Nota van beantwoording n.a.v. ingekomen zienswijzen i.v.m.
inspraaktraject concept woonvisie Oud-Zuid 2008-2012
Vooraf:
De concept Woonvisie heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen in de periode vanaf 26 maart tot
en met 6 mei 2008. In dat kader vond op 24 april ’s middags een expertmeeting plaats met
woningcorporaties, huurdersverenigingen, ouderenadviesraad en zorginstellingen. Diezelfde dag vond
’s avonds een algemene informatieavond plaats in buurtcentrum Coenen-Lydia. De opkomst op deze
algemene bijeenkomst was bijzonder laag. Reden hiervoor was mogelijk dat ook al andere
discussieavonden waren gehouden.
Naar aanleiding van de opstellen van de concept woonvisie werd door de huurdersverenigingen de
Pijp en Zuid i.s.m. het Wijksteunpunt Wonen de campagne ‘In Mijn Wijk’ gelanceerd. Via de website
konden mensen een vragenformulier invullen om op die manier zo veel mogelijk mensen bij de
discussie over het wonen in het stadsdeel te betrekken. Daarbij werden ook twee thema
discussieavonden (14 en 27 maart) georganiseerd. Op beide avonden was het stadsdeel
vertegenwoordigd. Daarnaast was het stadsdeel aanwezig bij een discussie avond over de woonvisie in
de wijkraad Zuid-West op 25 februari van dit jaar. De verslagen van deze bijeenkomsten treft u hierbij
als bijlagen ter informatie aan.

Inspraakreacties:
1. Er zijn 153 standaardreacties binnengekomen opgesteld door de Vereniging Zuiden Pijpbelangen. Onder deze categorie vallen ook de individuele reacties die
overgenomen zijn van deze standaardreactie. De zienswijzen hebben betrekking op:
- De stukken hebben niet op de juiste manier ter inzage gelegen. Gesproken wordt over een
schending van art. 6 van het EVRM.
- Geen samenvoeging van 188 sociale huurwoningen in het appartementencomplex “Nieuwe
Huis” omdat er onder de huurders daarvoor geen draagvlak bestaat. De vier
arbeiderswoningen aan het Spijtellaantje niet ontrekken aan de woningvoorraad. En
geen gedwongen uitplaatsing van de oudere bewoners. Uitvoering geven aan het
burgerinitiatief.
- Geen containerwoningen (nabij de A. Fokkerweg). Dit leidt tot bomenkap (17) en
verwijdering van groen hetgeen leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit.
- Geen verkopen en splitsen van sociale woningen.
- Corporaties geen toegang geven tot de gemeentelijke basisadministratie bij mogelijke
woonfraude.
- De leegstand bij verkoop van woningen tot 6 maanden beperken.
- Het vorderen van leegstaande woningen opnemen als beleid.
- Geen Short stay. Hotelappartementen mogen de woonfunctie niet gaan verdringen.
- Woonvisie niet langer koppelen aan de huisvestingsverordening; die uitvoeringsregels
zorgen juist voor afbraak en uitholling van de voorraad sociale huurwoningen in de
aangegeven wijken. Geen samenvoeging van kleine woningen.
- Het percentage sociale huurwoningen op minstens 60%, bij nieuwbouw uitgaan van een
minimum van 40%.
De stichting Belangenbehartiging Bewoners en Ondernemers Oud-Zuid heeft eenzelfde
inspraakreactie ingediend. In die zienswijze werd ook nog het woningonttrekkingsfonds genoemd. Dit
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zou worden misbruikt daar de opbrengsten het toegestane plafond zouden overstijgen en die gelden
zouden dan in de algemene middelen verdwijnen.
Reactie van het Dagelijks Bestuur:
Ter inzage gelegde stukken: stukken zijn op de gebruikelijke manier ter inzage gelegd.
Afzonderlijke situaties: De Woonvisie spreekt zich niet uit over afzonderlijke situaties, zoals Het
Nieuwe Huis, de woningen aan het Spijtellaantje en dergelijke.
Containerwoningen: daar is juist grote behoefte aan en bij de uitwerking van de plannen wordt juist
zoveel mogelijk rekening gehouden met de monumentale bomen.
Het splitsen en verkopen van sociale huurwoningen: is onderwerp van stedelijk beleid. Het
stadsdeel kan binnen de kaders van dat beleid nadere richtlijnen opstellen. Met de gebiedsgerichte
verdeling van het contingent en het streven zo weinig mogelijk verkoop van betaalbare grote
woningen en benedenwoningen geschikt voor ouderen en mensen met een beperking, geeft het bestuur
hier vorm aan.
Toegang van corporaties tot de gemeentelijke basisadministratie: Het stadsdeel gaat hier niet over.
Het Dagelijks Bestuur vindt de bestrijding van woonfraude van groot belang; wanneer, onder
voorwaarden van goede privacybescherming, raadpleging van gegevens van de gemeentelijke
basisadministratie daarvoor dienstbaar is, is het bestuur daarvan geen tegenstander.
Leegstandsbestrijding: is niet specifiek in de Woonvisie opgenomen. Voor een deel valt dit onder
woonfraude, maar leegstand komt ook veelvuldig voor in het voor- en natraject van transformatie
(sloop, renovatie, splitsen, verkoop). Terecht wordt gevraagd om goede handhaving van beleidsregels
op dit punt. De leegstandscontrole ligt momenteel bij de Dienst Wonen. In de Woonvisie is
aangegeven dat op centraal stedelijk niveau met corporaties is afgesproken dat een te koop staande
woning na maximaal één jaar opnieuw in verhuur dient te worden gebracht. Binnen deze periode kan
via ingebruikgeving of tijdelijke verhuur leegstand zoveel mogelijk worden voorkomen. In de visie is
ook aangegeven dat de termijn van maximaal één jaar lang te vinden, maar in de onderhandelingen
voor de beleidsovereenkomst, die ook door het stadsdeel is ondertekend, was er wat dit punt betreft
niet meer ruimte..
