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Nummer 51

datum raadsvergadering : 30 september 2021
onderwerp : Aanvraag Woningbouwimpuls flexwoningen
portefeuillehouder : W. Jansen
datum raadsvoorstel : 10 augustus 2021

Samenvatting
Er is grote behoefte aan woonruimte voor jongeren en starters in onze regio. Het 
realiseren van tijdelijke woningen (flexwoningen) biedt een oplossing op tijdelijk hierin te 
voorzien, in het bijzonder in gebieden die op termijn worden ontwikkeld. In het plangebied 
van De Nieuwe Kern is onderzocht of flexwoningen gerealiseerd kunnen worden. Tevens 
stimuleer je met flexwoningen de placemaking van een gebied en kan het realiseren van 
deze woningen in De Nieuwe Kern een uitspraak over de BSG-status versnellen.

Het blijkt mogelijk om op locatie P Bus (grondeigendom gemeente Amsterdam) 540 
tijdelijke sociale huurwoningen te realiseren voor een periode van 10-15 jaar, zodat er 
geen conflict ontstaat met de definitieve ontwikkeling van De Nieuwe Kern. Deze woningen 
bestaan uit drie huurcategorieën; tot €420, tot €633 en tot €720 per maand. 

Woningcorporaties Eigen Haard, waar Ouder-Amstel reeds prestatieafspraken mee heeft 
gemaakt, en Ymere hebben de samenwerking gezocht bij dit project. Zij zijn 
verantwoordelijk voor de vastgoedexploitatie. Ouder-Amstel is verantwoordelijk voor de 
aanleg van de openbare ruimte en het uitplaatsen van de huidige functie van P Bus, 
evenementenparkeren, naar een locatie nabij station Duivendrecht (grondeigendom NS 
Vastgoed).

De kosten van het bouw- en woonrijp maken en de inrichting van het 
parkeerterreinvormen vormen samen het publieke tekort. Uitgangspunt is dat Ouder-
Amstel zelf geen financiële bijdrage doet en risico draagt. 50% van het publieke tekort kan 
aangevraagd worden bij de Woningbouwimpuls van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken. Voor het overige gedeelte van het publieke tekort worden gesprekken gevoerd met 
de provincie en gemeente Amsterdam.   

Met dit besluit vragen we de gemeenteraad in te stemmen met het indienen van de 
aanvraag voor de Woningbouwimpuls en achter dit project te staan onder de voorwaarde 
dat er geen (financieel) risico is voor Ouder-Amstel.

Wat is de juridische grondslag?
Dit raadsvoorstel is de opvolger van een  raadsvoorstel van september 2020. Hierin heeft 
de gemeenteraad besloten budget beschikbaar te stellen om een aanvraag voor de 
woningbouwimpuls (hierna: WBI) voor te bereiden ten behoeve van flexwoningen. Dit 
raadsvoorstel is de uitkomst van deze voorbereiding.

Vanuit de voorwaarden voor de WBI is het van belang om de hardheid van het plan aan 
te tonen. Daarom is het noodzakelijk bij de beoordeling van de aanvraag dat duidelijk is 
dat ook de gemeenteraad achter de plannen staat. In verband met planning is het 
voldoende dat het raadsvoorstel is aangeleverd voor de raad. De daadwerkelijke 
besluitvorming mag later plaatsvinden.

Wat is de voorgeschiedenis?
In 2018 is reeds de mogelijkheid onderzocht om tijdelijke woningen voor studenten en 
jongeren te realiseren op het voormalig slibdepot. 
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De redenen om destijds te onderzoeken of tijdelijke woningen haalbaar waren, zijn 
dezelfde als nu; het bedienen van een specifieke doelgroep, placemaking en een 
uitspraak over de status van DNK als Bestaand Stedelijk Gebied (hierna: BSG).

