. 23.
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huren in de Zaanse woningvoorraad. Positief voor de woonlasten van huurders is dat de inve steringen in duurzaamheid de energielasten terugdringen. Nu bedragen de maandelijkse energielasten al ruim 50% van de maandelijkse huurlasten en dat zal zonder investeringen in duu rzaamheid sterk toenemen.
Voor de Zaanse woningvoorraad betekent dat in de komende jaren:
§

Een sterke stijging van het aantal huurwoningen met een huur tussen de tweede afto ppingsgrens en de liberalisatiegrens.

§

Ook het aantal huurwoningen boven de liberalisatiegrens zal sterk stijgen.

§

Door sloop-nieuwbouw wordt de kwaliteit van de huurvoorraad verbeterd, maar zullen
de prijzen van de huurwoningen ook stijgen.

§

Tegelijkertijd zal de totale huurvoorraad afnemen vanwege de verkoop van huurwoningen.

§

Deze afname gaat dus grotendeels ten koste van de goedkopere huursegmenten.
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Hoofdstuk 4
Conclusie: effecten en corporatiebeleid
Uit het voorgaande blijkt dat er een aantal punten is waarop de ver wachte effecten van de
verschillende maatregelen en het beleid van gemeente en corporaties op elkaar ingrijpen. Deze
worden in dit hoofdstuk beschreven.

4.1

Uitkomsten
§

Het huurbeleid van de verschillende corporaties veronderstelt over de gehele breedte
van de woningvoorraad een stijging van de huren, waardoor het aantal woningen in het
prijssegment tussen de tweede aftoppingsgrens en de liberalisatiegrens meer dan ve rdubbelt en het aantal geliberaliseerde huurwoningen bijna verdrievoudigt (zie onde rstaande figuur). Omdat het nieuwe huurbeleid per woning bij mutatie in werking
treedt, is de verwachting (gezien de maximaal redelijke huren) dat een groot deel van
de vrijkomende woningen een hogere huur dan €550 per maand zal hebben. Een vooruitberekening van de woningbehoefte in twee scenario’s laat zien dat de behoefte in
het segment tussen de tweede aftoppingsgrens en de liberalisatiegrens juist afneemt.
Het effect van de Europese regels, waardoor minder huishoudens op zoek zullen gaan
naar een woning in dat prijssegment, maakt de gewildheid van deze woningen nog
kleiner. Dat kan mogelijk op den duur ook gevolgen hebben voor de verhuurbaarheid
van deze woningen.

Figuur 4-1

Huidige woningvoorraad en verwachte effecten h uurmaximalisatie

N.B. ‘inschatting 2020’ betreft verwachte woningvoorraad op basis van corporatiebeleid, excl. nieuwe
maatregelen zoals WOZ-waarde meetellen e.d..
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§

Meer in het algemeen gaat het beleid van gemeente en corporaties uit van een kri mpende, maar kwalitatief betere sociale huursector. In beginsel zijn daardoor niet o nmiddellijk problemen op de woningmarkt te voorzien. De invoering van de €33.614 grens en de extra huurverhogingen voor huishoudens met een inkomen van €43.000
beperken de instroom en stimuleren de uitstroom van hogere inkomens in de sociale
huursector. Daardoor wordt in de toekomst de sociale huursector in Zaanstad waa rschijnlijk voor een groter deel door lagere inkomensgroepen bewoond. Nu wordt ong eveer 1/3 van de sociale huursector (10.000 woningen) in Zaanstad bewoond door hui shoudens met een hoger inkomen. In beginsel is de sociale huurvoorraad in Zaanstad op
dit moment voldoende groot om de primaire en secundaire doelgroepen te huisvesten,
mits de groep met een inkomen van meer dan €33.614 die nu in een sociale huurwoning woont, elders woonruimte kan vinden.

§

De toename van het aantal geliberaliseerde huurwoningen geeft ruimte aan de hui shoudens met een inkomen van meer dan €33.614 die nu in een sociale huurwoning
wonen. Zij zoeken ook relatief vaak een woning in dat segment, hoewel hun woonquote
naar verhouding hoog is bij deze huurprijzen (vaak >30%). Met het aantal woningen dat
naar verwachting geliberaliseerd gaat worden (volgens het beleid van de corporaties
circa 80 tot 100 per jaar), kan de vraag van huishoudens met een inkomen tussen
€33.614 en €40.000 waarschijnlijk voor een groot deel opgevangen worden. 340 huishoudens in deze groep hebben aangegeven op korte termijn op zoek te zijn naar een
woning; als deze allemaal op de geliberaliseerde huurvoorraad aangewezen zijn, duurt
het ongeveer vier jaar voordat er voldoende extra woningen in dat segment beschi kbaar zijn gekomen.

