
Achtergrondinformatie project flexwonen

Inleiding
Gemeente Ouder-Amstel is bezig met de voorbereiding van een grote gebiedsontwikkeling; De 
Nieuwe Kern (DNK). Dit wordt een nieuwe woonwijk met ca 4.500 nieuwe woningen (zie 
www.denieuwekern.nl voor de ontwerp-structuurvisie). Verwacht wordt dat de eerste woningen in 
2026 opgeleverd kunnen worden. Momenteel  is er een enorme vraag naar woningen voor jongeren. 
Daarom is samen met Amsterdam gezocht naar een mogelijkheid voor het realiseren van ca. 500 
tijdelijke woningen in DNK. 
Ouder-Amstel is een kleine gemeente en heeft maar een beperkte begroting. Het is daarom niet 
mogelijk om zelf financieel bij te dragen aan het realiseren van tijdelijke woningen. Daarnaast heeft 
Ouder-Amstel zelf vrijwel geen grond in eigendom binnen het plangebied van De Nieuwe Kern. De 
gemeente heeft de afgelopen periode gezocht naar manieren om tot een haalbaar plan te komen om 
tijdelijke woningen te realiseren in De Nieuwe Kern en daarmee versneld een bijdrage te kunnen 
leveren aan de vraag naar woningen voor jongeren.

Waarom flexwoningen
Ouder-Amstel ziet het als een belangrijke opgave om, waar mogelijk, een bijdrage te leveren aan het 
woningentekort in de regio en het behouden van regionale groengebieden. Ouder-Amstel is bezig 
met 3 grote projecten mbt woningbouw binnen bestaand stedelijk gebied waardoor het 
inwoneraantal over 15 jaar naar verwachting verdubbeld zal zijn. Door de tijdelijke woningen te 
realiseren, kan Ouder-Amstel al eerder een bijdrage leveren.
Ouder-Amstel wil vooruitlopend op de definitieve ontwikkeling van DNK graag tijdelijke woningen 
realiseren. 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 de regio, met behoud van 

wachttijd waardoor doorstromen naar een definitieve sociale huurwoning mogelijk blijft. 
 Placemaking; men ziet dat in dit gebied woningen gebouwd worden. Weliswaar tijdelijk, maar 

daarmee komt het wel meer op het netvlies als een woongebied.
 Een testcase om juridisch-planologische zekerheid te krijgen over de BSG-status van DNK zodat 

het maken van afspraken over de realisatie van DNK beter en sneller kan verlopen.

Doelgroepen
Het project betreft 540 tijdelijke woningen voor jongeren (studenten/starters) in de 
leeftijdscategorie 18-33 jaar. Belangrijkste reden hiervoor is de woningnood onder deze doelgroep in 
de gemeente Ouder-Amstel, maar met name ook in de regio. Het feit dat het tijdelijke woningen 
betreft, zorgt ervoor dat je waar mogelijk met tijdelijke huurcontracten wil werken. De tijdelijke 
woningen mogen de definitieve ontwikkeling van DNK niet frustreren. Door jongerencontracten aan 
de bieden, kunnen de woningen voor 5 jaar verhuurd worden, met mogelijkheid tot 2 jaar verlenging. 
De verdeling die aangehouden wordt is:
 30% van de woningen met een huur van €420 en 30m2,
 30% van de woningen met een huur van €633 en 32,5 m2,
 40% van de woningen met een huur van €720 en 39m2.

De jongere behoudt bij het aangaan van het jongerencontract zijn inschrijfduur als woningzoekende. 
Hiermee wordt voorkomen dat diegene die een jongerencontract accepteert zijn opgebouwde 
inschrijfduur verliest. Idealiter kan de jongere uit een tijdelijke woning uiteindelijk doorstromen naar 
een definitieve woning in DNK.

http://www.denieuwekern.nl/


Daar komt bij dat op grond van Beleidsregels woonruimteverdeling gemeente Ouder-Amstel 2020 
paragraaf 4, jongeren (van 18) tot 28 jaar (maar ook eigen ingezetenen, maatwerkregeling en ‘van 
groot naar beter’) voorrang hebben op 25% van de jaarlijks aangeboden woningen. 