Vorderen van woonruimte: mogelijkheid wordt geboden in de gemeentelijke
huisvestingsverordening en wordt zeer spaarzaam toegepast. De gemeente kan een woning uit de
vergunningplichtige voorraad vorderen als:
• de eigenaar of beheerder de woning leeg laat staan;
• de woning in gebruik is genomen zonder huisvestingsvergunning;
• de woning zonder vergunning aan de woningvoorraad is onttrokken.
Overigens zal in de regel de voorkeur worden gegeven aan het opleggen van een last onder dwangsom.
Leegstand in de niet-vergunningplichtige voorraad kan niet met dit instrumentarium worden bestreden.
De handhaving hiervan is overigens een taak van Dienst Wonen.
Beleid t.a.v. samenvoegen: Dit is in februari 2007, door vaststelling van de ‘Beleidsnota
woningonttrekking 2007’ in de Stadsdeelraad vastgelegd, en is met ingang van 1 maart 2008 van
kracht geworden. In de Woonvisie wordt hieraan gerefereerd. Conform dit beleid is alleen in bepaalde
gebieden, onder voorwaarde van reële of stevige financiële compensatie, samenvoeging van kleine
woningen mogelijk. Gelet op de voorwaarden die hierbij zijn gesteld deelt het Dagelijks Bestuur niet
de mening dat dit leidt tot een uitholling van de bestaande voorraad sociale huurwoningen en ziet ook
geen aanleiding dit beleid aan te passen.
Short stay: is stedelijk in ontwikkeling; waarschijnlijk zal Short stay op zeer beperkte schaal voor
huurwoningen boven de liberalisatiegrens mogelijk gemaakt gaan worden. Het gaat hier om een
afweging van belangen tussen enerzijds de woningzoekenden op de markt voor permanente en die
voor tijdelijke huisvesting. Er is onvoldoende reden om in alle gevallen woningzoekenden uit de
permanente markt voorrang te verlenen. Stadsdeel Oud-Zuid moet zich hierover nog uitspreken. Short
stay is te onderscheiden van een hotelfunctie; omzetting van woonfunctie naar hotelfunctie is in de
huidige bestemmingsplannen en in het woningonttrekkingsbeleid niet toegestaan. Alleen bij
uitzondering kan, onder voorwaarde van reële compensatie binnen het stadsdeel, hiervoor vrijstelling
worden verleend.
Percentage sociale huurwoningen: De Woonvisie wordt voorgesteld in het belang van de zorg voor
voldoende aanbod voor de laagste inkomensgroepen, tenminste 45% van de woningvoorraad te
behouden in de betaalbare categorie (tot max. € 520,-) ook op de lange termijn en bij nieuwbouw te
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streven naar een gemiddelde van 30% sociale huurwoningen en bij grotere nieuwbouwprojecten 40%.
Dit staat naast de aanbiedingsafspraken met corporaties. Het percentage sociale huurwoningen
(corporatiewoningen) ligt in het stadsdeel momenteel op ca. 31% (WiA2007). Een percentage van
60% corporatiewoningen is in Oud-Zuid volstrekt onhaalbaar. Wanneer het in de reactie gaat om alle
huurwoningen beneden de €520,- (ca. 59%, WiA 2007) zet een streven naar behoud van 60% van de
woningvoorraad in deze categorie de woningvoorraad- ontwikkeling volledig op slot. Gezien het
aandeel van de primaire en secundaire doelgroep in de bevolking (resp. 26% en 22%, WiA 2007) is dit
ook niet nodig. De argumenten zijn voor het Dagelijks Bestuur onvoldoende om de streefcijfers bij te
stellen.
Woningonttrekkingsfonds: alhoewel hier niets over in de Woonvisie staat, kan het Dagelijks Bestuur
hier het volgende over melden: In 2001 is afgesproken is dat de jaarlijkse storting € 90.756,- zou
bedragen. Eventueel hogere inkomsten zouden ten gunste komen van de algemene middelen, als
bijdrage in de apparaatskosten voor het beleidsveld volkshuisvesting. Uit deze middelen kunnen
subsidies beschikbaar worden gesteld in het belang van de volkshuisvesting. In 2007 waren de
inkomsten groter dan de jaarlijkse storting, maar er heeft geen afdracht hiervan plaatsgevonden naar de
algemene middelen. Het Dagelijks Bestuur heeft overigens het voornemen de bestedingscriteria van
dit fonds nog dit jaar te heroverwegen.
2. Zienswijzen in standaardvorm opgesteld door de Vereniging Oud-Zuid. Hiervan zijn
er 122 ingediend. De zienswijzen hebben betrekking op:
- Geen verkoop van sociale huurwoningen in de Oude en Nieuwe Pijp en de StadionSchinkel- en Marathonbuurt, ook niet via Maatschappelijk Gebonden Eigendom.
- Geen splitsing van huurwoningen in bezit van particuliere eigenaren en corporaties.
- Corporaties moeten vrijkomende bestaande grote woningen onder de huursubsidiegrens
verhuren aan gezinnen en vastleggen dat na vrijkomst deze niet duurder verhuurd wordt.
- Geen samenvoeging van woningen, de bestaande woningvoorraad in stand houden.
- Verbod op verkoop door corporaties van benedenwoningen en woningen op één-hoog
maar deze geschikt maken voor ouderen en mensen met een medische indicatie.
