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Koper heeft gemiddeld keuze uit 10 woningen 
De NVM krapte-indicator geeft een benadering voor het aantal keuzemogelijkheden dat 
een potentiële koper op de woningmarkt heeft. Het geeft de verhouding weer tussen het 
aantal woningen in aanbod en het aantal verkochte woningen. “Met de aantrekkende 
woningmarkt wordt het aantal keuzemogelijkheden voor kopers kleiner”, zegt de NVM-
voorzitter. In het 1ste kwartaal 2016 kan een gemiddelde consument kiezen uit 10 
verschillende woningen, terwijl er dat een jaar eerder nog 15 waren. Enkele jaren 
geleden, op het dieptepunt van de crisis, konden potentiële kopers kiezen uit 25 tot 30 
woningen.  
Hukker: “Steeds minder woningen staan te koop, terwijl het aantal kopers toeneemt. Er
is, landelijk gezien, voorlopig geen sprake van een verkopersmarkt. Wel is in een aantal 
gebieden sprake van een sterke verkopersmarkt. Deze gebieden kenmerken zich door 
een hoge mate van stedelijkheid, een hoog percentage aanbod dat snel verkocht wordt 
en als gevolg van de grote vraag een opwaartse prijsdruk.” 
 

8 
 

 
 
 

 
 





30: Bestaand + gepland 2010 - 2030
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Plannen voor 74.100 woningen

Lopende projecten
Nieuwe projecten
In uitvoering
In ontwerp- of verkenningsfase

Nieuw-West

13.000

Snellenieuw
EvaRooijers
Amsterdam

Marktpartijenwillendathet
nieuwbouwtempowordtopge-
voerd inAmsterdam.Dat isnog
niet zomakkelijk.Vierobstakels.

1
Crisis
Tijdensde crisis die in
2008werdontketend is de
bouwvanwoningenbijna

helemaal stil komen te vallen.Op
het dieptepunt kwamenerper
jaar amper 1000woningenbij.
‘De gemeenteheeft toen veel te
hard gesneden indeplannen’,
zegtHenk Jagersma, directie-
voorzitter vanbelegger Syntrus
AchemaRE&F. ‘Ze zijnuitgegaan
van te lage groeicijfers enheb-
bendaardoor eenachterstand
opgelopen’, zegtTaco vanHoek,
directeur vanhetEconomisch
Instituut voordeBouw (EIB).

Marktpartijenhebbennu
makkelijk praten.Maar tijdens
de crisiswas erniemanddiewil-
de of kon investeren, brengt de
gemeentedaartegen in. ‘Aande
beschikbare grond laghetniet’,
zegt Pierre vanRossum,directeur
grondenontwikkeling vandege-
meenteAmsterdam.Datde stad
nu zopopulair is, komt volgens
hem juist doordat de gemeente
tijdensde crisis heeft geïnves-
teerd indemusea, onderwijs-
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bouwloopt tegenobstakels aan
gebouwen,hotels endeopenbare
ruimte.

2
Beperkte capaciteit
Decrisis heeft tegelij-
kertijd geleid tot een
kaalslag onderbouwers

enontwikkelaars. Zehebbennu
moeite omvoldoendepersoneel
te vinden.Hetzelfde geldt voorde
grondbedrijven vangemeenten.
Ookdeproductie vanbouw-
materialenmoetweer opgang
komen.Geslotenbetonfabrieken
gaanniet in eenoogwenkopen.
Heikarrenmoetenmaanden van
tevorengeboektworden. ‘Als je
eenweekuitloopt, staat die kar
al bij een anderproject te heien’,
zegtWienkeBodewes, directeur
vanbeleggerAmvest.