Locatie
Om te kunnen versnellen met tijdelijke woningbouw zijn we op zoek gegaan naar een geschikte 
locatie. De enige locatie binnen de gemeente die ook past binnen de planning van De Nieuwe Kern is 
het huidige Bus parkeerterrein (P Bus) voor evenementen. Deze is eigendom van de gemeente 
Amsterdam. Deze functie verhuist naar de Smart Mobility Hub wanneer deze opgeleverd is (huidige 
planning eind 2024). Amsterdam is bereid P Bus beschikbaar te stellen voor 10 tot 15 jaar tbv de 
tijdelijke woningen. Voorwaarde voor het gebruik van P Bus is dat we een tijdelijke alternatieve 
locatie voor de bussen inrichten voor de periode tot 2025. 
Een alternatieve locatie voor het busparkeren is gevonden nabij station Duivendrecht op gronden 
van NS Vastgoed. NS Vastgoed heeft aangegeven bereid te zijn deze locatie middels tijdelijke verhuur 
beschikbaar te stellen voor het bus-parkeren tijdens evenementen.
Op deze manier wordt de locatie vrijgespeeld voor de ontwikkeling van 540 tijdelijke woningen en 
bijbehorende functies als parkeren en openbare ruimte. De eerste jongerenwoningen kunnen in 
2024 bewoond worden.

De locatie waar de tijdelijke woningen voorzien zijn, ligt in een gebied dat nu nog extensief gebruikt 
wordt door voorzieningen als sport, evenementenparkeerterreinen, volkstuinen en een enkel 
kantoor. In de toekomst zal hier een hele nieuwe woonwijk van 4500 woningen en daarbij behorende 
voorzieningen gerealiseerd worden. De projectlocatie is gelegen in de directe nabijheid van 
verschillende trein- en metrostations en voorzieningen zijn beschikbaar op fietsafstand. De 
doelgroep  sluit goed aan bij deze situatie. 

Deze doelgroep (studenten en starters) zal vooral gericht zijn op de voorzieningen in gemeente 
Amsterdam. Vanaf station Duivendrecht kan men in 15 minuten op Amsterdam Centraal zijn. De 
dagelijkse voorzieningen zijn te vinden in de Arenapoort of het Dorpsplein in Duivendrecht (beide op 
enkele minuten fietsen). 
Maatschappelijke voorzieningen specifiek voor de doelgroep in deze tijdelijke woningen zijn niet 
voorzien in dit project. In de omgeving wordt als onderdeel van DNK wel een tijdelijk sportpark 



gerealiseerd en een parkeervoorziening met daarop een groot sportdak en commerciële en 
maatschappelijke voorzieningen in de plint.

Provinciaal beleid
Het project flexwoningen op P Bus voldoet aan de beleidsdoelen van de Provincie als het gaat om 
binnenstedelijk bouwen om het groen in de regio te behouden. 
Daarnaast sluit de focus van dit project op betaalbare woningen zeer goed aan bij de doelstellingen 
van de Provincie. Hiervoor is onlangs nog het Masterplan Wonen vastgesteld.
Gezien de nabijheid van 3 metrostations (en 2 treinstations) en de doelgroep, is de parkeernorm bij 
deze woningen laag. Voor de studio’s is dat 0,1 en voor de 2-kamerappartementen 0,2. Hierdoor 
blijft ook voldoende ruimte over voor groen in de directe omgeving.

De provincie is betrokken via het kernteam versnelling woningbouw MRA.

