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THUIS IN ROTTERDAM
CONCEPT ADDENDUM WOONVISIE 2030 d.d. 11 maart 2019
1. Aanleiding
We maken ons in lijn met de Woonvisie 2030 onverminderd hard voor het realiseren van meer
balans in de woningvoorraad, woningen met toekomstwaarde en het op orde houden van de
basis in het wonen van alledag.
De beschrijving van de ambities en hoofddoelstellingen zoals opgenomen in de tekst van de
Woonvisie 2030 blijven onze leidraad. Wel vindt er op onderdelen een wijziging plaats om
duidelijk te maken hoe de noodzakelijke versnelling in de woningvoorraadontwikkeling er uit
ziet en hoe we de verduurzamingsambities en het inspelen op klimaatverandering nog
effectiever vorm geven in de woningvoorraad.
Daarnaast is met het verstrijken van de tijd én de start van een nieuwe raadsperiode een deel
van de korte termijn acties zoals opgenomen in de Agenda 2020 achterhaald. Alle reden om
ook de Agenda 2020 op te schonen en te vervangen voor een nieuwe Agenda 2022 die gelijk
op loopt met deze raadsperiode.
2. Aanpassing 1: versnellen op de woningvoorraadontwikkeling
Onderstaande tekst vervangt in zijn geheel paragraaf “1.1. Accommoderen van de
toenemende woningvraag van huishoudens met een modaal of hoger inkomen, sociale stijgers
en young potentials” uit de Woonvisie 2030
1.1 Bouwen aan een stad in balans als thuis voor alle Rotterdammers
Onze woningvoorraad zal nog harder moeten groeien om voor iedereen een thuis te
kunnen bieden
De Rotterdamse bevolking groeit. Rotterdammers blijven graag in de stad, krijgen hun
kinderen hier en steeds meer mensen van elders komen graag in Rotterdam wonen. De groei
zet zich door tot 2030 en ver daarna. Door deze groeiende vraag naar wonen in Rotterdam
neemt de druk op de Rotterdamse woningvoorraad sterk toe. Willen we voor iedereen een
thuis kunnen blijven bieden in de stad én onze woningmarkt gezond houden, dan zal de
Rotterdamse woningvoorraad tussen nu en 2030 sterk moeten toenemen. De Rotterdamse
voorraad aan zelfstandige woningen zal daartoe in 2030 minimaal 30.000 woningen meer
moeten tellen dan in 2017 (basis hiervoor is het in regionaal verband uitgevoerde
woningbehoefteonderzoek – zie kader).
Omdat er tegelijkertijd sprake is van een kwaliteitsopgave in de bestaande woningvoorraad
(bouwtechnisch, fundering, asbest en verduurzaming), zullen er tot en met 2030 ook woningen
vervangen moeten worden. Dit speelt verspreid door de stad, maar vooral in het gebied van
het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. De aanpak van de kwaliteitsopgave staat
beschreven in paragraaf 1.2 van de Woonvisie 2030.

CONCEPT Thuis in Rotterdam; addendum Woonvisie 2030 d.d. 11 maart 2019

1

Het nieuwbouwprogramma aan zelfstandige woningen zal dus tot 2030 een stuk groter
moeten zijn dan 30.000 woningen. Uitgaande van een vervangingsopgave van 10.900
zelfstandige woningen tot en met 2030, zorgen we er voor dat er in 2030 in totaal 42.000
woningen zijn bijgekomen als gevolg van nieuwbouw. We spelen daarmee op zeker: een
toename van per saldo 31.100 zelfstandige woningen in plaats van 30.000. Daarnaast hebben
we de ambitie om in ieder geval nog 2.000 onzelfstandige eenheden voor studenten toe te
voegen (zie ook verder in deze paragraaf). Het saldo komt daarmee op 33.100 zelfstandige én
onzelfstandige woningen.
Om die 42.000 zelfstandige en 2.000 onzelfstandige woningen te halen, maken we op korte
termijn een flinke inhaalslag in de bouwproductie en bouwen we daarna met een gezond
tempo door. Ook in een “minder” jaar zorgen we ervoor dat er een goede bouwproductie op
gang blijft: we hanteren voor zo’n jaar een ondergrens van 2.000 woningen per jaar.
Met de versnelling op de woningvoorraadontwikkeling versnellen we op een stad in
balans…
De noodzaak om te groeien zien we als kans om versneld toe te werken naar een betere
balans in de Rotterdamse woningvoorraad. Niet alleen stadsbreed, maar juist ook op
wijkniveau. Vanuit die ambitie zetten we in sommige wijken in op toevoeging van het midden
en hoger segment en in andere juist op het borgen van voldoende sociale segment.
Het doel van het verbeteren van de balans op wijkniveau, is de bewoners de kans te bieden
om wooncarrière binnen de wijk te kunnen maken. Of het nu de jonge starter betreft die het
ouderlijk huis verlaat, het stel met kleine kinderen dat wil verhuizen van een klein appartement
naar een grotere eengezinswoning of de oudere die de eengezinswoning juist wil inruilen voor
een gelijkvloers appartement.
Een meer gedifferentieerd woningaanbod betekent bovendien een bredere doelgroep in
wijken, waardoor een breder aanbod van voorzieningen overeind kan blijven of kan ontstaan.
Hier profiteren alle Rotterdammers van.
We grijpen stadsbreed én op wijkniveau in waar nodig en doen dit gericht. We sturen actief via
het nieuwbouwprogramma, het sloopprogramma en ontwikkelingen in de corporatievoorraad.
Stadsbreed is de leidraad voor nieuwbouw - op de korte en lange termijn - met het oog op een
betere balans: 20% sociaal segment, 30% middensegment, 30% hoger segment en 20%
topsegment. We initiëren en pakken regie waar nodig, stellen duidelijke kaders en faciliteren
de initiatieven die een positieve bijdrage leveren. Tot slot monitoren we structureel wat er qua
prijsontwikkelingen gebeurt.
De corporatievoorraad speelt bij dit alles een bijzondere rol, omdat we willen borgen dat
corporaties er voldoende kunnen zijn voor hun doelgroep. Daarnaast hebben corporaties
vanwege hun omvang belangrijke posities in wijken en buurten.
We kijken verder dan alleen het moment van start bouw of oplevering. Zo garanderen we dat
de balans duurzaam op orde blijft. We zorgen dat middensegment nieuwbouw voor langere tijd
middensegment blijft en/of sociale nieuwbouw voor langere tijd sociaal blijft. Dit laatste zal
echter niet per se stadsbreed gelden. Soms regelen we juist expliciet dat sociale nieuwbouw
bij de tweede verhuring, doorschuift naar het middensegment. Dit speelt onder meer in de
wijken van het NPRZ. In die wijken is behoefte aan het middensegment, maar kan het met het
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oog op herhuisvesting wenselijk zijn de eerste verhuring in het sociale segment te laten
plaatsvinden.
Tot slot zal het zo zijn dat de versnelling op het in balans komen van de woningvoorraad, niet
in alle wijken even stevig tot uiting zal komen. In sommigen wijken zijn de fysieke
mogelijkheden nu eenmaal beperkt en bovendien ligt de focus stadsbreed op die wijken waar
sprake is van een grote disbalans.
…waarbij we zorgen dat middeninkomens niet meer in de knel zitten
Bij het verbeteren van de balans ligt de focus stadsbreed op het midden en hogere segment.
Juist de middeninkomens zitten in de knel op de Rotterdamse woningmarkt (zie kader). Het
betreft vaak kleinere huishoudens, zoals net afgestudeerden met hun eerste baan, maar ook
ouderen die hun koopwoning hebben verkocht en boven de inkomensgrens van de sociale
doelgroep uitkomen. Ook gaat het om gezinnen met één of twee werkende ouders die
(samen) net wat meer dan een modaal inkomen hebben (ca € 38.035 tot € 55.000 per jaar (11-2019).
We zorgen voor én een betere beschikbaarheid (o.m. via nieuwbouw of liberalisatie van
sociaal bezit) én een betere toegankelijkheid (o.m. via voorrangsregels en
huurprijsmaatregelen) van de woningvoorraad in het midden en hogere segment, waarbij de
focus in het middensegment vooral op de huursector ligt. Tijdelijk zetten we ook in op extra
huisvestingsmogelijkheden voor middeninkomens in het duurdere sociale segment.
Met de focus op het midden en hoger segment lossen we niet alleen een knelpunt op voor de
huishoudens die in die segmenten achter het net vissen. Ook ontstaat ruimte voor
doorstroming voor een bredere groep woningzoekenden. Stijgers in het middensegment
kunnen doorverhuizen naar het hogere segment en stijgers in het sociale segment kunnen
doorverhuizen naar het middensegment. De doelgroep die qua inkomen op het sociale
segment is toegewezen zal op haar beurt als gevolg van de doorstroming een stuk minder
concurrentie ervaren van andere doelgroepen in dat deel van de voorraad.
Kader: achtergrond midden en hoger segment in de knel
In 2018 is in gezamenlijke opdracht van de regiogemeenten onderzoek uitgevoerd naar de woningbehoefte in de regio
als geheel en in elke gemeente afzonderlijk. Die behoefte is bepaald op grond van de te verwachten
huishoudensontwikkeling, economische ontwikkeling en de bekende woonwensen. Het onderzoek resulteerde in twee
toekomstscenario’s voor de ontwikkeling van de totale woningvoorraad, met bijzondere aandacht voor het sociale
segment.
Uit het onderzoek en beide toekomstscenario’s volgt dat er in Rotterdam een noodzaak is om het aantal woningen in
de vrije sector (midden segment en daarboven) fors te laten groeien, terwijl er juist een overmaat is in het sociale
segment en daar een afname kan plaatsvinden.
De reden voor de groeiende vraag naar wonen in het midden en hogere segment in Rotterdam is divers. Zo zijn en
raken Rotterdammers steeds beter opgeleid en komen zij steeds vaker in goed betaald werk terecht. Daarmee zijn zij
in staat om meer uit te geven aan woonlasten. Tegelijkertijd verandert de aard van onze stedelijke economie,
waardoor er steeds beter betaalde banen in de kennis- en dienstensectoren bij komen. Daarnaast zijn door de
inkomenseisen in het sociale segment, Rotterdammers met een middeninkomen ook echt op het middensegment
toegewezen.
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Als gevolg van de groeiende vraag naar wonen in het midden en hogere segment, zien we ook dat de prijzen in het
vrije segment sterker stijgen dan ooit. Het aantal woningen in het middensegment wordt hierdoor steeds kleiner, terwijl
dit segment juist al een tekort kent.