Individuele toevoegingen:
Door een aantal personen zijn bij de reactie individuele opmerkingen geplaatst. Deze hadden
betrekking op:
- Uitbreiding van aantal aanleunwoningen.
- Bevorder woningruil.
- Oude huizen milieuvriendelijk maken
- Zeer grote woningen geschikt maken voor meerdere alleenstaanden of alternatieve
woonvormen zoals woongroepen.
Een enkele burger heeft zowel een standaard reactie van de vereniging Zuid- en Pijpbelangen
ingediend, als de reactie van de Vereniging Oud-Zuid. Dit was echter een zeer gering aantal en zijn
daarom wel allebei meegeteld. Een negental standaardreacties zijn niet meegeteld omdat deze te laat
(na 10 mei) nog bij het stadsdeel binnenkwamen. Deze reacties bevatten geen nieuwe elementen. De
nota van beantwoording zal echter ook aan die personen worden toegezonden.
Reactie van het Dagelijks Bestuur:
Verkoop van sociale huurwoningen en maatschappelijk gebonden eigendom: In het kader van
stedelijke beleidsafspraken en in het belang van voldoende diversiteit van het woningaanbod en het
vergroten van aanbod voor middengroepen is verkoop van sociale huurwoningen binnen de stedelijke
contingenten en via de constructie van Maatschappelijk Gebonden Eigendom verantwoord. Deze
woningen komen ten goede aan het middensegment.
Splitsen van huurwoningen: Het aan het stadsdeel toegekende splitsingsquotum particuliere
huurwoningen is volledig toegekend. Toch kunnen nog wel splitsingsvergunningen worden afgegeven
als toezeggingen om bepaalde redenen worden ingetrokken. Het gaat dan niet om nieuwe
splitsingsvergunningen, maar op basis van het quotum reeds toegezegde splitsingen. Per saldo neemt
het aantal daarom niet meer toe. Nieuwe splitsingen buiten het quotum om beneden de huurgrens
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zullen uitsluitend nog alleen in zeer bijzondere situaties mogelijk zijn (knelpuntencontingent). De
verwachting is dat dit de komende jaren slechts tot een zeer beperkt aantal nieuwe splitsingen zal
leiden.
Het huurbeleid van woningcorporaties: is wettelijk geregeld. Aanvullend zijn met de corporaties
aanbiedingsafspraken gemaakt, waarin is geregeld dat voldoende woningen voor grote huishoudens
met lage inkomens ter beschikking zullen worden gesteld.
Verbod op samenvoegen: Een volstrekt verbod op samenvoegen doet geen recht aan belangen van
zittende (eigenaar-)bewoners en is op grond van de gewenste diversiteit van het woningaanbod ook
niet te rechtvaardigen. Bij de besluitvorming door de Stadsdeelraad in 2007 zijn de verschillende
belangen ook afgewogen. Zie tevens hiervoor.
Verbod op verkoop: In de Woonvisie is het voorstel opgenomen om te streven naar zo weinig
mogelijk verkoop van corporatiewoningen die prima geschikt (te maken) zijn voor ouderen en mensen
met een beperking. Dit komt overeen met de bedoeling van de insprekers.
Individuele toevoegingen: hier worden een aantal suggesties gedaan, die in lijn liggen met het beleid
(meer aanleunwoningen, bestaande woningen milieuvriendelijker maken) of dit maatwerk vergen
zoals grote woningen geschikt maken voor meerdere alleenstaanden of woongroepen).
3. Zienswijzen van Woningstichting Rochdale.
- Aanvullende afspraken over de kernvoorraad zijn overbodig. Rochdale vraagt zich af
waarom het stadsdeel vast wil houden aan 45% betaalbare huren (tot € 520), terwijl dit op
gemeentelijk niveau is losgelaten. De aanbiedingsafspraken corporaties en gemeente
garanderen immers voldoende aanbod voor de lagere inkomens (ook tijdens de
expertmeeting op 24 april werd door enkele corporaties aangegeven dit overbodig te
vinden).
- Wil zich niet vastleggen op afspraken over het aanbieden van woningen in het
middensegment.
- Is van mening dat de realisatie van aanpasbaar bouwen bij bestaande bouw vaak niet
mogelijk is of niet relevant.
- Waarom wordt het labellen van woningen voor jongeren niet genoemd als mogelijkheid om
de positie van jongeren in het stadsdeel te verbeteren.
- Geen nadere afspraken over de verkoop van sociale woningen voor West en de Pijp.
- Ondersteunt het stimuleren van MGE en kondigt aan binnenkort een eigen koopvorm te
introduceren.
Reactie van het Dagelijks Bestuur:
Aanvullende afspraken: Het Dagelijks Bestuur wijst er op dat in Oud-Zuid ongeveer de helft van de
betaalbare voorraad uit particuliere huurwoningen bestaat, die buiten de aanbiedingsafspraken vallen.
Ook los daarvan blijft de samenstelling van de voorraad naar huurhoogte een belangrijke maatstaf
voor de diversiteit van het woningaanbod.
Middensegment: Rochdale wijst erop dat juist in het kleine segment van grote huurwoningen, die niet
aan grote huishoudens met een laag inkomen toegewezen hoeven te worden, de enige ruimte in het
huurbeleid van corporaties bestaat. Het Dagelijks Bestuur doet niettemin een beroep op de
maatschappelijke rol van corporaties om deze woningen vooral in het middensegment aan te bieden,
om daarmee een bijdrage te leveren aan de doorstroming en oplossing van het tekort aan woningen
voor de middengroepen.