Optimalisaties in de businesscase
Voor het project is door Ouder-Amstel een grondexploitatie opgesteld waarin de kosten en 
opbrengsten zijn opgenomen. Omdat Ouder-Amstel geen gronden in eigendom heeft, moeten de 
benodigde gronden gehuurd worden. Ouder-Amstel is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen 
van de benodigde gronden, het bouw- en woonrijp (laten) maken en beheer en onderhoud van de 
gronden. Dit betreft de locatie P Bus, waar de tijdelijke woningen komen te staan, maar ook de 
locatie bij station Duivendrecht, waar de tijdelijke alternatieve locatie voor het bus-parkeren is 
gevonden.

De grond waarop de tijdelijke woningen worden gerealiseerd is in eigendom van de gemeente 
Amsterdam, maar is gelegen in de Gemeente Ouder-Amstel. Het betreft gronden die onderdeel zijn 
van het plan De Nieuwe Kern en nu door de gemeente Amsterdam in gebruik zijn als bus-
parkeerplaats voor evenementen. Ouder-Amstel  kan deze gronden huren van de gemeente 
Amsterdam onder de voorwaarde dat het bus-parkeren tijdelijk verplaatst wordt tot de definitieve 
parkeerplaats klaar is (SMH), naar verwachting in 2025. 
Na exploitatie van de tijdelijke woningen zal het gebied van maaiveld tot inrichting volledig worden 
aangepast op het nieuwe plan. Om die reden wordt geen restwaarde toegekend aan het plan. Wel 
zijn de kosten opgenomen voor het na afloop van de exploitatieperiode opruimen van de tijdelijke 
inrichting. 
De vastgoedexploitatie moet volledig gedragen worden door de woningbouwcorporaties. Er is vanuit 
de gemeente geen mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan een tekort op de vastgoedexploitatie 
en ook de subsidie vanuit de WBI mag hier niet voor ingezet worden. 

De tijdelijke woningen worden ontwikkeld door woningcorporaties Eigen Haard en Ymere. 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 Eigen Haard moeite had om een haalbare vastgoedexploitatie te bereiken. 
Daarnaast heeft Eigen Haard aangegeven niet veel ervaring te hebben met dit soort tijdelijke 
woningen. Daarom is ook contact opgenomen met Ymere over de mogelijkheden die zij zien om de 
exploitatie van de woningen haalbaar te maken. Inmiddels hebben beide woningcorporaties 
afgesproken hun krachten te bundelen en samen te gaan werken tbv dit project. 
Aangezien het tijdelijke exploitatie betreft is er weinig ruimte in de exploitatie van Eigen Haard en 
Ymere om een additionele bijdrage te doen (businesscase Ymere/Eigen Haard). Bovendien betekent 
het programma met volledig in zetten op de sociale doelgroepen dat er geen opbrengstpotentie te 
verwachten is uit de tijdelijke woningen. 

Voor een sluitende vastgoedexploitatie voor de genoemde doelgroepen is een minimale 
exploitatietermijn van 20 jaar nodig, de locatie is echter beschikbaar voor maximaal 10+5 jaar. 



Uitgaand van die verlengde periode is dat dus nog steeds 5 jaar tekort voor een sluitende 
vastgoedexploitatie. Het is voor de corporaties een uitdaging om de vastgoedexploitatie op 0 te 
krijgen, maar zij hebben de intentie uitgesproken er alles aan willen doen om dit voor elkaar te 
krijgen. Daarvoor worden momenteel verschillende opties nader verkend:
- Het verplaatsen van (een deel van) de woningen naar een nieuwe tijdelijke locatie;
- Mogelijkheid om (een deel van) de casco’s van de woningen na 15 jaar als permanente woningen 

in te zetten in bijvoorbeeld De Nieuwe Kern of een ander project;
- Mogelijkheid om een terugkoop regeling op te zetten met de leverancier van de woningen;
- Mogelijkheid dat de corporaties zelf een tekort per woning accepteren, maar daar is een 

bestuursbesluit voor nodig wat er pas kan komen als de subsidies WBI en provincie er zijn.