We verkleinen de kwalitatieve mismatch in het sociale segment: ouderen, studenten en
jongeren centraal
De nieuwbouw in het sociale segment heeft vooral tot doel de kwalitatieve mismatch tussen
vraag en aanbod in het sociale segment op te lossen. Want hoewel de totale voorraad nog
steeds van voldoende omvang is gezien de sociale doelgroep in Rotterdam (zie kader), zit er
een aantal groepen in de knel. Het betreft ouderen, studenten en jongeren. Met het langer
thuis wonen van ouderen groeit de behoefte aan specifiek voor ouderen geschikte woningen
(zie hiervoor ook paragraaf 3.3. van de Woonvisie 2030). Die voorraad is in bepaalde delen
van de stad, in het bijzonder de oude stadswijken, zeer beperkt beschikbaar. Een uitbreiding
van de voorraad voor ouderen geschikte woningen is daar van groot belang om te kunnen
borgen dat ouderen binnen hun bestaande netwerken langer zelfstandig kunnen blijven
wonen. Daarnaast geldt dat stadsbreed de voorraad woningen die echt betaalbaar is voor
jongeren en studenten door de prijsontwikkeling steeds kleiner wordt.
We bouwen in het sociale segment daarom vooral voor deze groepen en dagen de
ontwikkelende partijen uit om te zoeken naar innovatieve woonvormen en wooncombinaties
voor deze groepen. Door gericht voor ouderen en studenten te bouwen hopen we ook meer
ruimte te creëren in de reguliere voorraad voor bijvoorbeeld gezinnen. Met voor ouderen
geschikte woningen willen we ouderen verleiden uit een reguliere eengezinswoning te
verhuizen en door gericht voor studenten te bouwen hopen we hen te verleiden te kiezen voor
de echte studentenwoningen, in plaats van het delen van een grotere reguliere woning.
Daarnaast zal een deel van de nieuwbouw in het sociale segment expliciet worden gekoppeld
aan de herstructureringsopgave in delen van de stad en de herhuisvestingsbehoefte die
daaruit volgt. De balans in het betreffende gebied is daarbij altijd leidend voor het
woningbouwprogramma. Dit betekent dat vaak niet hetzelfde aantal woningen wordt
teruggebouwd. Via de (regionale) herhuisvestingsregeling zal het voor de te herhuisvesten
huishoudens echter ook mogelijk zijn om met voorrang in de bestaande voorraad gehuisvest
te worden.
Ook zetten we specifiek in op de toevoeging van onzelfstandige eenheden in het sociale
segment. Niet iedereen wil of kan zelfstandig wonen. Ook voor die Rotterdammers willen we
een thuis bieden. Voor nu is in ieder geval de ambitie geformuleerd om 2.000
studentenkamers toe te voegen, al dan niet in tijdelijke vorm en/of verplaatsbaar. Gedurende
de werkingsduur van de Woonvisie zal deze ambitie mogelijk aangevuld worden met een
ambitie voor de huisvesting van kwetsbare Rotterdammers (jong en oud).
We zorgen voor een fijn huis in een fijne woonomgeving
Een fijn thuis gaat om meer dan alleen de woning, maar vooral ook om een fijne
woonomgeving met ruimte voor ontmoeting, ontspanning en sport, voldoende aanbod van
groen, winkels en sociaal-maatschappelijke voorzieningen en een goede bereikbaarheid met
OV, fiets en/of auto. Dit zijn kernwaarden om te koesteren. We zullen dan ook niet zonder
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meer op elke open plek in de stad woningen toevoegen. We willen juist ook ruimte houden
voor ontmoeting, ontspanning en sport.
Bij het beantwoorden van de groeiende behoefte aan woningen respecteren we ook het
karakter van elk van de woonmilieus en passen we de groeiopgave daar op aan. Zo is het
centrumstedelijke woonmilieu veel dichter bebouwd dan het groenstedelijke woonmilieu,
waardoor het groenstedelijke woonmilieu veel meer groene en openbare ruimtes kent. De
aantallen zullen in het centrumstedelijke woonmilieu dan ook hoger zijn dan in de
groenstedelijke woonmilieus en ook het woningtype zal verschillen (hoogbouw en appartement
versus laagbouw en grondgebonden woningen). In sommige buurten staat de kwaliteit van het
woonmilieu zo onder druk door de dichtheid aan bebouwing en inwoners, dat bij een
herstructurering zelfs sprake is van een afname van het aantal woningen doordat er minder
woningen worden gebouwd dan er stonden. Dit speelt vooral in delen van het NPRZ.
Relatie Woonvisie en Omgevingsvisie Rotterdam
Als we als stad groeien qua woningen en inwoners zal ook de behoefte aan allerhande stedelijke voorzieningen
toenemen. Ook die voorzieningen hebben ruimte nodig, denk aan sportvelden en onderwijsintstellingen. We zullen
dus slim om moeten gaan met de steeds schaarser wordende ruimte. Hoe we keuzes maken als er ruimteconcurrentie
is tussen voorzieningen en hoe we slim ruimtegebruik toepassen, wordt beschreven in de Omgevingsvisie Rotterdam.
De Woonvisie 2030 vormt een van de uitvoeringslijnen van deze Omgevingsvisie en wordt met de Omgevingsvisie in
een breder ruimtelijk kader geplaatst.
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Voorraadontwikkeling in cijfers
Onderstaande tabellen vervangen de tabel op pagina 15 en 16 van de Woonvisie 2030 en figuur 4 in Bijlage 2 van de Woonvisie 2030.
Totale woningvoorraad(1) (incl onzelfstandige eenheden) in 2017 en 2030
2017(2)
Totalen
Sociaal
segment
Midden, hoger en
top segment

2030

310.300

100%

+33.100

343.400

100%

212.900

69%

-13.500(3)

199.400

58%

97.400

31%

+46.600

144.000

42%

Voorraadontwikkeling tot en met 2030

Top Totalen (12)
>1.300
>400k

(13)

Sociaal basis
<640
<180k

Sociaal
640 -711
180k-220k

Midden
711 -1000
220k-265k

Hoger
1.000-1.300
265k-400k

-18.900

+5.400

+25.600

+12.600

+8.400

+33.100

+5.000

+3.400

+12.600

+12.600

+8.400

42.000

Nieuwbouw – Onzelfstandig (7)

>+2.000

-

-

-

-

>+2.000

Sloop (8) (9)

-10.900

-

-

-

-

-10.900

Totalen
Nieuwbouw – Zelfstandig (4) (5) (6)

