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Geachte leden van de raad,
Vanwege een tekort aan spreektijd voor mevrouw Uringa was ik op 29 september j.l. niet in de
gelegenheid om haar mondelinge vragen nr. 6 getiteld “Stop huursverhoging starters en studenten’ (
mede ingediend namens de fracties van S&S, PvdA en SP) te beantwoorden.
Met deze brief reageer ik schriftelijk op het onderwerp van de mondelinge vragen.
Het woningwaarderingsstelsel (WWS) wordt per 1 oktober aangepast. Onderdeel van de aanpassing is
dat nieuw te bouwen kleine huurwoningen van minder dan 40m2 in de regio's Utrecht en Amsterdam
extra punten toegekend krijgen. Hierdoor zijn deze woningen automatisch te liberaliseren en is een
huurprijs boven de 710 euro mogelijk.
Het college is geen voorstander van deze maatregel. Onze verwachting is dat dit niet gaat leiden tot
meer woningen, maar wel tot duurdere nieuwbouwwoningen. Voor de volledigheid wil ik daar aan
toevoegen: de maatregel geldt voor nieuw te bouwen woningen. Op bestaande huurwoningen en
bestaande huurwoningen heeft deze maatregel geen effect.
Wij achten de kans klein dat de maatregel wordt teruggedraaid. De maatregel is aangekondigd in dit
voorjaar, en heeft via een 'voorhangprocedure' de instemming gekregen van een meerderheid in de
Tweede Kamer. Voorafgaand aan de besluitvorming in de Kamer heb ik eerder dit jaar geprobeerd om
de maatregel tegen te houden. Na het bekendmaken van de maatregel begin dit jaar heb ik actief
Tweede Kamerleden benaderd. Daarvoor heb ik onder meer op 17 maart een brief aan Kamerleden
verzonden. In de bijlage vindt u een afschrift van deze brief. Ik heb, samen met mijn collega uit
Amsterdam, de Kamerleden ook uitgenodigd voor een werkbezoek. Op 27 mei is een delegatie van
Kamerleden aanwezig geweest op dat werkbezoek.
Dit alles heeft niet geleid tot het terugdraaien van de maatregel. Wel is de maatregel enigszins
verzacht. Dat wil zeggen dat de maatregel geldt voor nieuw in te dienen bouwplannen. Dat biedt de
gemeente wel enige mogelijkheid om met de ontwikkelaar of belegger in gesprek te komen over het
prijsbeleid. Bijvoorbeeld als sprake is van eigen gronduitgifte of een anterieure overeenkomst. De
gemeente stimuleert een goede prijs/kwaliteit verhouding via het grondbeleid. In het grondprijsbeleid
wordt een relatie gelegd tussen huurprijs per vierkante meter en grondprijs.
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Deze maatregel heeft naar verwachting geen effect op het coporatiebezit. Met de corporaties heeft de
gemeente langjarige prestatieafspraken gemaakt over de voorraad sociale huurwoningen, en over het
prijsbeleid. De corporaties en de gemeente zien geen taak voor corporaties in het bijbouwen van
geliberaliseerde huurwoningen, en dus ook niet van kleine geliberaliseerde huurwoningen.
Het college monitort de prijsontwikkelingen op de woningmarkt voortdurend en rapporteert hierover in
de vastgoedmonitor (jaarlijks in april), het MPSO (bij de Voorjaarsnota) en de Peilstok (bij de
Programmabegroting). Omdat de maatregel geldt voor nieuw te bouwen woningen verwachten we nog
geen effect te zien bij de Voorjaarsnota 2017. De nieuw te bouwen woningen zijn dan waarschijnlijk
nog niet bewoond en verhuurd.
Met vriendelijke groet,

Paulus Jansen
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