Destijds bleek dat een bedrag van €3 miljoen nodig was tbv het bouwrijp maken van de 
locatie. Geen van de grondeigenaren van DNK was bereid dit bedrag voor te financieren 
en dit was ook voor de gemeente zelf niet mogelijk, waardoor dit 
haalbaarheidsonderzoek geen vervolg heeft gekregen.

De voorbereiding van de ontwikkeling van DNK is destijds vanzelfsprekend wel doorgezet 
waardoor er in 2020 een concept structuurvisie gepresenteerd kon worden. Tegelijkertijd 
is gewerkt aan de ontwikkelstrategie waarin afspraken over onder andere fasering zijn 
opgenomen.

Na 2018 is bekend geworden dat hogere overheden subsidies in het leven hebben 
geroepen om woningbouwprojecten te versnellen of van de grond te krijgen. Deze 
mogelijkheden hebben er toe geleid dat in september 2020 een raadsbesluit is genomen.
Conform dit raadsvoorstel is opnieuw gewerkt aan het voorbereiden van een initiatief 
voor flexwonen. 

Waarom dit raadsvoorstel?
Ouder-Amstel wil vooruitlopend op de definitieve ontwikkeling van DNK graag tijdelijke 
woningen realiseren voor bepaalde doelgroepen die lastig aan woonruimte komen in de 
regio; jongeren. Aangezien Ouder-Amstel zelf geen financiële middelen beschikbaar 
heeft, is zij afhankelijk van externe subsidies om dit project mogelijk te maken.
Voor het doorgaan van dit project is het noodzakelijk subsidie vanuit de 
Woningbouwimpuls (hierna WBI) van het ministerie van BZK te ontvangen. Via deze 
subsidie kan maximaal 50% van het publieke tekort gedekt worden. Omdat het 
ministerie zekerheid wil hebben over de hardheid van een plan, is het nodig dat het 
raadsbesluit is aangeboden aan de gemeenteraad ten tijde van indiening en uiteindelijk 
worden goedgekeurd, zodat zeker is dat de gemeenteraad achter het plan staat.
Hoe de andere 50% gedekt wordt, staat onder ‘Wat hebben we hiervoor nodig?’

Wat gaan we doen?
De aanvraagperiode van de 3e tranche van de WBI staat open van 1 t/m 17 september. 
Ouder-Amstel zal een aanvraag voor de WBI indienen voor 540 tijdelijke woningen voor 
jongeren op de locatie van huidig P Bus in DNK.
De voorwaarden voor een aanvraag voor de WBI zijn te vinden in de bijlage.

Wat is het maatschappelijke effect?
Er zijn verschillende redenen waarom Ouder-Amstel, vooruitlopend op de ontwikkeling 
van DNK, deze tijdelijke woningen wil realiseren.

- Een doelgroep bedienen die nu lastig aan een woning komt in Ouder-Amstel en in 
de regio, met behoud van wachttijd waardoor nog doorgestroomd kan worden 
naar een definitieve sociale huurwoning. 

- Placemaking; men ziet dat in dit gebied woningen gebouwd worden. Weliswaar 
tijdelijk, maar daarmee komt het gebied wel meer op het netvlies als een 
woongebied.

- Een testcase om juridisch-planologische zekerheid te krijgen over de BSG-status 
van DNK 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
Doelgroep 
In de woonvisie van Ouder-Amstel wordt aandacht gevraagd voor een specifieke 
doelgroep: jongeren en starters. Deze doelgroep past goed bij de tijdelijke woningen die 
voorzien zijn op P Bus. Omdat het tijdelijke woningen betreft, is het verstandig om hier 
ook tijdelijke huurcontracten aan te bieden. Dit kan door het sluiten van 
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jongerencontracten voor de leeftijd 18-27. Dit zijn contracten voor 5 jaar met mogelijke 
verlenging van 2 jaar.