Upgrading (10)

blijft binnen sociaal

-5.000

+5.000

-

-

-

-

Huurontwikkeling

blijft binnen sociaal

-5.000

+5.000

-

-

-

-

Liberalisatie

naar vrije sector

-5.000

-5.000

+10.000

-

-

-

Waardeontwikkeling (11)

naar vrije sector

0

-3.000

+3.000

-

-

-
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(1) De definitie van woningvoorraad betreft alle objecten in de BAG met een woonbestemming. Het betreft zowel zelfstandige, als onzelfstandige eenheden.
(2) Het startjaar is 2017 (formeel 1 januari 2017). Dit is in lijn met het Regioakkoord en volgt uit het streven naar regionale eenduidigheid in het beeld van de
woningmarktontwikkeling. 2017 is bovendien het basisjaar in het regionaal woningbehoefteonderzoek waarop de voorraadontwikkelingstabel gebaseerd is.
(3) In het gemeentelijk bod van Rotterdam in het kader van het Regioakkoord is een ontwikkeling van de sociale voorraad beoogd van -16.600 woningen. In de
bovenstaande tabel komt de afname uit op -13.500 omdat ten opzichte van het gemeentelijk bod én een ambitie op onzelfstandige woningen (+2.000) is
toegevoegd (zie voetnoot 7) én het sloopcijfer is bijgesteld van 12.000 naar 10.900 (zie voetnoot 8).
(4) De definitie van nieuwbouw is “bewoonbare woningen die via nieuwbouw aan de woningvoorraad zijn toegevoegd”. Hiertoe behoren ook de 18.000 woningen
van de collegetarget voor de periode 2018 tot en met 2021. Het grote verschil is dat voor de collegetarget een woning al wordt meegerekend bij “start bouw”,
terwijl een woning voor de definitie in de tabel pas wordt meegerekend als deze bewoonbaar is cq opgeleverd. In de praktijk zit daar vaak 1 (bij een reguliere
eengezinswoning) tot 3 jaar (bij een complex binnenstedelijk project) tussen. Concreet betekent dit dat woningen die in de periode 2018 tot en met 2021 zijn
gestart, leiden tot bewoonbare woningen in de periode 2019 t/m 2024.
(5) Stadsbreed is de leidraad voor nieuwbouw met het oog op een betere balans: 20% sociaal segment, 30% middensegment, 30% hoger segment en 20%
topsegment. Deze percentages leiden tot de nieuwbouwaantallen zelfstandige woningen zoals opgenomen in de tabel. Voor de 20% sociaal dienen het
segment sociaal basis en sociaal te worden opgeteld. NB. Hoewel de percentages stadsbreed de leidraad vormen, geldt dat per bouwplan de verdeling in
prijscategorieën verschilt, afhankelijk van de balans die er al is in het betreffende (aangrenzende) gebied.
(6) De corporatie zullen zo’n 80% van de totale nieuwbouw in het sociale segment (8.400) voor hun rekening nemen. Het overige deel wordt opgepakt door
particuliere huisvesters, in het bijzonder partijen gericht op studenten.
(7) Op dit moment is alleen een ambitie geformuleerd op onzelfstandige eenheden voor studenten. Mogelijk wordt deze gedurende de werkingsduur van de
Woonvisie aangevuld met een ambitie voor de huisvesting van kwetsbare Rotterdammers (jong en oud).
(8) Het getal 10.900 is een afgeleide van het getal 12.000 uit het coalitieakkoord. Het getal 12.000 diende echter ter vervanging van de 15.000 uit de Woonvisie
2030, welke als startjaar 2015 kent. Omdat het startjaar van de bovenstaande tabel 2017 betreft, zijn de reeds in 2015 en 2016 in de BAG als sloop
geregistreerde woningen verrekend met de 12.000. De resterende opgave tot 2030 komt daarmee uit op 10.900 woningen.
(9) De sloopopgave bestaat voor het merendeel uit corporatiewoningen en beperkter uit particuliere woningen. De particuliere opgave concentreert zich in de
focuswijken van NPRZ, de corporatieopgave vindt daar en verspreid over de stad plaats. De particuliere sloopopgave maakt onderdeel uit van het grondige
aanpak-spoor van het NPRZ.
(10) De kwaliteitsopgave binnen het sociale segment zal niet altijd opgelost worden via sloop, maar ook via een fikse upgrading. Het streven is in ieder geval 5.000
extra op te knappen. Als gevolg van de verbetermaatregelen zullen deze woningen wel wat stijgen in prijs, maar nog steeds behoren tot het sociale segment.
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(11) In deze tabel is alleen het effect van waardevermeerdering in de lagere marktsegmenten meegenomen. De effecten van de waardevermeerdering in de hogere
marktsegmenten zullen wij monitoren om te zien of deze leidt tot een toename van het topsegment ten gunste van het hoger segment en het hoger segment
ten gunste van het middensegment.
(12) In deze tabel is geen aanname gedaan omtrent wooneenheden die worden toegevoegd als gevolg van woningvorming en wooneenheden die worden
onttrokken als gevolg van samenvoegingen. Deze initiatieven zijn – ondanks subsidiering en voorlichting – sterk afhankelijk van de markt. Ook zijn hierop
vanuit het woonbeleid geen ambities geformuleerd (samenvoegen zit als instrument in de grondige aanpak NPRZ waar wel een ambitie op bestaat, maar op
samenvoegen op zich niet). Wel zullen we natuurlijk monitoren om welke aantallen het gaat en wat het effect is op de totale voorraadontwikkeling.
(13) De gemeente werkt continue aan het verbeteren van haar registratiesystemen, zo ook de BAG. Als gevolg daarvan kunnen administratieve wijzigingen
optreden die ook effect hebben op het aantal objecten met een woonbestemming.

Ontwikkeling zelfstandige woningvoorraad 2000, 2017 en 2030 (incl aandeel corporaties)
2000
(won)
289.500

totaal

2017
(won)
310.300

(%)
100,0%

midden-, hoger en topsegment
waarvan corporatie

72.100
3.200

24,9%

sociaal incl sociaal basis
waarvan corporatie

217.400
158.700

75,1%

194.700
149.000

67,3%

1,1%

54,8%

2030
(won)
341.400

(%)
100,0%

97.400
9.500

31,4%

*)

212.900
124.700

68,6%

*)

154.500
109.300

49,8%

*)

3,1%

40,2%

(%)
100,0%

144.000
11.200

42,2%

*)

197.400
114.500

57,8%

*)

133.600
96.400

39,1%

*)

3,3%

33,5%

*)

*)

*) van totale voorraad
sociaal basis

waarvan corporatie
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Prijsklassen coalitieakkoord, peil 1 januari 2018, met voorstel voor indexering van dik gedrukte grensbedragen

Sociaal basis

huur
<640

Sociaal

640-711

Middensegment

711-1000

Hogere
segment

1000-1300

Topsegment

>1300

indexering
hoge aftoppings–
grens, indexering
van Rijkswege
(verwachte
huurontwikkeling)
liberalisatiegrens,
indexering van
Rijkswege (CPI)
CPI, afgerond op
veelvoud van 5
euro
CPI, afgerond op
veelvoud van 5
euro

koop
<180.000

indexering
volgt % stijging NHG grens, afgerond op
veelvoud van 5000 euro

180.000-220.000

volgt % stijging NHG grens, afgerond op
veelvoud van 5000 euro

220.000-265.000

afgeleid van en volgend aan NHG
kostengrens (gemiddelde koopsom NL
medio het jaar)
volgt % stijging NHG grens, afgerond op
veelvoud van 5000 euro