3
Binnen de stad
bouwen
De regels inNederland
zijn stroperig, zeggen

partijen.Dat vertraagt. Zomoet
eerst binnende stadworden
gebouwd, voordat aande randen
van steden inhet groenwonin-
genmogen verrijzen.Maarhet
kost veelmeer geld en tijd omeen
huizenblok inde stad tebouwen
danopeenweiland.Degrond is
soms vervuild enomwonenden
maken vaakbezwaar.Daar komt
bij dat gemeentendeneiging
hebbeneis op eis te stapelen, zegt

Bart vanBreukelen, directeur van
projectontwikkelaar Synchroon.
‘Zewillen in eenproject zoveel
procent sociale huur, zoveelmid-
deldurehuur enooknogallerlei
voorzieningen.Het gevolg is dat
projectenniet vandegrondko-
menomdat je de gebiedsexploi-
tatie niet rondkrijgt.Danbereik
je dat prijzennog sneller stijgen.’

‘Je ontkomt erniet aanomook
inhet groenaande randen van
steden tebouwenen inomliggen-
de groenegemeenten’, zegtVan
Hoek vanhetEIB. ‘Anders kun je
nooit aande vraag voldoen.Maar
diediscussiewordtnuhelemaal
niet gevoerd.’

4
Zorgvuldigheid
Het ismooi dat iedereen
meerwil bouwen,maar
nieuwbouwmoetwel

zorgvuldig gebeuren, zegtVan
Rossum. ‘Er komenwaarschijn-
lijk bestemmingsplannenbij
deRaad vanState.Dat kost tijd.’
Bovendienheeft de gemeente
tijdnodigomte investeren in
een infrastructuur. Je kuntniet
een tweede IJburg aanleggen
zonderdat er eenbrug is. Jemoet
ookoppassendat jeniet te veel
tegelijkertijddoet. ‘Je ziet al veel
bouwkranen, opgebrokenwegen,
bruggendieworden vervangen.
Amsterdammoetwel levendig
blijven enbereikbaar blijven.’
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Be perk te capaciteit
De crisis heeft tegelij-
kertijd geleid tot een
kaalslag onder bouwers

enontwikkelaars. Ze hebbennu
moeite omvoldoendepersoneel
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grondbedrijven vangemeenten.
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tatie niet rond krijgt. Danbereik
je dat prijzennog sneller stijgen.’
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Hoek vanhet EIB. ‘Anders kun je
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die discussiewordt nuhelemaal
niet gevoerd.’
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bouwkranen, opgebrokenwegen,
bruggendieworden vervangen.
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Gemeente Amsterdam gaat meer investeren in 
bouwgrond
Bron: FD, 12 september 2018.

Na de crisis waren gemeenten terughoudend met het ontwikkelen van bouw-
grond, maar Amsterdam voert investeringen nu op om nieuwbouw aan te jagen.

Het nieuwe college van de gemeente Amsterdam gaat meer investeren in de ontwikke-
ling van bouwlocaties. Ook de actieve aankoop van bouwgrond behoort voor het eerst 
sinds de financiële crisis weer tot de mogelijkheden. Dat bevestigde wethouder Laurens 
Ivens (SP) woensdag na afloop van een vergadering van de raadscommissie Wonen en 
Bouwen tegenover het FD.

Amsterdam breekt daarmee met het beleid van de afgelopen jaren. Sinds de crisis zijn 
Nederlandse gemeenten voorzichtig met investeringen in bouwgrond, omdat ze er toen 
enorme verliezen op leden. Ze hadden veel grond als bouwlocaties in de boeken staan. 
Maar toen de plannen door de crisis niet rondkwamen, moesten ze bij elkaar opgeteld 
€3 mrd afschrijven.

Sindsdien laten gemeenten het aankopen en bouwrijp maken van grond liever aan com-
merciële partijen zoals projectontwikkelaars over, in lijn met advies van het Rijk. Over-
heden zouden niet moeten concurreren met marktpartijen, was de heersende mening. 
Maar ook projectontwikkelaars zijn terughoudend, omdat ze bang zijn voor een nieuwe 
crisis.