Op grond van Beleidsregels woonruimteverdeling gemeente Ouder-Amstel 2020 
paragraaf 4, hebben jongeren (van 18) tot 28 jaar en eigen ingezetenen, voorrang op 
een deel van de jaarlijks aangeboden woningen. Het betekent dat op het moment dat 
540 woningen gerealiseerd worden, 135 woningen met voorrang aan jongeren uit Ouder-
Amstel toegewezen kunnen worden. Bij mutatie van woningen kunnen er ook weer 
nieuwe jongeren instromen in de woningen.

Programma
Het programma voorziet in 3 verschillende huurcategorieën (prijspeil 2021) en 
woningtypen:

1. 30% van de woningen betreft studio’s van 30m2 met maximale huurprijs van 
€420,-

2. 30% van de woningen betreft 2-kamerappartementen van 32,5 m2 met maximale 
huurprijs van €633,-

3. 40% van de woningen betreft 2-kamerappartementen van 39,5 m2 met maximale 
huurprijs van €720,-.

De eerste huurcategorie is specifiek bedoeld voor de leeftijdscategorie 18-23 omdat deze 
groep alleen huurtoeslag kan aanvragen voor woningen met een maximale huurprijs van 
€420,-.

Overigens kunnen geen jongerencontracten afgesloten worden voor de 3e huurcategorie 
omdat deze huren boven de €633,- liggen. Tijdelijke contracten kunnen afgesloten 
worden vanaf 7 jaar voor het verstrijken van de exploitatietermijn. De corporatie houdt 
er voor deze woningen dus rekening mee dat er wellicht een verhuisvergoeding betaald 
moet worden.

Locatie 
De locatie van P Bus is gekozen omdat deze laat in de fasering van DNK zit en geschikt is 
voor de doelgroep. De tijdelijke woningen geven geen beperking voor de definitieve 
ontwikkeling van DNK, mits ze niet langer dan 10-15 jaar blijven staan.
De locatie is in eigendom van gemeente Amsterdam die aangegeven heeft bereid te zijn 
de locatie voor een periode van in ieder geval 10 jaar, met mogelijke uitloop naar 15 
jaar, beschikbaar te willen stellen voor verhuur tbv de tijdelijke woningen. 

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Ouder-Amstel/647067/CVDR647067_1.html
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Locatie P Bus

Gemeente Amsterdam stelt één voorwaarde aan het gebruik van P Bus voor tijdelijke 
woningen. Er moet een alternatieve locatie voor het huidige gebruik, parkeren tijdens 
evenementen, beschikbaar zijn totdat de SMH gereed is. NS Vastgoed heeft aangegeven 
een locatie voor verhuur beschikbaar te stellen bij station Duivendrecht, ten noorden van 
de Stationsweg.

Wat hebben we hiervoor nodig?
Ouder-Amstel is verantwoordelijk voor het huren van de gronden, bouw- en woonrijp 
(laten) maken en tijdelijk beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Dit betreft de 
locatie P Bus, waar de tijdelijke woningen komen te staan, maar ook de locatie bij station 
Duivendrecht, waar het alternatieve parkeren terecht zal komen.
Voor de aanvraag WBI is een grondexploitatie opgesteld waarin de kosten en 
opbrengsten zijn opgenomen, zie bijlage. Dit leidt tot een publiek tekort van ca €2,6 
miljoen. 

Voorwaarde voor Ouder-Amstel is dat het publieke tekort volledig gedekt moet worden 
door genoemde subsidies en/of bijdragen van externe partijen. Zonder deze dekking 
(toekenning van subsidies) zullen de flexwoningen niet ontwikkeld kunnen worden.
Vanuit de WBI kan maximaal 50% van het publieke tekort gedekt worden. Daarnaast is 
dus aanvullende subsidie noodzakelijk, waarvoor het knelpuntenbudget van de Provincie 
Noord-Holland ingezet kan worden. Ook lopen er gesprekken met gemeente Amsterdam 
over een bijdrage.