265.400-400.000

>400.000
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3. Aanpassing 2: Energiezuinig en milieuvriendelijk wonen bevorderen
Onderstaande tekst dient ter vervanging van paragraaf “2.3 Energiezuinig en milieuvriendelijk
wonen bevorderen” uit de Woonvisie 2030.
2.3 Energiezuinig en milieuvriendelijk wonen bevorderen
Rotterdam wordt duurzamer met een schoon, betaalbaar, veilig en betrouwbaar
energiesysteem voor iedere Rotterdammer
We zijn ervan overtuigd dat investeringen in duurzaamheid voor de langere en de korte termijn
gunstig zijn voor de stad. We werken toe naar een schone, betaalbare, veilige en betrouwbare
energievoorziening voor iedere Rotterdammer.
Onze ambitie is dat de Rotterdamse woningvoorraad op kostenefficiënte wijze geïsoleerd
wordt, zodat het energieverbruik daalt, het binnenklimaat gezonder wordt en het comfort stijgt.
Tegelijkertijd zetten we in op hernieuwbare en schonere vormen van energie, waardoor op
termijn de gebouwde omgeving van Rotterdam alleen nog maar duurzame energie gebruikt en
aardgasvrij is.
Daarbij gaan we in lijn met de landelijke doelstelling voor 49% CO 2 reductie in 2030 ten
opzichte van 1990 en zetten we nu al stappen om aardgasvrij te worden in 2050. Dit doen we
door woningen op een andere manier te verwarmen en elektrisch te gaan koken.
Strategie: eigenaar centraal
De strategie voor de verduurzaming van woningen richt zich vooral op bestaande bouw, omdat
in de nieuwbouw duurzaamheid al een duidelijke plek heeft. Vanaf 2020 is de (Europese) eis
voor nieuwbouw immers richting energieneutraal en landelijk is er een verbod gekomen op
aardgas bij nieuwbouw.
In de bestaande bouw is nog veel winst te behalen, voor verhuurder, eigenaar en bewoner.
Minder woonlasten (betere betaalbaarheid), betere toekomstwaarde en meer comfort is de
inzet. De woningeigenaar – corporatie, particuliere verhuurder of eigenaar bewoner – staat
centraal: verduurzaming is primair een verantwoordelijkheid van de eigenaar van een pand.
Onze inzet is dan ook het overtuigen van alle type eigenaren tot energiezuinig gedrag en het
investeren in de woning met het oog op een lager energieverbruik. Rotterdamse particuliere
woningeigenaren helpen we actief om energiezuiniger en milieuvriendelijker te wonen, door
het delen van expertise over en het geven van advies rond de financiering en de uitvoering
van maatregelen.
Binnen de eigenaargerichte aanpak heeft ook het stimuleren van Verenigingen van Eigenaren
(VvE’s) onze nadrukkelijke aandacht. We zien hierin corporaties en particuliere verhuurders
met bezit in VvE’s en VvE-beheerders als belangrijke partners.
Zowel corporaties als particuliere verhuurders stimuleren we tevens om de bewustwording van
hun bewoners rond energiegebruik te vergroten.
Tegelijkertijd zijn we realistisch in onze ambities. Sommige woningen in de bestaande
woningvoorraad lenen zich bouwtechnisch of economisch gezien niet voor de grootschalige
investeringen die dit vereist. Vaak betreft het ook woningen die woontechnisch van lage
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kwaliteit zijn, bijvoorbeeld kleine, oude portiekwoningen zonder lift. In die gevallen kan
vervanging dan ook logischer zijn, dan verduurzaming van de bestaande woning.
Kwantificering van de doelstellingen
In lijn met de huidige landelijke ambities streven we voor de Rotterdamse particuliere
huurvoorraad naar gemiddeld label C, of het equivalent daarvan in de energie index, voor 80%
van de particuliere huurwoningen in 2020. De mate van benodigde isolatie is afhankelijk van
de nieuwe warmtevoorziening. Bij lage temperatuur oplossingen (40 graden) zal label A+
nodig zijn.
Voor de corporatievoorraad is ons uitgangspunt dat in 2025 sprake is van een gemiddelde
energie index (EI) die onder 1,4 ligt. De landelijke doelstelling over energiezuinigheid wordt in
de Rotterdamse corporatievoorraad later behaald dan landelijk ingezet. Dit vinden we
acceptabel omdat we van de corporaties ook investeringen vragen op een aantal andere
Rotterdamse woonopgaven. In het bijzonder de kwaliteitssprong in de corporatie- en
particuliere voorraad op Zuid, maar bijvoorbeeld ook het oplossen van funderingsproblemen bij
het corporatiebezit elders in de stad.
Het Rotterdamse Klimaat & Energieakkoord kan deze ambities verder met partijen
bespreekbaar maken en biedt ruimte voor nieuwe afspraken om bij te dragen aan de ambitie
van Aardgasvrij in 2050 en 49% CO2 reductie in 2030 t.o.v. 1990. Met dit akkoord kunnen we
ook inspelen op de ontwikkelingen uit het landelijke klimaatakkoord.
Voor de periode daarna koersen we richting 2030 op een verdere daling van de gemiddelde
EI/energielabel t.b.v. CO2-reductie in beide sectoren en dagen we partijen uit om in 2030 hun
gehele bezit tenminste op EI<1,8 dan wel label C te hebben. We verwachten hiermee ook via
de kwaliteitsslag op Zuid resultaten te kunnen behalen. De renovatie van woningen kan
gecombineerd worden met duurzaamheidsingrepen. Betere isolatie zorgt voor een lager
energieverbruik, klaar zijn voor een duurzaam alternatief en zorgt ook voor vraagvermindering
naar duurzame bronnen. Aandachtspunt bij het isoleren is ook de toenemende kans op
hittestress als gevolg van warmere zomers en oververhitting van de woning.
Duurzaamheidsambities door de jaren heen (1)
2020

2025

2030

2050

80% gemiddeld C

100% gemiddeld EI<1,4

100% ≤ label C

Vrijwel CO2-vrij

Particulier

Corporatie

Particulier + EI≤1,8

Aardgasvrij

Corporatie
(1)

De energiezuinigheid van bestaande woningen wordt landelijk bepaald via twee verschillende methoden, de
Energie-Index voor corporatiewoningen en het energielabel voor koopwoningen en particuliere huurwoningen. De
methode die wordt gebruikt voor berekening van het energielabel heeft dezelfde basis maar is sterk
vereenvoudigd ten opzichte van die van de energie-Index. In plaats van 150 indicatoren kijkt het label slechts
naar 10 indicatoren. Het Ministerie van BzK heeft opdracht gegeven voor een nieuwe bepalingsmethode voor de
energieprestatie, wat in principe een combinatie wordt van bouwkundige mogelijkheden met financiële
haalbaarheid. Dit zal ook leiden tot aanpassing van de (tussen)streefwaarden. Deze nieuwe methodiek zal naar
verwachting in 2020 worden ingevoerd.
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Aansluiten op duurzame, betaalbare alternatieven én het belang van de gebiedsaanpak
Om de bovengenoemde ambities te halen, streven we in samenwerking met corporaties en
particuliere verhuurders ook naar het aansluiten van woningen op een duurzaam, betaalbaar
(collectief) warmtenet of een andere passende oplossing. Op termijn moeten bovendien meer
(lokale) duurzame bronnen worden aangesloten op het bestaande warmtenet. Doel is om in
2030 150.000 woningequivalenten te hebben aangesloten op een duurzaam alternatief.
Hiervoor start de gemeente met integrale gebiedsaanpakken met de lokale stakeholders in
een gebied, waarmee we met elkaar borgen dat er voor iedereen in het gebied een schoon en
veilig alternatief voor aardgas komt, tegen de laagste maatschappelijke kosten.
Met een gebiedsgerichte aanpak willen we de kosten van de energietransitie voor de
Rotterdammer zo laag mogelijk houden, door schaalvoordelen en werk met werk te maken.
Op basis van een gebiedsbusinesscase krijgen alle vastgoedeigenaren een aanbod voor een
alternatief voor aardgas en komen we tot een logische en evenredige verdeling van de kosten.
Ook kunnen we met gebiedsgerichte aanpak de overlast voor bewoners en bedrijven
beperken.
Daarnaast biedt zonneenergie kansen voor betaalbare, duurzame energie. De ambitie is om in
2030 in de gehele stad 1.000 MWh op te wekken. Zonnepanelen op woningen of
woongebouwen spelen daarin een belangrijke rol. We stimuleren daartoe alle typen
woningeigenaren tot het optimaal benutten van zonne-energie. Ook hier doen we dit weer door
het delen van expertise over en het geven van advies rond de financiering en de uitvoering
van maatregelen.
Circulair en klimaatadaptief bouwen
Circulaire bouw wordt ook een steeds belangrijker thema. Circulair betekent het maximaliseren
van het hergebruik van producten en grondstoffen en het minimaliseren van waarde
vernietiging. Circulaire bouw is daarmee van groot belang om CO 2 gebruik terug te dringen en
het gebruik van primaire grondstoffen te verminderen. Dat kan met name door circulair
ontwerp en door het hergebruik van (lokale) grondstoffen te stimuleren. Er komt een
vierjarenprogramma Rotterdam Circulair 2019-2023 met daarin richtlijnen voor circulair
Ontwikkelen, beheren en bouwen in de stad.
Er komt daarnaast een Rotterdams Deltaplan dat richtlijnen gaat meegeven voor
klimaatadaptieve bouw om slimmer om te gaan met hitte- en (hemel)waterproblematiek. Het
gaat daarbij om zowel nieuwbouw als bestaande bouw en zowel om ingrepen in de openbare
ruimte als gebouwgebonden (bijv. beter benutten daken).
Innovatie en experiment
We faciliteren de CO2-reductie verder door het stimuleren en ondersteunen van innovatie en
experimenten om te komen tot technisch, financieel en juridisch vernieuwende oplossingen.
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4. Aanpassing 3: nieuwe en aangescherpte korte termijn acties in een Agenda 2022
De oorspronkelijke Agenda 2020 wordt in zijn geheel vervangen door de onderstaande
Agenda 2022. De nieuwe acties vloeien vort uit de situatie op de woningmarkt, een nieuw
college, nieuwe instrumentontwikkeling, landelijke ontwikkelingen in wet- en regelgeving en
acties naar aanleiding van de behandeling van de Begroting 2019.
AGENDA 2018-2022
Om onze ambities voor de korte termijn te concretiseren, hebben we in relatie tot de
geformuleerde ambities en doelstelling een agenda geformuleerd voor de komende vijf jaar.
Het is een richtinggevende uitnodiging voor initiatieven, samenwerking, coproductie en
participatie. In het geval van grote maatschappelijke urgentie pakken we zelf de initiërende rol,
in alle andere gevallen stellen we ons faciliterend en/of kaderstellend op.
Samen met partners en belanghebbenden werken we tot 2022 aan de hieronder vermelde
concrete agendapunten:
1. Groei van de woningvoorraad en borgen en verbeteren balans in de stad
 Start bouw 18.000 woningen
 Goede groei op de korte en lange termijn
 Uitvoering werkprogramma NPRZ Wonen
 Realiseren 2.000 studentenkamers
 Inzet in de regio en lobby
2. Zorgen voor een woningvoorraad met toekomstwaarde
 Versnelling verduurzaming en Rotterdams energie- en klimaatakkoord
 Innovatie in wonen
 Onderhoud en herstel woningen
 Beleidskader verkoop huurwoningen
 Actualiseren kwaliteitsbeleid wonen
3. De basis op orde houden
 Actief monitoren voldoende aanbod goedkope huurwoningen (in relatie tot
ijkpunten)
 Uitrol kader herhuisvesting bij herstructurering
 Maatregelen in kader van betaalbaar wonen
 Samenwerkingsagenda Rotterdam, ouder en wijzer incl Langer Thuis akkoord
 Wonen in Actieplan (O)GGZ
 Huisvesting Bijzondere Doelgroepen: herijking convenant en zoneringskaart
 Herijken verordening woonruimtebemiddeling
 Stimuleren goed verhuurderschap
 Instroomregulering via artikel 8, 9 en 10 Rotterdamwet
 Maatwerkaanpak Leefbaarheid en VeiligheidHerijking Woonwagenbeleid
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1
Groei van de woningvoorraad en borgen en verbeteren balans in de
stad
1.1