'Niet als een gek grond aankopen'
Daardoor is een tekort aan bouwlocaties ontstaan. De gemeente Amsterdam wil daar 
nu iets aan doen. ‘We gaan niet als een gek aankopen, we doen het alleen als het nodig 
is’, aldus Ivens. Volgens een woordvoerder moet een grondaankoop echt iets toevoegen 
aan een wijk.

In het coalitieakkoord is vastgelegd dat het aankopen van grond om er woningen op te 
laten bouwen 'nadrukkelijk tot de mogelijkheden behoort.' Bovendien wil het college de 
komende jaren €700 mln investeren in grondproductie. Het geld komt uit het zogeheten 
vereveningsfonds, waarin de inkomsten uit gronduitgifte en de uitgaven voor gebiedsont-
wikkeling worden verrekend.

‘Het is heel positief dat Amsterdam weer wil investeren in bouwgrond’, zegt
Frank ten Have, partner bij Deloitte Real Estate. ‘Het is een voorbeeld voor andere
gemeenten.’ Hij meent dat marktpartijen graag willen dat de overheid ook
risico neemt bij de ontwikkeling van bouwgrond. Daardoor zou bijvoorbeeld
het wijzigen van bestemmingsplannen sneller kunnen gaan. Nu klagen projectontwikke-
laars vaak dat dit te lang duurt.

Bovendien moeten ze voor de aanleg van infrastructuur zoals riolering en wegen veel 
samenwerken met de gemeente. De hogere investeringen betekenen niet automatisch 
dat er ook meer nieuwbouwwoningen ontstaan. In de bouw is een groot tekort aan 
materialen en personeel. Volgens Ivens ontstaan op ongeveer de helft van de bouwgrond 
ook daadwerkelijk woningen. ‘Maar het klaarzetten van bouwgronden is een van de voor-
waarden voor de start van nieuwbouw. Daar sturen wij op. Het is het enige dat we kun-
nen beïnvloeden.’ De afgelopen collegeperiode kon volgens de wethouder veel worden 
gebouwd, omdat er nog plannen lagen die tijdens de crisis waren gemaakt.

Is Ivens niet bang dat de gemeente opnieuw verliezen zal lijden als gevolg van de inves-
teringen in bouwgrond? Het duurt ongeveer vijf jaar voordat een bouwlocatie klaar is, en 
tegen die tijd kan er weer een nieuwe crisis zijn uitgebroken. ‘Er zitten financiële risico’s 
aan’, geeft de wethouder toe. ‘Maar het grootste risico voor de gemeente is dat we straks 
geen wijken meer hebben waar Amsterdammers kunnen wonen.’

          » lees het volledige artikel op www.fd.nl.

http://www.fd.nl


Schiphol met nieuwe pier en terminal naar
80 miljoen passagiers
Bron: Het Parool, 16 maart 2016.

Schiphol kan verder groeien naar 80 miljoen passagiers. De aandeelhouders van 
het vliegveld, waaronder de gemeente Amsterdam, hebben de bouw van een 
nieuwe terminal en pier goedgekeurd.     

» lees het volledige artikel op www.parool.nl.

Veel minder bouwvergunningen: 'nieuwbouw droogt op'
Bron: RTL Nieuws, 23 augustus 2016.

Doordat er veel te weinig vergunningen worden afgegeven, dreigt er volgend 
jaar een aanzienlijk tekort aan nieuwbouwwoningen en neemt de krapte op de 
huizenmarkt verder toe.

» lees het volledige artikel op www.rtlnieuws.nl.nl.

Het is beter woningen te bouwen in Waterland, 
Bovenkerkerpolder bij Amstelveen en bij Weesp
Bron: Groot-Waterland.nl, 13 oktober 2016.
Het is beter om te bouwen aan de rand van Amsterdam, zoals in Waterland, in de 
Bovenkerkerpolder bij Amstelveen en bij Weesp.

» lees het volledige artikel op www.groot-waterland.nl

http://www.parool.nl
http://www.rtlnieuws.nl.nl
http://www.groot-waterland.nl
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