Verder heeft Ouder-Amstel de inspanningsverplichting om mee te denken met een 
oplossing voor de exploitatietermijn van de woningen (idealiter 20 jaar) irt de periode 
waarvoor de grond beschikbaar wordt gesteld (10 tot 15 jaar). Ouder-Amstel is niet in de 
positie om harde toezeggingen hierover te doen i.v.m. het beperkte grondeigendom in 
DNK en dus moet breder gekeken gaan worden naar een eventuele andere locatie over 
10 of 15 jaar. Hier is nog tijd voor en de locatie kan zich zowel in Ouder-Amstel als in 
een andere gemeente bevinden. Er zijn tevens andere oplossingen te bedenken zoals de 
tijdelijke woningen als permanente woning terug te plaatsen in De Nieuwe Kern, 
terugverkoopregeling met leverancier aan te gaan of een tekort per woning te 
accepteren. Dit is onderdeel van verdere uitwerking.

Er is dus geen risico of financiële verplichting voor de gemeente. Nadere uitwerking zal 
na toekenning van de subsidie, in overleg met betrokken partijen, plaatsvinden. Indien 
de subsidies onverhoopt niet wordt toegekend zal het project moeten worden gestopt en 
de bijdragen worden terugbetaald. 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
In eerste instantie is contact gezocht met woningcorporatie Eigen Haard over de 
exploitatie van de woningen aangezien we met deze corporatie reeds prestatieafspraken 
hebben gemaakt. Uit de eerste berekeningen bleek dat het moeilijk was een haalbare 
vastgoedexploitatie te maken. Daarnaast heeft Eigen Haard aangegeven nog niet veel 
ervaring te hebben met tijdelijke woningen.
Daarom is ook contact opgenomen met Ymere over de mogelijkheden die zij zien om de 
exploitatie van de woningen haalbaar te maken en inmiddels hebben beide 
woningcorporaties afgesproken samen te gaan werken tbv dit project. 

Daarnaast zijn gemeente Amsterdam en NS Vastgoed betrokken partijen aangezien zij 
grond verhuren om het project mogelijk te maken.
Overige belanghebbenden (met name omliggende bedrijven want omwonenden zijn er 
niet) worden betrokken op het moment dat zeker is dat de benodigde financiële 
bijdragen worden toegekend.
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Verder zijn het ministerie van BZK en Provincie Noord-Holland betrokken vanwege het 
verstrekken van subsidie om het project mogelijk te maken.

Communicatie over het project zal plaatsvinden op het moment dat de aanvraag voor de 
WBI is ingediend en op het moment dat hierover een besluit is genomen. 

Wat is het vervolg?
Begin september is de aanvraag voor de WBI ingediend bij het Ministerie van BZK. De 
behandeltermijn is 13 weken, dus het kan tot december duren voordat we uitsluitsel 
hebben over de bijdrage vanuit de WBI.
De woningcorporaties zijn bereid om in die tussentijd op risico verder te werken aan de 
voorbereidingen van het project zodat geen tijd verloren gaat.
Indien de subsidies worden toegekend en het publieke tekort gedekt is, worden er 
overeenkomsten gesloten, de plannen uitgewerkt en kunnen planologische procedures 
gestart worden ten behoeve van het afwijken van het huidige bestemmingsplan en de 
omgevingsvergunning. Besluiten mbt het wijzigen/afwijken van de bestemming van de 
locatie zullen, zoals gebruikelijk, aan de gemeenteraad voorgelegd worden.
Afhankelijk van deze procedures kunnen de werkzaamheden in 2023 starten en in 2024 
de woningen in gebruik genomen worden.

Hoe monitoren en evalueren we?
Op het moment dat de subsidie van de WBI wordt toegekend, zal de gemeenteraad 
hiervan op de hoogte worden gesteld. Monitoring en evaluatie zijn niet van toepassing, 
maar indien nodig worden in het proces tot uitvoering, raadsbesluiten voorgelegd.