Start bouw 18.000 woningen, met oog voor balans, van goede kwaliteit en met
toekomstwaarde en met een link naar de targets duurzaam en groen
We zetten in op een versnelde groei van de Rotterdamse woningvoorraad. Dit doen we door
de woningbouwproductie te verhogen naar de start van de bouw van 18.000 woningen tussen
2018 en 2022. We doen dit door een gecombineerde inzet van kaders stellen, initiëren en
faciliteren van initiatieven van derden. Belangrijke notie is dat we door inzet op de target
18.000 een win-win situatie willen creëren met de inzet op de targets rond duurzaam en rond
groen.
Kaders stellen
We zorgen voor heldere kaders die ruimte laten voor initiatieven uit de stad.
• We sturen op balans in het Rotterdamse woningbestand uitgaande van de Gebiedsatlas
Ontwikkeling Woningvoorraad, waarbij de uiteindelijke verdeling over de komende vier jaar
van de totale nieuwbouwopgave 20% sociaal; 30% middensegment, 30% hoger segment
en 20% topsegment leidend is voor de nieuwbouw (deze percentages gelden dus niet voor
elk project, het gaat over het totaal van de stad en het totaal van de komende vier jaar).
• Het woningkwaliteitsbeleid wordt vernieuwd in het licht van de nieuwe Omgevingswet
zodat vooraf in planontwikkeling beter gestuurd kan worden op de gewenste
(woontechnische) kwaliteit van de woningen.
• De architectuurnota wordt herijkt, met het oog op de energietransitie, transformaties
kantoren/winkels /zorgvastgoed, de verdichtingsopgave en de opgave tot klimaatadaptief
bouwen, maar ook vanuit de groeiende aandacht voor de rol van het cultureel erfgoed
voor de ruimtelijke kwaliteit in de stad. Ook hier staat het gedachtegoed van de
Omgevingswet centraal. Er wordt een ruimtelijk afwegingskader voor de groei van de stad
gecreëerd, dat geïntegreerd zal worden in de Omgevingsvisie, zie verder onder 1.2
• Een deel van de ontwikkeling van het woningaantal volgt uit ingrepen in de bestaande
voorraad (zoals woningonttrekkingen, kamerverhuur, woningvorming en splitsing). Om hier
grip op te houden wordt het vergunningstelsel doorgezet via de Verordening toegang
woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2017.
Initiëren
• Waar we zelf grond bezitten, wordt deze actief in de markt gezet om ontwikkelingen op
gang te krijgen. In 2019 wordt het gemeentelijke gronduitgiftebeleid geactualiseerd.
• Voor groepen in de knel initiëren we doelgroepgerichte aanpakken, gericht op toevoeging
van woningen voor middeninkomens, studenten, ouderen/mensen met een beperking
o Er wordt een Actieplan opgesteld voor het behoud en het uitbreiden van
huurwoningen in het middensegment (€ 711 - € 1.000) en creëren ruimte voor
huren voor middeninkomens in een lager segment (€ 640 – € 711).
o Met de betreffende stakeholders (o.a. zorginstellingen en woningcorporaties)
in de stad wordt een Langer Thuis akkoord gesloten, mede om te zorgen dat
er meer geschikte woningen voor ouderen en mensen met een beperking
komen.
o De gemeente onderzoekt de mogelijkheid en wenselijkheid van het instellen
van een zelfbewoningsplicht.
CONCEPT Thuis in Rotterdam; addendum Woonvisie 2030 d.d. 11 maart 2019

14

•
•

We verkennen de mogelijkheid en wenselijkheid van tijdelijke woningbouw om versneld in
de woningbehoefte te kunnen voorzien.
Aanvullend creëren we gunstige randvoorwaarden voor ontwikkelingen van burgers en
bedrijven door te investeren in buitenruimte, groen, speel- en verblijfsruimtes,
voorzieningen en boven- en ondergrondse infrastructuren.

Faciliteren
Bij initiatieven op grond van burgers en bedrijven faciliteert de gemeente de ontwikkelingen
• We delen kennis over de Rotterdamse woningmarkt en woonwensen van Rotterdammers
met ontwikkelende partijen, mede op grond van de nieuwe grote Omgevingstest
(onderzoek naar woonwensen van Rotterdammers, als vervolg op de Grote Woontest).
• We brengen geselecteerde ontwikkellocaties nadrukkelijk onder de aandacht van
potentiële investeerders en/of makelen tussen partijen.
• We zorgen er bij niet-standaard initiatieven in het kader van transformatie van kantoren of
zorgcomplexen, of innovatieve woonconcepten voor dat onze interne processen goed
lopen.
• Bouwprocedures worden versneld door:
o zo vroeg mogelijk in het proces goede informatie te verschaffen over de
toetsingskaders, regelgeving en risico’s;
o te zorgen voor een efficiënt en duidelijk proces voor het afhandelen van
vergunningaanvragen.
1.2 Goede groei op de korte en lange termijn
• Naast nieuwe woningen is er ook behoefte aan meer (maatschappelijke) voorzieningen,
goed onderwijs, kwalitatief hoogwaardig groen, een ruim aanbod van sportvoorzieningen,
goede bereikbaarheid en voldoende werkgelegenheid. Elk van deze zaken heeft een
ruimtelijke weerslag: dat is een uitdaging in een stad waar elke vierkante meter al een
functie heeft en de ruimte schaarser wordt. Dit noodzaakt tot het slimmer omgaan met de
beperkte ruimte die beschikbaar is binnen de stad: multifunctioneel, compact en intensief.
Om dit te realiseren:
o Werken we t/m medio 2020 aan het vaststellen van de omgevingsvisie, die we in
het kader van de omgevingswet opstellen. De omgevingsvisie benutten we om
richting te geven aan de wijze waarop de stad nu en in de toekomst op een goede
en evenwichtige manier kan groeien. Werken we door aan de planvorming voor
middellange en lange termijn, zodat ook na 2022 verder gewerkt wordt aan
verdichting van de stad. Hierbij koesteren we het groen in de stad doordat we
vooral inzetten op verdichten rond ov-knooppunten en door voormalige
stadshavens te transformeren.
1.3 Uitvoering werkprogramma NPRZ Wonen
Uitvoering van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid blijft een van de speerpunten van het
woonbeleid. Met het rijk is in de Regio Deal vastgelegd wat de ambities zijn voor onder andere
het woonprogramma van het NPRZ. Hierbij is tevens vastgelegd dat het rijk maximaal 130
miljoen vanuit de Regio Envelop bijdraagt aan de doelen van het NPRZ. Tot en met 2022 gaat
de meeste aandacht van het werkprogramma NPRZ Wonen uit naar de focuswijken; de zone
van vooroorlogse stadswijken ten noorden van het Zuiderpark. Het overgrote deel van dit
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gebied kent een eenzijdige woningvoorraad. Te veel woningen in dit gebied zijn slecht
onderhouden, klein en slecht geïsoleerd.
In het NPRZ is vastgelegd dat er 35.000 woningen, oftewel een derde van de woningvoorraad,
aangepakt worden in een periode van twintig jaar. De aanpak wordt uitgewerkt langs drie
sporen:
1. Basisaanpak Particuliere Voorraad: wegwerken van achterstallig onderhoud en het
versterken van VvE’s. In dit spoor wordt het programma Steigers op Zuid 2.0
uitgevoerd (zie 2.3 van deze agenda).
2. Grondige Aanpak Particuliere Voorraad: verouderde woningen worden via
sloop/nieuwbouw of transformatie vervangen door woningen die geschikt zijn voor een
andere doelgroep. Binnen dit spoor wordt tussen 2019 en 2022 maximaal 8 mln. euro
beschikbaar gesteld voor uitvoering van de subsidieregeling gericht op samenvoegen
en vergroten van woningen op Rotterdam Zuid.
3. Corporatievoorraad: aanpak van corporatiewoningen door middel van
sloop/nieuwbouw of een renovaties van minimaal 37.500 euro
In het werkprogramma NPRZ Wonen staat uitgewerkt hoe de ambities de komende jaren
gerealiseerd worden. De aantallen aan te pakken woningen per spoor zijn als volgt:
Aanpak Pijler Wonen NPRZ