Aanpasbaar bouwen: De formulering in de samenvatting van de doelstellingen en voorstellen onder
D. Realiseren van woonzorg, is niet in overeenstemming met de beschrijving van de doelstellingen op
pagina 21-22 (moet zijn 30%). Een streven naar 100% aanpasbaar bij renovatie is inderdaad niet reëel.
Voorgesteld wordt 50%. Deze formuleringen zullen worden aangepast.
Labellen: Het stadsdeel gaat graag met de corporaties in gesprek over het labellen van bestaande
woningen voor jongeren. Tot dusver was aangenomen dat het op deze wijze labellen vanwege een
wettelijke beperking op campuscontracten niet mogelijk is. Stedelijk wordt nu naar wegen gezocht
om, naast actie richting Den Haag, toch een start te maken met labellen voor jongeren. Het Dagelijks
Bestuur ziet hierin goede mogelijkheden binnen het stadsdeel, gezien het grote aandeel kleine
woningen, en geeft hieraan de voorkeur boven nieuwbouw voor deze doelgroep. In de visie zal hier
een aanvulling op worden gemaakt.
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Verkoop: Het belang van behoud en toename van geschikte woningen voor doelgroepen van beleid
weegt naar de mening van het Dagelijks Bestuur voldoende zwaar om nadere afspraken te willen
maken met corporaties over beperkingen in de verkoop van sociale huurwoningen naar woningtype.
We zullen met de corporaties hierover in overleg treden.
MGE: Het Dagelijks Bestuur is blij met het standpunt van Rochdale over MGE en zijn benieuwd naar
de bijdrage die de ontwikkelde eigen koopvorm hieraan kan gaan leveren.
4. Zienswijzen Huurdersverenigingen de Pijp en Zuid.
- Het stadsdeel dient zich in te zetten voor het tegengaan van woningsplitsingen, zowel in de
particuliere - als in de corporatiesector. Verkoop door corporaties via maatschappelijk
gebonden eigendomconstructies zou mogelijk een alternatief zijn.
- Binnen het stadsdeel zijn erg weinig aanknopingspunten om speculatie tegen te gaan.
Mogelijke regelingen die zouden bijdragen aan het bemoeilijken van speculatie zijn o.a.:
het opheffen van de vrijstelling van overdrachtsbelasting voor snelle doorverkopers, het
afgeven van vergunningen op naam en adres, diverse vergunningen slechts afgeven indien
de aanvraag vergezeld gaat van een overeenkomst tussen bewoners en eigenaar. Het
stadsdeel zou fel moeten pleiten voor de benodigde aanpassingen in de gemeentelijke en
landelijke regelgeving.
- De aanbiedingsafspraken zouden juist een rol moeten spelen bij de verdeling van de
woonruimte. Deze afspraken dienen dan wel per stadsdeel gemaakt en gevolgd te worden.
- Wat betreft de particuliere sector onderschrijven we het standpunt van het stadsdeel dat
deze essentieel is voor m.n. de goedkopere huurwoningen en de toegankelijkheid van het
stadsdeel zonder lange wachttijden.
- Huurverlaging bij slecht geïsoleerde huizen, het stadsdeel wordt gevraagd zich hiervoor in
te zetten bij de landelijke politiek voor een isolatieaftrek (de Stichting belangenbehartiging bewoners
en ondernemers Oud-Zuid, had een zelfde zienswijze).
Reactie van het Dagelijks Bestuur:
- Splitsingen: Het Dagelijks Bestuur is geen voorstander van een nieuw quotum splitsingen in de
particuliere sector. De verwachting is ook niet dat de eerst komende jaren hier sprake van zal zijn.
Gezien deze reactie en ook andere reacties hieromtrent zal in de woonvisie hier een aanvulling over
worden opgenomen waarbij wordt aangegeven dat het stadsdeel ook in de volgende jaren geen
voorstander is van een nieuw splitsingsquotum particuliere huurwoningen voor het stadsdeel.
Wat betreft het splitsen door corporaties kan worden gesteld dat de suggestie om minder te splitsen in
de corporatiesector niet is overgenomen bij de tot standkoming van het nieuwe convenant splitsen en
verkoop sociale huurwoningen 2008-2016. Dit nieuwe convenant is mede tot stand gekomen met
instemming van de Huurdersvereniging Amsterdam en stadsdeel Oud-Zuid. Gelet hierop en gezien de
looptijd van het convenant acht het Dagelijks Bestuur het niet zinvol dit opnieuw in discussie te
brengen. Overigens wordt het quotum voor Oud-Zuid niet verhoogd.
- Tegengaan van speculatie: De mogelijkheden om als stadsdeel of gemeente zelf daadwerkelijk
tegen frauduleuze financiële praktijken op te treden zijn beperkt. De stadsdelen moeten hierbij vooral
samenwerken met anderen. Zo kan een stadsdeel niet de opsporing en het toezicht ter hand nemen.
Deze rol komt toe aan politie, justitie, de fiscus en het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Bij
vermoeden van strafbare feiten is een stadsdeel verplicht aangifte te doen bij politie en/of het BFT.
Voorts wordt in bepaalde gevallen de winst bij verkoop wel belast. Voor aanscherping hiervan is
aanpassing van de belastingwetgeving vereist. Wat betreft de suggestie om vergunningen te koppelen
aan personen: dit is niet mogelijk daar de meeste vergunningen objectgebonden zijn (bijv.
splitsingsvergunningen). Wat betreft het splitsen is in overleg tussen diverse partijen wel een
gedragscode splitsen opgesteld, waarin ondermeer wordt gesproken over een tussen eigenaar en
bewoners. De discussie over de mogelijkheden om speculatie tegen te gaan is nog niet afgerond. Het
stadsdeel is hierbij echter vrijwel volledig afhankelijk van andere instanties. In de woonvisie zal
hierover bij woonfraude een korte passage aan worden toegevoegd. Het Dagelijks Bestuur deelt de
zorgen over malafide vastgoedeigenaren. Het stadsdeel zal daarom ook de BIBOB bouwrichtlijn in
voeren. Binnen de mogelijkheden van de wet BIBOB zal het stadsdeel er alles aan doen om malafide
eigenaren aan te pakken.