Optimalisaties die zijn doorgevoerd om het publieke tekort omlaag te brengen zijn bijvoorbeeld dat 
de planning is geoptimaliseerd, de tijdelijke bus-parkeerplaats ingericht wordt met dikke 
stelconplaten in plaats van extra dik asfalt, Amsterdam zelf verantwoordelijk wordt voor de huur, 
exploitatie en bouwrijpe oplevering (na afloop) van de tijdelijke bus-parkeerplaats, de 
beschermingsmaatregelen van het 150kV-tracé zijn concreet gemaakt en de plankosten zijn 
geoptimaliseerd. Hierdoor is het publieke tekort op de businesscase/grondexploitatie omlaag is 
gebracht van ca 5,5 miljoen naar een tekort van ca 2,6 miljoen.

Doordat de meeste woningzoekenden binding hebben met Amsterdam en er met deze tijdelijke 
woningen dus primair een bijdrage wordt geleverd aan de woningnood op de Amsterdamse (sociale) 
markt, heeft Ouder-Amstel Amsterdam benaderd om ook een bijdrage aan het project te leveren (in 
de vorm van een korting op de grondhuur of als bijdrage aan het project), waarmee het publieke 
tekort op de grondexploitatie verder naar beneden gebracht kan worden.

Aanvullend subsidie nodig als dekking van restant publiek tekort
Ondanks de doorgevoerde optimalisaties resteert er nog een publiek tekort. Voor dit project zal 
daarom subsidie vanuit de Woningbouwimpuls (hierna WBI) van het ministerie van BZK aangevraagd 
worden (derde tranche, indienen aanvragen begin september 2021). 
De voorwaarden voor deze subsidie zijn:

 Uw aanvraag heeft betrekking op een afgebakend projectgebied.
 Binnen het projectgebied worden ten minste 500 woningen toegevoegd.
 De realisatie van het project is nog niet begonnen. De bouw van de eerste woningen start 

binnen 3 jaar en de bouw van de laatste woningen start binnen 10 jaar na toekenning.
 Uw project kent een aantoonbaar publiek financieel tekort.
 De maatregelen die leiden tot het publiek tekort zijn publieke investeringen die voor 

woningbouw noodzakelijk zijn.
 Medeoverheden moeten ten minste 50% van het publiek financieel tekort dekken. De 

bijdrage van de Woningbouwimpuls bedraagt maximaal 50%.
 Minimaal 50% van de woningen zijn betaalbare woningen. Onder betaalbare woningen 

wordt verstaan:
o sociale huurwoningen;
o huurwoningen voor middeninkomens met een huurprijs van maximaal € 1.000 per 

maand of lager als de bovengrens van middenhuurwoningen door de gemeente lager 
is vastgesteld;

o betaalbare koopwoningen met een verkoopprijs onder de NHG-kostengrens.



Via deze subsidie kan echter maximaal 50% van het publieke tekort gedekt worden. Daarnaast is dus 
nog dekking noodzakelijk voor de andere 50% van het publieke tekort. Een deel hiervan kan worden 
gedekt door een bijdrage van Amsterdam waarover wij in gesprek zijn, maar ook de Provincie wordt 
gevraagd om een bijdrage te leveren vanuit het knelpuntenbudget. Zo kan het project gezamenlijk 
haalbaar gemaakt worden.

Voor de aanvraag WBI is een grondexploitatie (businesscase) opgesteld waarin de kosten en 
opbrengsten zijn opgenomen. 

In de businesscase is eveneens een post opgenomen voor het verplaatsen van het busparkeren naar 
de tijdelijke locatie, omdat zonder deze verplaatsing de woningbouw niet mogelijk is. Ook deze 
gronden moeten gehuurd worden (van grondeigenaar NS die haar medewerking hieraan heeft 
toegezegd). Daarnaast moet de locatie opgeschoond, bouwrijp en gebruiksklaar worden gemaakt. Dit 
is nodig voor ca 3 jaar tot dat de definitieve parkeerlocatie in de SMH gereed is. 

Voor het opvoeren van de plankosten is gebruik gemaakt van de plankostenscan. Onderdeel van de 
plankosten zijn de historische kosten die gemaakt zijn in 2020 voor de opzet van het project en in 
2021 voor het uitwerken van de haalbaarheid van het project en de hiervoor benodigde subsidies. 