2012 - 2031

2019 - 2022

Basisaanpak Particuliere Voorraad

13.000

3.000

Grondige Aanpak Particuliere Voorraad

10.000

1.400*

sloop-nieuwbouw

4.000

300*

samenvoegen en vernieuwbouw

6.000

1.100*

12.000

4.200

Corporatievoorraad
nieuwbouw

1.100

renovatie > € 37.500

3.100

Totaal

35.000

8.600

* Deze getallen zijn afhankelijk van de waardeontwikkeling van woningen en beschikbare
middelen.
**Deze projecten komen tot uitvoering in de volgende periode
1.4 Realiseren 2.000 studentenkamers
Jong talent moet daarom in Rotterdam moet kunnen komen wonen en blijven wonen. Samen
met Universiteiten, Hogescholen en studentenhuisvesters werken we aan het realiseren van
zelfstandige en onzelfstandige studentenwoningen cq kamers. Zelfstandige eenheden maken
onderdeel uit van de target 18.000 woningen. Daarnaast richt onze inzet zich op toevoeging
van studentenkamers. Uitgaande van de behoefte is de inzet2.000 extra studentenkamers, al
dan niet in tijdelijke of mobiele varianten.
• Inzet bij de nog te realiseren studentenwoningen zijn een betaalbare prijs (huren
onder de huurtoeslaggrens voor min 23 jarigen, namelijk €417, en tot €597 (beide
prijspeil 2018) voor studenten van 23 tot 28 jaar) en op locaties binnen 30 minuten
met openbaar vervoer of fiets van de campus. We kijken daarbij nadrukkelijker dan
voorheen naar Rotterdam Zuid.
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•

•

We nodigen marktpartijen en corporaties uit om te voorzien in de huisvestingsbehoefte
van studenten, zowel door transformaties als door nieuwbouw in complexen al dan
niet in tijdelijke vormen. Een mix van zelfstandige en onzelfstandige woningen, als een
mix van studenten met andere doelgroepen is daarbij denkbaar. Essentieel is goed
beheer van de complexen om overlast te voorkomen.
Voor young potentials en om de studenten te stimuleren door te stromen zetten we in
op het middensegment. Dit komt terug in het actieplan Middenhuur.

1.5 Inzet in de regio en lobby
De ontwikkeling van de woningmarkt van Rotterdam staat niet op zichzelf, maar hangt sterk
samen met ontwikkelingen in de regio en het beleid van de rijksoverheid en de provincie. Om
die reden zetten we in op:
• Samenwerking met acht steden (Rotterdam, Den Haag, Leiden, Zoetermeer, Rijswijk,
Delft, Schiedam en Dordrecht) binnen de Verstedelijkingsalliantie. Met de
samenwerking willen we de agglomeratiekracht van de regio te versterken door gericht
te verstedelijken in bestaande stedelijke gebieden.
• Ingaan op het initiatief van de minister van Binnenlandse Zaken om in 2019 te werken
aan Woondeals met regio’s waar de spanning op de woningmarkt het grootst is.
Rotterdam werkt samen met de gemeenten in de regio Rotterdam-Haaglanden en met
de G4 om afspraken te maken over maatregelen om de werking van de woningmarkt
te versterken. We zetten in dit traject in op het aanpakken van meerdere knelpunten
voor de woningmarkt, zoals verhoging van de woningbouwproductie binnen stedelijk
gebied, versterking van mobiliteit in de regio, verbeteren van de investeringscapaciteit
van woningcorporaties en het tegengaan van misstanden in de particuliere
(midden)huursector.
• Bij de gemeente Zuidplas blijven we het belang van spoedige gebiedsontwikkeling van
de Zuidplaspolder agenderen. Eerder hebben we hiervoor het voornemen van
Zuidplas voor het realiseren van 9.000 woningen in het gebied onderschreven.
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Kaders

Gericht op

Status

Periode

Regionale

Afspraken in de regio

Vastgesteld door

2018-2030

woningmarktafspraken

Rotterdam Rijnmond over

regiogemeenten en ter

groei woningvoorraad en

toetsing aan provincie

spreiding sociale woningen.

voorgelegd.

Gebiedsatlas

Kader voor gewenste

Het addendum op de

Ontwikkeling

voorraadontwikkeling per

Woonvisie 2030 wordt

Woningvoorraad

gebied.

verwerkt in een update van

2016-2030

de Gebiedsatlas die in
2019 wordt vastgesteld.
Omgevingsvisie

In ontwikkeling zijnde

Verkenning is

Vanaf

opvolger van Stadsvisie

gepubliceerd, verder tot

2022

Rotterdam (uit 2006). Vormt

medio 2022 in ontwikkeling

integraal afwegingskader
tussen verschillende
ruimteclaims en kader voor
integrale groeistrategie.
Werkprogramma NPRZ

Acties en maatregelen om

Ter vaststelling aan

Wonen

wonen pijler NPRZ uit te

gemeenteraad voorgelegd

2019-2022

voeren
Architectuurnota

Programma ter versterking

Wordt herijkt met oog op

Nader te

architectuur in Rotterdam.

onder andere de

bepalen

versnelling van de
woningbouwopgave en de
energietransitie.

Maatregelen

Gericht op

Partners

Periode

Woningbouwakkoord

Versnelling woningbouwproductie

Marktpartijen

2018-2021

op de korte termijn, met oog voor

Corporaties

de lange termijn; waarbij kwaliteit
randvoorwaardelijk is.
Actieplan middenhuur

Gericht op het vergroten van het

Marktpartijen

aanbod kwalitatief goede en

Corporaties

2019-2022

betaalbare middenhuur via zowel
nieuwbouw als maatregelen in de
bestaande voorraad.
Langer thuis Akkoord

Gericht op het zorgen voor

Marktpartijen

voldoende, geschikte en nieuwe

Zorginstellingen

woonvormen voor ouderen en

Corporaties

Vanaf 2019

mensen met een beperking. Met
aandacht voor innovatieve
woonzorg-combinaties en
voorkeuren van roze ouderen en
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ouderen met diverse culturele
achtergronden.

Inventarisatie tijdelijke

Inventarisatie mogelijke locaties

Marktpartijen

woningbouw

tijdelijke woningbouw en inzicht in

Corporaties

Vanaf 2019

wijze waarop tijdelijke woningbouw
past binnen het Rotterdamse
woonbeleid
Regionale

Samenwerken met

Regiogemeenten

samenwerking

regiogemeenten en binnen MRDH-

MRDH

Doorlopend

verband met oog op
bouwproductie en verstedelijking.
Afsluiten Woondeal

Samen met regiogemeenten, G4,

Rijk

provincie werken met rijk aan

G4

adressen en formuleren van

Provincie

maatregelen om knelpunten op

Regiogemeenten

Vanaf 2019

woningmarkt aan te pakken.
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2

