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Geachte heer, mevrouw, 

In 2019 is €3. miljard beschikbaar gesteld door het Rijk om het tekort aan betaalbare woningen in 
stedelijke gebieden terug te dringen. 

Gemeente Ouder-Amstel zou graag een deel van dit bedrag ontvangen om zo 540 flexwoningen in 
de sociale sector te kunnen realiseren. 

Ouder-Arnstel heeft in 2018 reeds onderzocht of het mogelijk was flexwoningen in haar gemeente te 
realiseren. Destijds bleek dat echter financieel niet haalbaar. Door het beschikbaar stellen van 
financiële middelen vanuit de Woningbouwimpuls wordt het voor Ouder-Amstel alsnog mogelijk 
flexwoningen te realiseren waardoor een doelgroep die in de regio Amsterdam moeilijk aan 
woonruimte komt, jongeren en starters, bediend kan worden. Daarom dienen wij deze aanvraag in. 

Het project  

Gemeente Ouder-Amstel is bezig met de voorbereiding van een grote gebiedsontwikkeling van circa 
4.500 woningen; De Nieuwe Kern. Binnen dit plangebied is een geschikte locatie voor flexwoningen 
beschikbaar aangezien deze laat in de fasering zit en met het nemen van de nodige maatregelen 
eerder vrijgemaakt kan worden. 
Op de beoogde locatie, huidig P Bus (t.b.v. evenementenparkeren), is het mogelijk 540 woningen te 
realiseren voor een periode van io-3.5 jaar. Gemeente Amsterdam is eigenaar van deze grond en is 
bereid deze aan ons te verhuren t.b.v. de flexwoningen onder voorwaarde dat er een alternatieve 
locatie voor de huidige functie (parkeren) wordt gevonden. Deze is door ons gevonden nabij station 
Duivendrecht (op grond van NS Vastgoed dat eveneens haar medewerking heeft toegezegd). 

Op deze manier wordt P Bus op korte termijn vrijgespeeld om 540 woningen voor jongeren en 
starters in de sociale sector te realiseren. De verdere planontwikkeling, realisatie en exploitatie zal 
door de woningcorporaties Eigen Haard en Ymere gezamenlijk opgepakt worden. 
Zij voorzien hierbij 3 huurcategorieën: 

Tot c 420 voor studio's Van 29 rT12  gbo 
- Tot c 633 voor 2-kamerappartementen van 32,5 m2  gbo 
- Tot c 720 voor 2-kamerappartementen van 39,5 m2  gbo 

Dit betekent dus dat i00% van de woningen onder de liberalisatiegrens valt. Er is bewust voor 
gekozen om op dit punt niet te optimaliseren door middenhuur toe te voegen aangezien wij dit niet 
vinden passen bij de doelgroep die we met deze woningen willen bedienen. Daarbij komt dat in 
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Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris, de burgemeester, 

middenhuur niet gewerkt kan worden met in de tijd begrensde huurcontracten waardoor mogelijk de 

locatie te laat weer vrij zou komen voor de definitieve invulling conform het plan voor De Nieuwe 

Kern. 

Situatie Ouder-Amstel  

Ouder-Amstel is een gemeente met een beperkte begroting (€35 miljoen op jaarbasis) die al zwaar 

wordt belast als gevolg van de structurele tekorten in de jeugdzorg en de grote groeiopgave. 

Daarnaast heeft Ouder-Amstel zelf vrijwel geen grond in eigendom, waardoor de gronden gehuurd 

moeten worden van derden. Dit betekent tevens dat er geen opbrengstpotentie voor Ouder-Amstel 

te verwachten is. Daarom is het niet mogelijk om zelf financieel risico te lopen anders dan de huidige 

inspanningen die voor eigen rekening en risico conform het genomen raadsbesluit zijn en worden 

geleverd om het project flexwonen van de grond te krijgen. 

Gezien de doelgroep die we willen bedienen, en de huurprijzen die daarbij horen, is het ook voor de 

woningcorporaties niet mogelijk een extra bijdrage te leveren om zo het publieke tekort te 

verkleinen. 

Bovenstaande betekent dat Ouder-Amstel heel graag gebruik maakt van de mogelijkheden van de 

WBI. De andere helft van het publieke tekort wordt dankzij bijdragen van derden, waaronder de 

Provincie Noord-Holland en gemeente Amsterdam, gedekt. 
Bovenstaande houdt in dat op het moment dat Ouder-Amstel geen bijdrage vanuit de WBI ontvangt, 

het project niet door kan gaan en de tijdelijke woningen niet worden gerealiseerd. 

Wij zijn van mening dat we gezien de ingewikkelde situatie; tijdelijke woningen vooruitlopend op 

definitieve, het uitplaatsen van de huidige situatie en het beperkte grondeigendom van Ouder-

Amstel een mooi project hebben opgestart waarvan we hopen dat we dit ook daadwerkelijk tot 

uitvoering kunnen laten komen.. 

We gaan ervan uit dat u na het lezen van alle documenten dezelfde mening heeft en hopen dat u de 

aanvraag kunt honoreren. 
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