§

De kwaliteitsverbeteringen op het gebied van duurzaamheid leiden tot een beperking
van de energielasten van huurders. Wanneer de corporaties er daadwerkelijk in slagen
om de energielabels van hun woningen gemiddeld op niveau B te krijgen, betekent dat
naar schatting ongeveer een halvering van het energiegebruik. Afhankelijk van de on twikkeling van de energieprijzen kan dat een behoorlijke afname van de woonlasten b etekenen.

§

Ten gevolge van het meetellen van de WOZ-waarde in het woningwaarderingsstelsel
stijgen de huren in andere delen van de Stadsregio Amsterdam waarschijnlijk sterker
stijgen dan in Zaanstad. Zaanstad heeft ten opzichte van de Stadsregio relatief lage
WOZ-waarden en kan daarom bij minder woningen de huur verhogen dan de andere
gemeenten. Bij ongewijzigd beleid zorgt dit ervoor dat zich minder huishoudens met
lage inkomens in de ‘duurdere’ gemeenten kunnen vestigen. Daar staat tegenover dat
ook in die gemeenten de vraag van de hogere inkomensgroepen in de sociale huursector wegvalt. Relatief gezien ten opzichte van de rest van de Stadsregio blijft Zaanstad
naar verwachting echter de gemeente met na Amsterdam de grootste betaalbare w oningvoorraad.

§

Het verkoopprogramma van de Zaanse corporaties is kleiner dan het aantal huisho udens dat aangeeft (eventueel) de eigen woning te willen kopen. Een eventueel right to
buy kan dus leiden tot een snellere verkoop van woningen – en dus tot een snellere afname van de omvang van de sociale huursector. Ook leidt een kooprecht voor huurders
tot extra concurrentie op de markt voor (betaalbare) koopwoningen. Op basis van de
beschikbare gegevens is het niet te voorspellen welke woningen bij een eventueel

Maatregelen Europa en kabinet-Rutte

11

kooprecht als eerste door zittende huurders gekocht zullen worden. Daarbij is veel ook
afhankelijk van de invulling van de regeling door het Rijk.

4.2

Korte en lange termijn effecten
Niet alle effecten zullen op dezelfde termijn werkelijkheid worden. Een aantal effecten treedt
op korte termijn in werking:
§

Het huurbeleid van de corporaties (optrekken huren richting maximaal redelijk) heeft
nu al effect: de nieuwe verhuringen weerspiegelen bij een evenredige mutatiegraad de
maximaal redelijke huur van de voorraad. Dat betekent dat op korte termijn al te ve rwachten is dat minder dan 50% van het huuraanbod een huur onder de tweede aftoppingsgrens heeft.

§

Van verminderde concurrentie van hogere inkomens in de sociale voorraad is ook nu al
sprake, omdat sinds 1 januari 2011 verhuring van sociale huurwoningen aan huisho udens met een hoger inkomen dan €33.614 niet meer toegestaan is.

§

De sociale voorraad zal pas op langere termijn verder voor lage inkomensgroepen vrij
komen. De 10.000 huishoudens met een hoger inkomen dan €33.614 zullen niet in de
periode van enkele jaren allemaal de sociale huursector verlaten hebben. Momenteel
zijn ongeveer 6.900 huishoudens in de hogere inkomensgroepen verhuisgeneigd (t otaal, dus niet alleen de bewoners van de sociale huurwoningen), ongeveer 23% van het
totaal aantal huishoudens. Deze huishoudens hebben aangegeven binnen twee jaar te
willen verhuizen. Een heel ruwe indicatie voor de termijn waarop een groot deel van de
voorraad vrijgekomen is voor de lage inkomensgroepen is daarmee negen jaar.

§

De doorwerking van de €43.000- en WOZ-maatregelen is afhankelijk van de mate waarin en de termijn waarop de corporaties deze maatregelen doorvoeren.

§

Besparingen op energieverbruik hebben op de langere termijn steeds meer effect. G ezien de gemiddelde huur- en energielasten van huidige huurders zullen de energiela sten zonder besparingsmaatregelen en bij een stijgin g van 8% per jaar op de termijn van
ongeveer tien jaar even groot zijn als de huurlasten.
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