Zorgen voor een woningvoorraad met toekomstwaarde

2.1 Versnelling verduurzaming en Rotterdams energie- en klimaatakkoord
De energietransitie inzetten in Rotterdam is een van de centrale thema’s in het coalitieakkoord
“Nieuwe energie voor Rotterdam”. De stip op de horizon is een aardgasvrije woningvoorraad in
2050 en 49% CO2-reductie in 2030 (ten opzichte van 1990).
Om deze ambities te bereiken zetten we onder andere de volgende maatregelen in:
• gebouwen aardgasvrij maken (of daarop voor te bereiden);
• voorzien van eigen energie opwek en/of -opslag;
• kostenefficiënt te isoleren/renoveren;
• materiaal circulair inzetten;
• energiegebruik van bewoners veranderen;
• woningen voorzien van oplaadfaciliteiten voor elektrisch vervoer;
• klimaatbestendiger maken (bv groene daken, ontstenen van tuinen, wateropvang en
hittestress maatregelen).
In het in 2019 op te zetten Rotterdamse Klimaat & Energieakkoord werken we deze ambities
concreet uit met onze partners in de stad en maken we afspraken over acties en maatregelen.
Gebiedsaanpakken
De energietransitie in de gebouwde omgeving krijgt het eerste vorm in vijf gebiedsaanpakken.
Het betreft de gebieden Reyerdijk/Groot IJsselmonde, Pendrecht-Zuidoost, Rozenburg, Lage
Land Oost (Prinsenland) en Bospolder-Tussendijken. Hier komt een samenhangende,
duurzame gebiedsaanpak. Ook wordt waar mogelijk een relatie gelegd met andere transities,
zoals het langer thuis wonen van ouderen en zorgbehoevenden.
We stimuleren dat tot 2022 tenminste 15.000 bestaande woningen zijn verduurzaamd,
waarvan 10.000 aardgasvrij of daarop voorbereid. Daarnaast worden alle nieuwbouwwoningen
aardgasvrij en stimuleren we dat deze zoveel mogelijk gebruik maken van duurzame energie.
Specifiek voor corporaties geldt, dat we de prestatieafspraken de komende jaren al benutten
voor het gezamenlijk maken van stappen richting het uitgangspunt voor 2025 (gemiddelde EI
<1,4) en de voor 2050 gestelde uitdagingen.
2.2 Innovatie in wonen
Maatschappelijke en economische ontwikkelingen leiden tot nieuwe vormen van samen wonen
en samenleven. Deze bieden een toegevoegde waarde in diversiteit aan woonproducten in de
stad. We willen dan ook nadrukkelijk de ruimte bieden aan innovatie in het wonen, bouwen en
nieuwe woonvormen. Denk aan kluspanden, tiny houses, natuurinclusief bouwen en
wooncoöperaties. Met kluspanden hebben we al jarenlange ervaring. Momenteel worden de
mogelijkheden voor tiny houses, natuurinclusief bouwen en wooncoöperaties verkend. Ook
werken we aan een actieplan coöperatieve woonvormen en maken we in het Langer Thuis
Akkoord afspraken over innovatie woon-zorgcombinaties.
2.3 Onderhoud en herstel woningen
Voor het woongenot van Rotterdammers en de toekomstwaarde van de woningvoorraad is het
van belang dat woningeigenaren investeren in het onderhoud van hun woningen. De
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gemeente stimuleert en faciliteert dit onderhoud. Waar nodig treedt de gemeente handhavend
op.
Funderingsherstel
Veel panden die gebouwd zijn vóór 1950 met een houten paalfundering hebben een verhoogd
risico op funderingsproblemen, waardoor scheurvorming en scheefstand kan ontstaan. Om
erachter te komen wat er met de fundering aan de hand is en welke maatregelen getroffen
moeten worden is het uitvoeren van funderingsonderzoek de eerste stap.
De gemeente zet de funderingsaanpak door en ontwikkelt een digitale monitoring in
funderingsrisicogebieden, voert wijkgerichte aanpakken ten behoeve van funderingsonderzoek
uit en jaagt funderingsherstel aan met inzet van het landelijk fonds funderingsherstel waarin
Rotterdam participeert.
Daarnaast lanceren we een stadsbrede communicatiecampagne over funderingsproblemen
gericht op woningeigenaren en de vastgoedmarkt en bemensen we het funderingsloket dat de
vraagbaak voor alle eigenaren in Rotterdam is en de coördinatie van de funderingsaanpak
verricht.
Het funderingsloket helpt eigenaren bij het proces en stuurt aan op een bouwbloksgewijze
aanpak van funderingsonderzoek, zodat het onderzoek per saldo minder kost en meer
informatie oplevert.
VVE010 / Steigers op Zuid 2.0
Met de aanpak 2019-2022 Steigers op Zuid 2.0 zetten we de inzet in de particuliere
woningvoorraad in de oude stadswijken op Zuid voort. De aanpak is gericht op versterking van
het beheer en onderhoud van de woningvoorraad die op Zuid behouden blijft. Door de
oorzaken van achterstallig onderhoud bij de bron aan te pakken en preventief te werken kan
structureel onderhoud en beheer beter worden geborgd en wordt de basiskwaliteit van de
voorraad langdurig zeker gesteld. De ambitie is om tussen 2019 en 2022 particuliere
eigenaren aan te zetten 3000 woningen te verbeteren. Via VVE010 werken we samen met de
woningcorporaties om dit te realiseren.
Asbest verwijderen
De gemeente ontwikkelt een aanpak asbestdaken om eigenaren te helpen te voldoen aan de
wettelijke vereisten die vanaf 2024 gaan gelden.
2.4 Beleidskader verkoop huurwoningen
Tot en met 2022 zetten we het vigerende beleidskader door als middel voor de kwaliteitstoets
rond woningverkopen door corporaties en gemeente. Het beleidskader heeft niet tot doel
verkopen tegen te houden, maar juist om het moment van eigendomsoverdracht te benutten
om de nodige waarborgen in te brengen om de kwaliteit van wonen op peil te brengen dan wel
te houden. Wij zien dit als onze gemeentelijke zorgplicht. Het gaat onder meer om het borgen
van de gewenste woningdifferentiatie, borgen van ruimte voor toekomstige herstructurering,
borgen van bouwtechnische en energetische kwaliteit en borgen van zelfredzaamheid van
VvE’s.
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2.5 Actualiseren kwaliteitsbeleid wonen
Ten behoeve van het borgen van de kwaliteit in nieuwbouw en bij transformatie en
grootschalige renovatie ontwikkelen we in 2019 in samenspraak met onze belangrijkste
partners een nieuw
Rotterdams kwaliteitsbeleid. Dit beleid is de doorontwikkeling van kwaliteitsbeleid kleine
woningen en stelt een meer genuanceerd kader voor de kwaliteit van woningen.Het maakt
onderscheid tussen woonmilieus en doelgroepen en baseert zich op bestaande goede
voorbeelden van Rotterdamse woningkwaliteit. Ook biedt het een kader voor kwaliteitsborging
bij bijzondere en innovatieve woonvormen. Het is bedoeld als een belangrijk beleidsmatig
toetsingsinstrument bij planvorming voor nieuwbouw en transformatie cq. renovatie.

Actie

Rol gemeente

Partners

Periode

Versnellen

Kaders stellen,

Woningcorporaties

2018 – 2022

verduurzaming

initiëren en faciliteren

Marktpartijen
Energieaanbieders

Pilot/actieplan

Initiëren en faciliteren

Diverse (particuliere)

2018-2022

initiatiefnemers

coöperatieve
woonvormen
Onderhoud en herstel

Kaders stellen,

Woningeigenaren

woningen bevorderen

initiëren en faciliteren

VvE010

2018 – 2022

Woningcorporaties

via funderingsaanpak
en Steigers op Zuid 2.0
Beleidskader verkoop

Kaders stellen

Woningcorporaties

2018 - 2022

Kaders stellen

Architecten

2019

huurwoningen
Actualiseren
kwaliteitsbeleid wonen

Woningcorporaties
Marktpartijen
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3

De basis op orde houden

3.1 Actief monitoren voldoende aanbod goedkope huurwoningen (in relatie tot
ijkpunten)
Zoals in de Woonvisie 2030 aangegeven, stellen we in het kader van de beschikbaarheid
periodiek drie ijkpunten vast. De huidige ijkpunten gelden nog t/m 2020 en worden voor de
periode daarna tijdig herzien. We monitoren:
1. het ijkpunt voor het jaarlijks aantal nieuw verhuurde goedkope huurwoningen;
2. het ijkpunt voor het jaarlijks aantal nieuw verhuurde huurwoningen onder de
kwaliteitskortingsgrens1;
3. het ijkpunt voor de toewijzing van goedkope huurwoningen van corporaties aan
statushouders en andere urgent woningzoekenden in goedkope huurwoningen van
corporaties.
Indicator
1. Jaarlijks aantal verhuurde goedkope huurwoningen
2. Jaarlijks aantal verhuurde huurwoningen onder de
kwaliteitskortingsgrens
3. Percentage directe bemiddelingen op het aantal verhuurde
goedkope huurwoningen van corporaties

IJkpunt t/m 2020
5.376 woningen
582 woningen
30 %

Het eerste ijkpunt betreft het jaarlijks aantal nieuw verhuurde goedkope huurwoningen van
corporaties. Door te werken met een absoluut aantal, in plaats van met percentages, bieden
we de doelgroep meer zekerheid op het jaarlijks daadwerkelijke aantal beschikbare woningen.
Voor het bepalen van het ijkpunt tot en met 2020 vormen de vijf jaren tussen 2011 en 2015 het
uitgangspunt. In die jaren fluctueerde het aantal voor verhuur beschikbaar gekomen goedkope
huurwoningen van corporaties tussen 5.376 en 6.344 woningen per jaar. Omdat in die jaren
sprake was van voldoende aanbod, mag het aantal nieuw verhuurde goedkope huurwoningen
van corporaties tot en met 2020 op jaarbasis niet lager zijn dan het laagste aantal in de
afgelopen vijf jaar, namelijk 5.376 woningen. Uiterlijk in 2020 zal opnieuw een ijkpunt worden
vastgesteld voor de periode daarna.
Het principe van voldoende beschikbaarheid en het ijkpunt van 5.376 woningen zijn voor ons
uitgangspunt voor de met de corporaties te maken prestatieafspraken. Als het aantal
woningen tussen nu en 2020 onder het aantal van 5.376 woningen zakt, is dit een signaal voor
corporaties, huurders en gemeente om samen een diepgaander onderzoek naar de redenen
hiervan uit te voeren. Indien nodig worden aanvullende, gerichte (al dan niet tijdelijke)
maatregelen genomen op het vlak van het toewijzingsbeleid, het doorstromingsbeleid, het
huurbeleid en het verkoopbeleid. Afspraken daarover zullen worden vastgelegd in de
prestatieafspraken.
Het tweede ijkpunt betreft het jaarlijks aantal nieuw verhuurde huurwoningen onder de
kwaliteitskortingsgrens. Voor het bepalen van het ijkpunt tot en met 2020 vormen de vijf jaren
tussen 2011 en 2015 wederom het uitgangspunt. In die jaren fluctueerde het aantal voor
1

