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Geachte mevrouw Ollongren, 
 

Zowel in het regeerakkoord als in het rapport van de Samenwerkingstafel Middenhuur wordt 

erkend dat er meer betaalbare huurwoningen in de vrije sector moeten komen. De markttoets, 
zoals neergelegd in de Woningwet 2015, is echter een knelpunt voor het bouwen van 
middeldure huurwoningen door woningcorporaties op plaatsen waar geen commerciële partijen 
willen of kunnen investeren. Tijdens de laatste bestuurlijke samenwerkingstafel is afgesproken 
dat HPP, Aedes en de VNG een verkenning voor een vereenvoudigde markttoets doen. In deze 
brief geven wij hier een eerste aanzet voor. 

 
Primaat bij marktpartijen 

De Samenwerkingstafel Middenhuur heeft betrokken partijen bij elkaar gebracht en een goede 
basis gelegd voor samenwerking, waarbij alle partijen vanuit hun eigen positie een bijdrage 
kunnen leveren . Wat HPP, Aedes en VNG betreft blijft het uitgangspunt dat het niet-
gereguleerde deel van de huurmarkt in eerste instantie het werkterrein van marktpartijen is. 
Voor de uitbreiding van het aantal middeldure huurwoningen maken we graag maximaal 
gebruik van de markt. Bij nieuwe uitleg zal de gemeente rechtstreeks zaken kunnen doen met 
een marktpartij en ligt het niet voor de hand dat de gemeente een markttoets houdt. 

 
Wanneer wel een markttoets? 

• Een markttoets ligt voor de hand in het geval van binnenstedelijke ontwikkelingen in 
bestaande woongebieden waar een woningcorporatie al een substantieel deel van de woningen 
in eigendom heeft. In die gebieden is het soms voor een corporatie niet mogelijk om, zoals nu al 
is toegestaan, bij sloop/nieuwbouw volledig op de eigen footprint een gemengd programma 
terug te bouwen. Dan is ook aanpalende grond (zowel erfpacht als eigen grond) nodig om naast 
sociale huur ook middeldure huur  te realiseren. 
• Het gaat dan altijd om complexe ontwikkelingen: er zijn verschillende grondeigenaren, er 

staan woningen en gebouwen op de grond waar mensen in wonen. Er moet een plan komen 
voor de wijk, waarin meestal sprake is van slopen en terugbouwen. Dan is het extra van 
belang dat gemeente, markt en corporaties samen kijken naar wat er in zo'n buurt moet 
gebeuren. Marktpartijen kunnen of willen dat niet altijd. 
• Vaak heeft een woningcorporatie in zo'n gebied al een dominante rol: ze hebben er bezit, 
kennis van het gebied en belang bij een goede leefbaarheid. Voor de ontwikkeling van een wijk 
is het echter vaak belangrijk om niet alleen sociale huur te realiseren, maar juist om gemengd 
terug te bouwen. Als dat voor marktpartijen niet haalbaar is, komt de optie aan de orde dat de 
woningcorporatie ook middeldure huurwoningen bouwt (niet-daeb). De corporatie kan dan middeldure 
huurwoningen bouwen en woon- en leefbaarheidsgerelateerde activiteiten ondernemen. Deze moeten 
bijdragen aan de daebactiviteiten van de corporatie.
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• Dan moet er dus een markttoets worden uitgevoerd, die zo simpel mogelijk moet zijn. Dat betekent 
geen ingewikkelde rendementseisen, geen langdurige  procedures,  geen  dichtgetimmerde 
eisenpakketten en geen ingewikkelde uitneemconstructies. Zeker  als  een  woningcorporatie  een 
complex wil neerzetten met slechts een beperkt aantal middeldure huurwoningen  moet  dat  snel 
kunnen. We denken daarbij aan een financiële toets die ruimte laat om zulke ontwikkelingen te kunnen 
doen. 
• Het primaat blijft bij marktpartijen. Nu de administratieve scheiding van de corporaties is voltooid is  
het wel logisch, zoal u ook voorstelt, om marktpartijen en corporaties tegelijkertijd te betrekken in de 
markttoets. Er is in de beschreven situatie een groot belang voor gemeente en corporatie om samen te 
werken. Grond en woningen zijn deels eigendom van corporatie en deels van gemeente. Je hebt elkaar 
nodig om kwalitatief goede woningen in een goed ingerichte omgeving te realiseren. 
• Vaak zal de samenwerking met de marktpartijen in dergelijke situaties meerwaarde opleveren. Soms 
zal de marktconsultatie uitwijzen dat dit geen optie is. Door de corporatie meteen te betrekken bij de 
markttoets staat die niet meteen 'buitenspel' en de gemeente houdt grip op wie zich in een latere fase 
aan de opgave bindt. 
• In een vereenvoudigde markttoets moet geborgd blijven dat corporaties en marktpartijen in een 

gelijk speelveld opereren en dat het realiseren van niet-DAEB huurwoningen door de corporatie 
bijdraagt aan haar kerntaak. 
• Uiteraard wordt dat deel van de ontwikkeling uit de niet-daeb-tak van de corporatie gefinancierd. De 

daeb-activiteiten lopen geen risico en de financiering komt uit de kapitaalmarkt. 

In lijn met deze uitgangspunten denken wij de markttoets verder te kunnen vereenvoudigen. Wij willen 
graag samen met u dat traject verder vormgeven. 

 

 
Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 
 

Marnix Norder 

voorzitter Aedes 

 
Edward Stigter 

directeur leefomgeving VNG

  