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- Aanbiedingsafspraken: deze zijn juist alleen per marktgebied gemaakt. In de Woonvisie wordt al
als doelstelling aangegeven dat deze ook specifiek voor het stadsdeel Oud-Zuid zouden moeten
gelden. Toegezegd is wel dat de ook per stadsdeel gemonitoord zullen worden.
- Huurverlaging bij slecht geïsoleerde huizen: Duidelijk is dat dit op het bordje ligt van de
landelijke politiek. Het Dagelijks Bestuur is bereid om dit in eerste instantie aan te kaarten bij de
Dienst wonen om na te gaan of bespreking met het Rijk zinvol is.
5. Aanvullende zienswijzen Huurdersvereniging De Pijp
- Nogmaals aandacht voor en suggesties bij de aanpak speculatie en leegstand, waarbij o.a. de
suggestie wordt gedaan om alleen splitsingsvergunningen af te geven als vooraf goede afspraken zijn
gemaakt met de bewoners t.a.v. hun recht om te blijven en hun positie bij een verbouwing.
- Stop splitsen particuliere voorraad.
- Geen constructies meer mogelijk maken waarbij woningen van particulieren door corporaties
worden opgekocht en vervolgens worden gesplitst op basis van de afspraken splitsen
corporatiewoningen. Dat klikt als een mooie oplossing (zoals bij de Bakkerpanden) maar zet de deur
open voor dubieuze constructies waarbij corporaties worden bevoordeeld t.o.v. andere eigenaren.
- Gezien het feit dat een groot deel van de beschikbare sociale huurwoningen gaat naar mensen met
een stadsvernieuwingsurgentie, vraagt de huurdersvereniging zich af of een deel van het
woningaanbod alleen toegankelijk is te maken voor mensen zonder SV-status. Verder vraagt de
huurdersvereniging zich af, gezien het grote aantal SV-urgenties, of het nog wel gewenst is dat
eigenaren van een te splitsen pand bij het OGA een SV-status kunnen kopen voor huurders in hun
pand. Het wordt zinvol geacht hierover stedelijk afspraken te maken, in ieder geval zolang er grote
stedelijke vernieuwingsoperaties aan de gang zijn.
- Aanpak achterstallig onderhoud: in de woonvisie wordt actieve handhaving bij achterstallig
onderhoud gemist. Ook wordt gemist een visie op het onderhoudsbeleid bij te splitsen of gesplitste
panden. Vaak ontstaat een te kleine en niet goed functionerende Vereniging van Eigenaren. Als deze
onvoldoende reserveert voor het noodzakelijke onderhoud ontstaat van zelf de
stadsvernieuwingsopgave voor de toekomst. Daarom wordt gepleit om bij het rijk en gemeente aan te
dringen dat splitsen alleen mogelijk is als een VVE ontstaat van voldoende omvang.
- Short stay: verhuur van minder dan drie maanden is een ongewenste aantasting van de positie van
de huurder. Verder wordt short stay in regulier verhuurde woningen ongewenst geacht.
- Toezicht op rechtvaardige verdeling van woonruimte: gepleit wordt voor het monitoren van de
aantallen nieuw verhuurde woningen per doelgroep. Nu gebeurt dit door de corporaties voor het
Centrumgebied, maar dat is te grofmazig.
- Woonfraude: Zoeklichtacties zouden niet primair gericht moeten zijn op mensen die door de
woningnood gedwongen onderhuren, maar op degenen die daar misbruik van maken.
Specifieke opmerkingen t.a.v. de doelstellingen:
- De doelstelling van 45% woningen met een huur tot € 520,- is te laag.
- Tevens actief zoeken naar niet meer te verhuren bedrijfsgebouwen die in woonruimte
omgezet kunnen worden.
- Gezien de grote behoefte aan grotere woningen voor gezinnen zou met corporaties
afgesproken moeten worden dat alle woningen in dit segment aangeboden worden aan
gezinnen
Reactie Dagelijks Bestuur:
Speculatie en splitsen particuliere voorraad: zie eerdere reactie. Wat betreft het maken van
afspraken tussen eigenaar en huurders bij splitsen. Hiervoor is recentelijk een gedragscode splitsen
opgesteld. Hierbij zijn juist over dergelijke zaken in een convenant afspraken gemaakt tussen de
gemeente Amsterdam, de Makelaarsvereniging, Huurdersvereniging Amsterdam, het Meldpunt
Ongewenst Verhuurgedrag en de stadsdelen. De verwachting is dat deze gedragscode op korte termijn
definitief zal worden vastgesteld.
Opkopen van particuliere woningen door corporaties: Het Dagelijks Bestuur is van mening dat dit
op zich geen probleem hoeft te zijn, zolang duidelijk de volkshuisvesting wordt gediend. Bij het
zogenaamde Bakkercomplex was dit zeker het geval (zo heeft het ook geleid tot een toename van het
aantal sociale huurwoningen). Gelet op de onroerend goed prijzen is ook niet de verwachting dat dit
veelvuldig zal voorkomen.
