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Geachte mevrouw Bijleveld-Schouten, 

 

 

 
 

 
 

De woningmarkt in de Randstad en de grootstedelijke centra daarbuiten 
trekt fors aan. In sommige regio's is al weer sprake van oververhitting. 
Dat wil zeggen: de vraag naar woningen overtreft (bij verre) het aanbod 
van woningen. De koopmarkt heeft te maken met een inhaalvraag als 
gevolg van de afgelopen crisis, met zeer gunstige marktomstandigheden 
(zeer lage hypotheekrente en veel consumentenvertrouwen) en veel 
instroom vanuit de huursector als gevolg van het huurprijzenbeleid van 
de rijksoverheid. De druk op de woningmarkt als geheel wordt verhoogd 
door instroom van statushouders aan wie passende woonruimte moet 
worden geboden. 
  
Een tekort aan woningen brengt veel mensen in het nauw. Ze kunnen 
niet optimaal wonen in relatie tot hun woonbehoeften en hun werk. Ze 
moeten lang(er) wachten op een geschikte woning. Ze krijgen te maken 
met een 'schaarstepremie' in de prijs van woningen (hogere prijzen). En 
als gevolg daarvan moet er meer worden betaald en moeten er hogere 
hypotheken worden afgesloten. De kosten en de risico's zijn daardoor 
hoger, niet alleen voor huishoudens, maar ook voor de rijksoverheid als 
gevolg van de renteaftrek. Hogere prijzen als gevolg van schaarste 
kunnen in potentie leiden tot een 'prijsbubbel' die niet alleen voor 
huishoudens, maar ook voor de financiële sector en alle andere 
sectoren die aan de woningmarkt zijn gelieerd, een ernstig risico 
inhoudt. 
 
In het recente verleden zijn de gevolgen van de hoog opgelopen 
huizenprijzen aanleiding geweest voor de Tweede Kamer om uitgebreid 
onderzoek te doen naar de oorzaak van het ontstaan van zo’n bubbel. 
Uit het rapport ‘Kosten koper’ (2013) van de Tijdelijke Kamercommissie 
Huizenprijzen blijkt dat een structureel gebrek aan nieuwbouwaanbod 
daaraan mede ten grondslag heeft gelegen. 
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Vereniging Eigen Huis ziet in het oplopende woningtekort een grote zorg 
voor de toekomst en dicht de provincies een belangrijke (regisserende) 
taak toe bij het bestrijden hiervan. 
 
Het aanbod van woningen, inclusief de ombouw van kantoren en ander 
leegstaand vastgoed, houdt de toename van het aantal huishoudens 
niet bij. Daarbij staan veel nieuwbouwwoningen op de verkeerde plek. 
Juist op de locaties waar veel vraag is, wordt te weinig gebouwd en 
getransformeerd. Veel gemeenten geven slechts beperkt bouwgrond uit, 
waardoor de woningmarkt verder onder druk komt te staan en de 
huizenprijzen alleen maar verder zullen oplopen. 
 
Vereniging Eigen Huis is van mening dat het ontwikkelen van een 
regionale woonvisie, het vrijgeven van bouwgrond en het organiseren 
van voldoende woningaanbod niet aan individuele gemeenten kan 
worden overgelaten. De vereniging doet daarom een beroep op de 
provincies om de aan hen gedelegeerde regietaak veel daadkrachtiger 
op te pakken en er, samen met gemeenten, voor te zorgen dat de bouw 
van nieuwe woningen veel beter aansluit op de regionale vraag. 
 
Wij zien uit naar uw reactie en zijn vanzelfsprekend graag bereid tot 
nadere toelichting. 

 
Met vriendelijke groet, 

Vereniging Eigen Huis  

 

 

 

 

 

 

Rob Mulder 

Directeur Kennis & Belangenbehartiging 
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De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

De heer Ronald Plasterk  

Postbus 20011  

2500 EA Den Haag 

 

De minister voor Wonen en Rijksdienst 

De heer Stef Blok 

Postbus 20011  

2500 EA Den Haag 


