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Vier markten, 6.843 ingevulde enquêtes 



Als u de wethouder wonen zou zijn, 

wat zou u dan het eerste aanpakken?

67%: meer sociale huurwoningen

� ‘Amsterdam wordt steeds meer voor de rijken’

� ‘De wachtlijst is veel te lang’

� ‘Amsterdam moet een diverse stad blijven’

� ‘Vrije sector huur is veel te duur’



Als u de wethouder wonen zou zijn, 

wat zou u dan het eerste aanpakken?

10%: minder sociale huurwoningen

� ‘De hoeveelheid sociale huurwoningen drukt op andere segmenten. 

Meer koopwoningen en vooral middeldure huurwoningen’

� ‘Er zijn teveel lage inkomens in Amsterdam, dit is uit verhouding’

� ‘Er is teveel sociale huur, dit wordt misbruikt door mensen die daar 

geen recht op hebben’



Hoe zou de woningvoorraad eruit 

moeten zien?

Van welke woningtypen zou u de voorraad 

laten toenemen, en welke laten afnemen?

Toenemen

(%)

Afnemen

(%)

� Sociale huurwoning (huur tot €711) 35 12

� Middeldure huurwoning (€711-€971) 26 3

� Dure huurwoningen (> € 971) 2 45

� Koopwoning 9 12

� Jongeren-, studenten-, gezins-, of 

ouderenwoning

25 12

� Geen van bovenstaande 1 9

� Weet niet, geen antwoord 3 7

� Totaal 100 100



72% eens met de ongedeelde stad

Ongedeelde stad

(%)

Lage inkomens in 

het centrum (%)

� (Helemaal) mee eens 72 65

� Neutraal 11 16

� (Helemaal) mee oneens 17 19

� Weet niet, geen antwoord 1 1

� Totaal 100 100



Woonagenda 2025

Themabijeenkomst: 

de woningvoorraad in 2025



Drie keer in Pakhuis de Zwijger

� De woningvoorraad: hoe ziet de woningvoorraad eruit in 2025?

� Het woningaanbod: hoe verdelen we de woningvoorraad in 

2025?

� De woning: hoe zorgen we ervoor dat de woning optimaal 

bewoond wordt in 2025?



De feiten

� 1 januari 2015: 417.096 zelfstandige woningen 

Eigendom woningen

� 30,6% koopwoningen

� 45,5% huurwoningen van corporaties

� 23,9% huurwoningen van particuliere eigenaren

Prijssegmenten huurwoningen

� 57,3% sociale huurwoningen

� 5,6% middeldure huurwoningen

� 6,5% dure huurwoningen



Ontwikkeling woningvoorraad 1995-

2015
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De basisingrediënten

1 januari 2015: 417.096 woningen

� Nieuwbouw: 50.000 woningen

1 januari 2025: 467.096 woningen?

� Sloop

� Samenvoegen

� Verkoop huurwoningen

� Liberalisatie



Verandering woningvoorraad 1994-2014



Inkomensgroepen en woningvoorraad 

met elkaar vergeleken

Inkomensgroepen (%) 2011 2013 2015

Lage inkomens (t/m € 34.911) 51 49 51

Middeninkomens (t/m €69.822) 32 31 26

Hoge inkomens (> €69.822) 18 20 23

Totaal 100 100 100

Woningmarktsegmenten (%) 2011 2013 2015

Sociale huur en koop t/m € 152.000 65 62 61

Middeldure huur en koop t/m € 249.000 17 15 17

Dure huur en koop > € 249.000 18 23 21

Totaal 100 100 100



Metropoolregio Amsterdam



Regio als alternatief voor Amsterdam?

Regio's Euro per m² Minuten

Amsterdam 3.790 -

Zaanstreek (Zaandam) 2.490 11

Haarlem 3.410 15

Het Gooi en Vechtstreek (Hilversum) 3.490 20

Flevoland (Almere) 1.860 21

IJmond (Beverwijk) 2.630 36

Gemiddelde vraagprijs koopwoningen in oktober 2016 en 

reistijd per trein vanaf Amsterdam CS (CBS, NS, 2016)



Deelsessies woningvoorraad 2025

�De samenstelling van de nieuwbouw

�De sociale woningvoorraad in 2025

�Middensegment huur

�De rol van de regio