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SV–kandidaten: Het Dagelijks Bestuur erkent het probleem doorstromers door het grote aantal SVkandidaten - ook met een jarenlange woonduur – niet kunnen doorstromen naar een gewenste woning.
Dit levert regelmatig veel ergernis op. Aanpassing van het systeem van woningtoewijzing is een
bevoegdheid van de Stadsregio. Het Dagelijks Bestuur is bereid om dit probleem in overleg met de
Dienst Wonen voor te leggen aan de Stadsregio. In de woonvisie zal in H. 6 bij de overige
doelgroepen een zin hierover worden opgenomen. Voorts wordt in de woonvisie gepleit voor een
experiment met buurtgerichte woningtoewijzing. Concreet is het stadsdeel in overleg met de Dienst
Wonen om een deel van de wibo-woningen in de nieuwbouw bij het Olympisch Stadion toe te wijzen
aan mensen met een buurtbinding.
Aanpak achterstallig onderhoud: Wat betreft onderhoud wordt in de Woonvisie aangegeven dat in
2008 zal worden begonnen met het op selectieve wijze actief aanschrijven bij panden die zichtbaar
verloederen. Het streven is er op gericht dit actief aanschrijven in de jaren daarna uit te breiden. Dit zal
echter mede afhankelijk zijn van de beschikbare capaciteit. Wat betreft het onderhoudsbeleid bij het
splitsen van panden. Om in aanmerking te komen voor een splitsingsvergunning dient de woning te
voldoen aan de eisen gesteld in het Bouwbesluit 2003. Hierop wordt gecontroleerd. Gesteld wordt dat
door het splitsen VVE’s kunnen ontstaan van onvoldoende omvang. De wetgever heeft dit belang
echter reeds onderkend en vanaf 1 mei van dit jaar is de VVE verplicht een reservefonds in stand te
houden voor andere dan gewone jaarlijkse kosten (= de kosten voor groot onderhoud). Gelet hierop
acht het Dagelijks Bestuur het niet nodig hier in de Woonvisie nog iets over op te nemen.
Short stay: De voorstellen over short stay zijn nog in discussie. Er blijkt wel een duidelijke consensus
te bestaan om dit alleen toe te staan bij huurwoningen boven de liberalisatiegrens. Zie voorts eerdere
reactie.
Rechtvaardige verdeling woonruimte: Toegezegd is dat de corporaties medio 2008 met de eerste
resultaten zullen komen over de aanbiedingsafspraken. Daarbij is toegezegd dat ook een overzicht zal
worden verstrekt per stadsdeel. Het Dagelijks Bestuur zal afhankelijk van deze uitkomsten bezien of
nog een verdere monitoring voor Oud-Zuid wenselijk en mogelijk is. Dat zal dat in de monitoring
Volkshuisvesting van Oud-Zuid worden meegenomen.
Woonfraude: Het Dagelijks Bestuur is van mening dat Zoeklichtacties zinvol zijn in de bestrijding
van woonfraude. Daarnaast erkent het Dagelijks Bestuur dat ook de bestrijding van
bemiddelingsbureaus, die goedkope huurwoningen tegen woekerprijzen verhuren, van groot belang is.
Bureau Zoeklicht heeft hier ook specifieke onderzoeken naar lopen. Om het belang van de bestrijding
van malafide bemiddelingsbureaus te onderstrepen zal in de Woonvisie een zin over worden
opgenomen. Duidelijk is wel dat dit een taak is van de Dienst Wonen.
Specifieke opmerkingen m.b.t. de doelstellingen:
45% van de voorraad met een huur tot € 520,-. Gezien de huidige omvang van de primaire
doelgroep wordt deze grens als reëel ervaren. Voorts wil het Dagelijks Bestuur hiermee duidelijk ook
het signaal afgeven dat niet alleen de voorraad corporatiewoningen van belang is maar dat ook een
deel van de voorraad particuliere huurwoningen van essentieel belang is om te garanderen dat er ook
in de nabije toekomst voldoende aanbod van goedkope huurwoningen beschikbaar blijft. Dat de
huidige voorraad goedkope woningen de komende jaren zal dalen is wel zeker en zonder dat het
stadsdeel daar veel invloed op kan uitoefenen.
Bedrijfsgebouwen: Het Dagelijks Bestuur vindt de suggestie om bij de operatie stofkam ook
bedrijfsgebouwen die niet meer worden verhuurd te betrekken een goede suggestie en zal dit in de
woonvisie worden meegenomen.
Met de corporaties afspreken dat alle grote huurwoningen worden aangeboden aan gezinnen:
Ondanks dat in de meeste gevallen standaard beleid is, is het Dagelijks Bestuur bereid deze suggestie
over te nemen, met de kanttekening dat dit dient te gebeuren overeenkomstig het
woningtoewijzingsysteem. Dit zal worden toegevoegd bij de doelstellingen onder E.
6. Werkgroep Toegankelijkheid Oud Zuid
- Betreurt dat de voorstellen bij de onderdelen woonzorg, woonservicewijk en beperken
verkoop van sociale huurwoningen die geschikt zijn voor ouderen en mensen met een
beperking, weinig krachtig zijn.
- Van belang is dat bij nieuwbouw nauwgezet het toezicht op de naleving van de wettelijke
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toegankelijkheidsregels moeten plaatsvinden.
- Woonvisie zou concreet moeten ingaan op de knellende problematiek (van het fors tekort
aan woningen voor genoemde doelgroepen), en daar ook de visie op zelfstandig wonen uit
het WMO-beleidsprogramma betrekt.