Uit de businesscase volgt een totaal publiek tekort voor dit project (publiek saldo contante waarde) 
van ca 2,6 miljoen euro. 
De gemeente Ouder-Amstel heeft zelf geen financiële middelen om dit tekort te dekken. De 
gemeente heeft een kleine gemeentelijke begroting (ca 35 miljoen) en heeft te maken met de 
tekorten op jeugdzorg en vanwege corona die opgevangen moeten worden. Daarom is geprobeerd 
om het publieke tekort door middel van de beschreven optimalisaties zover mogelijk te verkleinen. 
Voor het restant doet Ouder-Amstel een beroep op de beschikbare subsidiemogelijkheden.

Maximaal 50% van het publieke tekort kan gedekt worden via een subsidie uit de 
woningbouwimpuls. Dat betekent dat dus aanvullend dekking gevonden moet worden voor ca 1,3 
miljoen euro.
Daarvoor zijn wij zoals bovenstaand toegelicht in gesprek met Amsterdam over een bijdrage aan het 
project (subsidie tijdelijke woningen / lagere grondhuur). 
En de provincie wordt gevraagd om een bijdrage vanuit het knelpuntenbudget.

Bijdrage vanuit knelpuntenbudget Provincie
De provincie heeft het Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijk Bouwen en Versnellen 
Woningbouwproductie vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma  bevat de beleidsuitgangspunten en 
beschrijft de wijze waarop de provincie wil bijdragen aan versnelling van de woningbouwproductie. 
In Noord-Holland Zuid, onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), is de urgentie om de 
woningbouwproductie te versnellen het hoogst.
Uit het knelpuntenbudget levert de provincie ook een financiële bijdrage aan Ouder-Amstel ihkv de 
flexibele schil via Actieprogramma Woonproductie MRA 2018-2025. Deze bijdrage is bedoeld tbv 
uitbreiding van tijdelijke ambtelijke capaciteit om de versnelling van woningbouw (ook op kleine 
locaties) binnen MRA gemeenten te bevorderen. Gebleken is dat het gebrek aan personele capaciteit 
een belangrijke belemmering voor voortgang van de woningbouwprojecten was. Ouder-Amstel heeft 
een projectmanager en planeconoom ingehuurd voor DNK die voor een deel uit de financiële 
bijdrage betaald worden. Deze werken ook aan het deelproject flexwonen.

Daarnaast wordt het budget ook ingezet voor het wegnemen van financiële knelpunten; een niet-
sluitende businesscase door bijzondere kosten bij binnenstedelijk bouwen. Vanuit dit knelpunt wil 
Ouder-Amstel een bijdrage ontvangen ten behoeve van de tijdelijke woningen op P Bus. 



Aangezien vanuit de WBI maximaal 50% van het publieke tekort gedekt kan worden en Ouder-Amstel 
zelf niet financieel kan bijdragen, worden er naast de gesprekken met gemeente Amsterdam en de 
woningbouwcorporaties, ook gesprekken gevoerd met de provincie Noord-Holland over een bijdrage 
van het knelpuntenbudget. De flexwoningen in De Nieuwe Kern staan op het lijstje met projecten die 
in aanmerking komen voor een bijdrage uit dit budget.

De provincie wordt gevraagd om hiervoor 1 miljoen euro beschikbaar te stellen. Met deze bijdrage, 
een subsidie vanuit WBI en een bijdrage van gemeente Amsterdam kan het resterende publieke 
tekort volledig worden opgevangen en kunnen de 540 tijdelijke sociale woningen gerealiseerd 
worden in De Nieuwe Kern. Die woningen zijn dan vanaf 2024 gedurende 15 jaar beschikbaar voor 
starters en jongeren. Wat een versnelling betekent van minimaal 2 jaar en een aanzienlijk groter 
aanbod voor een doelgroep waar de nood momenteel het hoogst is.