- Dit geldt ook voor de doelstelling ‘realisatie van ten minste één woonservicewijk: Beveelt
aan bij realisatie van woonservicewijken het ASW-rapport van maart 2006 ‘Kwaliteitscriteria
voor servicewijken vanuit gebruikers bekeken’ te betrekken. Aan het aspect sociale
veiligheid van begane grondwoningen zal extra aandacht besteed moeten worden.
- Juicht het toe als bij nieuwbouw of renovatie het accent komt te liggen op levensloopbestendige en/of aanpasbare woningen. Niet alleen woningcorporaties maar ook
particuliere huiseigenaren moeten daartoe gestimuleerd worden.
- Mist de visie op het verbouwen of transformeren van kantoor- en bedrijfsruimten naar
levensloopbestendige en betaalbare woningen.
- Bepleit dat bij afspraken over woningen die beschikbaar komen voor doelgroepen ook de
Huurdersvereniging Zuid, de Ouderen Adviesraad en de Werkgroep Toegankelijkheid Oud
Zuid betrokken worden.
- Stadsdeel moet zichzelf een prestatieverplichting opleggen en helder in de nota aangeven
welke voorgenomen activiteiten wanneer zijn afgerond.
- Een woonvisie tot 2012 biedt onvoldoende perspectief voor de lange termijn.
- Is verheugd dat het stadsdeelbestuur van mening is dat bewoners in de gelegenheid
gesteld moeten worden zelf de voor hen meest geschikte woonvorm te kiezen. Dit
veronderstelt wel dat naast de geplande productie een extra inspanningverplichting wordt
aangegaan om deze keuzemogelijkheid ook daadwerkelijk vorm te geven.
Reactie van het Dagelijks Bestuur:
Voorstellen t.a.v. woonzorg, woonservicewijk en verkoop zijn weinig krachtig: Voor de
daadwerkelijke realisatie van alle voorstellen is het stadsdeel afhankelijk van verschillende andere
organisaties zoals zorginstellingen en woningcorporaties. In overleg met deze organisaties zullen de
voorstellen dan ook nader moeten worden ingevuld.
De wettelijke toegankelijkheidsregels: deze zullen worden nageleefd.
Woonvisie zou concreter in moeten gaan op het forse te kort aan woningen voor de genoemde
doelgroepen: Daar zoals al gemeld het stadsdeel voor de realisering van verschillende doelstellingen
afhankelijk is van andere spelers op de markt en het stadsdeel niet beschikt over grootschalige
nieuwbouwlocaties, zal de nadere uitwerking per project plaatsvinden. Dit geldt ook voor de
realisering van een woonservicewijk..
Visie wordt gemist op het transformeren van kantoor- en bedrijfsruimten: zoals al gemeld zal bij
de operatie stofkam ook leegstaande kantoorpanden worden betrokken.
Bij afspraken over woningen die beschikbaar komen voor doelgroepen zouden ook belangen van
organisaties moeten worden betrokken: Regelmatig voert het stadsdeel overleg met diverse
belangen groepen. De Werkgroep Toegankelijkheid zal eveneens bij dit overleg worden betrokken.
Het Dagelijks Bestuur acht het echter niet zinvol om deze belangengroepen te betrekken bij allerlei
individuele bouwprojecten.
Stadsdeel zou zich zelf een prestatieverplichting op moeten leggen en moeten aangeven welke
activiteiten wanneer zijn afgerond: Daar voor de daadwerkelijke realisatie het stadsdeel afhankelijk
is van anderen is het Dagelijks Bestuur van mening dat dit niet goed mogelijk is.
Een woonvisie tot 2012 biedt onvoldoende perspectief voor de lange termijn: Het Dagelijks
Bestuur acht het van belang dat ook een volgend bestuur eigen afwegingen kan maken.
7. Zienswijze Robin Fransman.
- Vanwege enerzijds het grote aantal kleine woningen (62% van de voorraad is < 60m2) en anderzijds
een groot aantal woningen die juist heel groot zijn, moet de doelstelling van Oud-Zuid zijn om juist
het middengebied (woningen met een oppervlak tussen 75 en 120) sterk te verhogen. Daartoe zou het
samenvoegen van woningen in de Pijp, Hoofddorppleinbuurt, Schinkel en Stadionbuurt en het splitsen
van woningen in Willemspark-, Apollo- en Museumpleinbuurt actief moeten worden aangemoedigd
c.q. toegestaan.
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- De eigen woning is nog altijd het belangrijkste vermogensbestanddeel voor de meeste
woningbezitters en een belangrijk onderdeel voor vermogens- en pensioenopbouw. Daarbij valt ook
op dat uit de Woonvisie 2008 – 2012 blijkt dat de corporaties de afgelopen 5 jaar nauwelijks hebben
bijgedragen aan de toename van het eigen woningbezit. Daarom moet in de Woonvisie de doelstelling
worden opgenomen dat het eigen woningbezit moet stijgen in het middensegment en in het segment
kleiner dan 75m2. Daartoe moeten o.a. afspraken worden gemaakt met corporaties over de aantallen,
fasering en de verdeling over de verschillende grootte en klasses.
- Om beleid goed vast te kunnen stellen is een fijnmazig inzicht nodig in de huidige woonvoorraad
langs drie assen, grootte van woning, huur of koop, en prijsklasse. Deze informatie moet dan in
verband worden gebracht met de inkomensgroep, leeftijd en gezinssamenstelling van de bewoners.
Reactie van het Dagelijks Bestuur:
Samenvoegen van woningen in West en de Pijp bemoedigen, evenals het aanmoedigen van
splitsen in het Middengebied: Met de vaststelling in 2007 van een nieuwe partiële
huisvestingsverordening is niet gekozen voor het in algemene zin bemoedigen van splitsingen. Reden
hiervoor is met name dat er ook aan kleine woningen grote behoefte bestaat en op die manier nog
enigszins betaalbaar zijn. In bepaalde situaties (gezinssamenstelling) is het wel mogelijk om in
sommige buurten samen te voegen. Het splitsen van huurwoningen in de vrije sector huur is reeds
onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Het Dagelijks Bestuur is van mening dat het niet wenselijk is
dat in het Midden ook splitsingen van goedkope woningen toe te staan toe te staan, juist omdat die
woningen in die buurten al schaars zijn.
Afspraken maken met corporaties over het bevorderen eigen woningbezit: Het Dagelijks Bestuur
is van mening dat er al voldoende afspraken hier over zijn.
Fijnmazig inzicht in de huidige situatie: het Dagelijks Bestuur is van mening dat de monitoring
volkshuisvesting van het stadsdeel hier ruim voldoende inzicht in geeft.
8. Zienswijze dhr. Boni Rietveld
De heer Rietveld kaart een persoonlijke situatie aan: hij is in de gelegenheid zijn huurwoning op
Duivelseiland, samen met een huisgenoot te kopen van woningcorporatie Het Oosten. De corporatie
geeft aan dat het stadsdeel hiervoor belemmeringen opwerpt.
Hij geeft aan dat door deze constructie juist meer effectieve woonruimte ontstaat voor meer personen.
Als starters is de 10% korting die de corporatie biedt een groot voordeel bij aankoop van hun huidige
huurwoning.
Reactie van het Dagelijks Bestuur:
- Het voorgestelde beleid t.a.v. verkoop corporatiewoningen is gericht op het handhaven of
bereiken op termijn van een goede mix van betaalbare huurwoningen, woningen in het middensegment
en vrije sector huur- en koop. Als onderdeel van het Museumkwartier valt Duivelseiland in het gebied
waar verkoop van sociale huurwoningen niet wordt toegestaan. Daarbij kan geen rekening gehouden
worden met in individuele gevallen te behalen voordeel. Te meer daar op termijn het verlies van een
betaalbare grote huurwoning niet meer is te compenseren.
9. Overige zienswijzen.
Een aantal bewoners hebben nog andere individuele zienswijzen ingediend:
M. Brouwer: vreest dat de Pijp over 10/15 jaar verloederd zal zijn, Wil graag de huidige smeltkroes
van bedrijvigheid en bewoning van allerlei rangen en standen behouden.
Reactie Dagelijks Bestuur: Duidelijk is dat populaire wijken, zoals de Pijp onder druk staan. Wij
denken echter dat er voldoende garanties zijn dat de veelzijdigheid in bedrijvigheid en wonen
behouden blijft.
W. van Vliet en M. van Vliet-Oost: Er is al jaren geen hoop om als jong volwassene een eigen
woning, binnen de sociale sector, in Oud-Zuid te vinden. Zo kan kan zoon van 26 met 8 jaar woonduur
geen woning in de sociale sfeer bemachtigen, daar iedere keer iemand met een SV-status voorrang
krijgt. Daarnaast zorgt het splitsen van woningen voor veel overlast en heibel als je als huurder blijft
zitten.
Reactie Dagelijks Bestuur: Zie onder 5. SV-kandidaten en onder 4. splitsingen en 5. onder speculatie
en splitsingen.
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C.J. Korrel: ziet graag dat Oud-Zuid toegankelijk blijft voor iedereen en dat er geen elitebuurten
ontstaan. Verzoekt daarom het percentage sociale huurwoningen op ten minste 60% te stellen.
Reactie Dagelijks Bestuur: Een percentage van 60% is niet haalbaar zie onder 1. percentage sociale
huurwoningen. Het wordt wel van groot belang geacht dat een aanzienlijk deel van de goedkope
voorraad ook voor de langere termijn (tot 2020) behouden blijft (tenminste 45% met een maximale
huur van € 520,-; rekenhuur 2007) .
E. Rossen: woont op een hele kleine zolderkamer, wil graag wat groter maar in de sociale sfeer is niet
te verkrijgen.
Reactie Dagelijks Bestuur: Door de druk op de woningmarkt in Oud-Zuid is dit een groot probleem
dat nauwelijks is op te lossen. Wij denken wel dat diverse maatregelen helpen om de druk enigszins te
verlichten, zie onder andere 5. SV- kandidaten.
G. Molier: huren worden onbetaalbaar; door de exorbitant hoge taxaties voor de OZB, werkt de
gemeente er aan mee dat steeds meer betaalbare woningen in de vrije sector terecht komen.
Reactie Dagelijks Bestuur: Hier heeft het stadsdeel geen invloed op.
J. Heimans: is groot voorstander om splitsen weer toe te staan, omdat daarmee de kwaliteit van
woningen omhoog gaat.
Reactie Dagelijks Bestuur: Wij zijn geen voorstander van een nieuw quotum splitsingen, zie 2.
splitsen huurwoningen.
T. van Beek: Amsterdam kent een veel te hoog aantal sociale huurwoningen in vergelijking tot de
grootte van de bevolkingsgroep die hier voor in aanmerking behoort te komen. Hierdoor is de
woningmarkt verziekt geraakt. Verkoop is daarom een goed idee.
Reactie Dagelijks Bestuur: Van deze zienswijze nemen wij kennis.
M. van Ronin: het sociale huurbeleid heeft veel te veel geld gekost en is niet gunstig geweest voor de
woningmarkt.
Reactie Dagelijks Bestuur: Van deze zienswijze nemen wij kennis.
-------------------------

De over te nemen suggesties en aanvullingen zijn in de concept woonvisie verwerkt en met
geel geaccentueerd.
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