De kwaliteitskortingsgrens vindt zijn basis in de Wet huurtoeslag. De kwaliteitskortingsgrens ligt op €424,44
(peildatum 1-1-2019). Deze grens wordt ook wel de jongerengrens genoemd, omdat deze als maximale huurgrens
geldt voor huurtoeslag voor jongeren (zonder handicap) onder de 23 jaar. Voor gehandicapte jongeren is, onder
bepaalde voorwaarden, de jongerengrens niet van toepassing en geldt de algemene maximale huurgrens huurtoeslag.
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verhuur beschikbaar gekomen huurwoningen van corporaties tot de kwaliteitskortingsgrens
tussen 983 en 582 woningen per jaar. Omdat in die jaren sprake was van voldoende aanbod,
mag het aantal nieuw verhuurde goedkope huurwoningen van corporaties tot en met 2020 op
jaarbasis niet lager zijn dan het laagste aantal in de afgelopen vijf jaar, namelijk 582 woningen.
Uiterlijk in 2020 zal opnieuw een ijkpunt worden vastgesteld voor de periode daarna.
Ook hier geldt dat als het aantal woningen tussen nu en 2020 onder het aantal van 582
woningen zakt, dit een signaal is voor corporaties, huurders en gemeente om samen een
diepgaander onderzoek naar de redenen hiervan uit te voeren. Indien nodig worden
aanvullende, gerichte (al dan niet tijdelijke) maatregelen genomen op het vlak van het
toewijzingsbeleid, het doorstromingsbeleid, het huurbeleid en het verkoopbeleid. Afspraken
daarover zullen worden vastgelegd in de prestatieafspraken.
Het derde ijkpunt betreft specifiek de toewijzing van goedkope huurwoningen van corporaties
aan statushouders en andere urgent woningzoekenden in goedkope huurwoningen van
corporaties. Gelet op de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de huisvesting van
statushouders (waarvoor een landelijke taakstelling geldt), is het extra van belang dat we
scherp blijven monitoren of een voldoende groot deel van de voorraad goedkope
huurwoningen van corporaties beschikbaar blijft voor reguliere woningzoekenden en zelf
zoekende urgenten.
Indien het percentage directe bemiddelingen op het aantal verhuurde goedkope huurwoningen
van corporaties boven de 30 % komt, is ook dat een signaal voor corporaties, huurders en
gemeente om nader onderzoek te doen en waar nodig afspraken vast te leggen in de
prestatieafspraken.
Afhankelijk van de specifieke doelgroep waarvoor de toename zich blijkt voor te doen, kan
worden bezien of er mogelijkheden zijn om het aantal huishoudens dat een beroep op directe
bemiddeling doet, omlaag te krijgen, of dat voor de desbetreffende doelgroep (al dan niet
tijdelijk) extra aanbod kan worden gerealiseerd buiten de voorraad goedkope huurwoningen
van corporaties.
Voor een goede verdeling van de jaarlijks vrijkomende goedkope huurwoningen onder de
verschillende huishoudenscategorieën binnen de primaire doelgroep, vertrouwen we er tot slot
op dat de corporaties tot en met 2022 de spelregels voor woningtoewijzing toepassen zoals in
Maaskoepelverband afgesproken. Hierin zijn ook afspraken gemaakt over het gebruik van
verschillende woonruimtebemiddelingsmodellen om aan de diversiteit aan woon- en
verhuiswensen van woningzoekenden te antwoorden.
3.2 Uitrol kader herhuisvesting bij herstructurering
Als leidraad voor de herhuisvesting heeft de gemeenteraad in 2018 het ‘Kader herhuisvesting
bij herstructurering’ vastgesteld. Daarmee zijn zekerheden en instrumenten vastgesteld
waardoor goede herhuisvesting voor zowel corporatiehuurders als huurders in de particuliere
voorraad geborgd kan worden. De komende jaren wordt met de woningcorporaties
samengewerkt om de grote herhuisvestingsopgaven volgens de lijnen van het kader vorm te
geven en te zoeken naar mogelijkheden voor terugkeer in de eigen buurt.
Met diverse maatschappelijke instellingen wordt daarnaast gewerkt aan het inzetten van het
moment van herhuisvesting voor extra aandacht voor bewoners op het gebied van
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gezondheid, taal, onderwijs, of werk. Hierbij wordt geput uit de in de Tweebosbuurt opgedane
ervaring van onder meer de inzet van wijkteams.
3.3 Maatregelen in kader van betaalbaar wonen
Sinds 2016 moeten woningcorporaties passend toewijzen. Hierdoor worden de woningen
verhuurd aan mensen die een passend inkomen hebben voor de gevraagde huur. Met de
woningcorporaties blijven we in gesprek over toepassing van deze maatregel om
betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de doelgroep te borgen. Daarnaast werken we in
2019 met de corporaties uit hoe we voor kwetsbare groepen een verlichting van de lasten
kunnen realiseren.
In de visie op Armoedebestrijding, die in 2019 verschijnt, en de daaruit voortvloeiende aanpak
wordt uitgewerkt hoe woon- en energielasten betrokken worden bij het bestrijden van armoede
bij kwetsbare groepen. Het actieplan Middenhuur, dat eveneens in 2019 verschijnt, werkt uit
hoe voor de secundaire doelgroep genoeg betaalbare woningen in het middensegment
beschikbaar blijven.
3.4 Samenwerkingsagenda Rotterdam, ouder en wijzer incl Langer Thuis akkoord
In de samenwerkingsagenda wordt in de pijler wonen en woonomgeving – voortbordurend op
het programma Langer Thuis - de focus gelegd op geschikte woningen, nieuwe woon(zorg)
concepten, de sociale leefbaarheid in complexen en een toegankelijke buitenruimte
(gekoppeld aan die locaties waar vastgoedontwikkelingen zijn). We differentiëren het aanbod,
zodat we verschillende groepen ouderen kunnen bedienen met uiteenlopende woonwensen,
behoeften en portemonnees. Hiermee stimuleren we de doorstroming in de woningmarkt. Dit
wordt uitgewerkt in het Langer Thuis Akkoord met corporaties, ontwikkelaars en
initiatiefnemers van vernieuwende woon(zorg)concepten en zorgvastgoed. Afzonderlijk wordt
ook gesproken over de toekomst van de verpleeghuiscapaciteit en wat daarvoor nodig is
(zowel dat corporaties blijven verhuren als investerend vermogen voor nieuwbouw).
3.5 Wonen in Actieplan (O)GGZ
In het kader van de strategische meerjarenagenda en het actieplan (O)GGZ is afgesproken
om tot een visie op de Woonzorgopgave in Rotterdam te komen. In deze visie geven
gemeente, zorgaanbieders en corporaties hoe zij de kwetsbare mensen met de benodigde
ondersteuning tijdig en passend willen huisvesten in (de regio) Rotterdam. Deelvragen hierbij
zijn: waar moet die huisvesting voor verschillende doelgroepen uit bestaan en welk aanbod
aan huisvesting en begeleiding is daarvoor nodig. De verwachting is dat deze visie in de 2e
helft van 2019 gereed is.
Verder bieden we in het kader van het actieplan (O)GGZ ruimte voor innovatieve woonzorgcombinaties waar cliënten die doorstromen uit een (O)GGZ-instelling eerder zelfstandig
kunnen wonen. Dat zijn bijvoorbeeld formules voor beschermd wonen.
3.6 Huisvesting Bijzondere Doelgroepen: herijking convenant en zoneringskaart
Het Platform Huisvesting Bijzondere Doelgroepen (HBD) is het gremium waar gemeente,
corporaties, en zorginstellingen op bestuurlijk niveau met elkaar over huisvesting van
bijzondere doelgroepen spreken. De samenwerking is vastgelegd in een convenant uit 2015.
In het convenant zijn onder andere de doelgroep en de huisvestingsvormen en de werking van
het Platform beschreven. Om een evenwichtige verdeling van open woon/zorgvoorzieningen
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en zelfstandige woonruimten over de stad te bewerkstelligen wordt gewerkt met een
zoneringskader. De werking van het convenant en de zoneringskaart worden geëvalueerd en
op basis daarvan maken partijen afspraken over herijking van beide documenten.
3.7 Herijken verordening woonruimtebemiddeling
In het regionale woningmarktakkoord spreken de gemeenten in regio Rotterdam Rijnmond af
om de verlenging van de verordening woonruimtebemiddeling tot 1 juli 2020 voor te leggen
aan de gemeenteraden. Gedurende de verlenging wordt gewerkt aan een zorgvuldige
evaluatie van de lopende verordening en een goede onderbouwing voor de nieuwe
verordening.
3.8 Stimuleren goed verhuurderschap
We stimuleren verhuurders om zich als goede verhuurder te gedragen. We informeren hen en
huurders actief over rechten en plichten. Met verhuurders en belangenorganisaties verkennen
we de mogelijkheid tot een meer structurele vorm van samenwerking en eventuele afspraken
op dit vlak. Daarnaast verkennen we de wenselijkheid van het inzetten van een
verhuurdervergunning als kwaliteitsborging van goed verhuurderschap.
3.9 Instroomregulering via artikel 8, 9 en 10 Rotterdamwet
In straten met een opeenstapeling van problematische factoren verbeteren we de leefbaarheid
door de Rotterdamwet toe te passen. Eind 2018 is het integrale afwegingskader en toepassing
van de artikelen 8, 9 en 10 van de wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek
(wbmgp) voor de periode tot 2021 vastgesteld. Vanaf 2021 volgt geen nieuwe aanvraag voor
toepassing van artikel 8 (de inkomenseis). In de tweede helft van 2020 wordt besloten over
een nieuwe aanvraag voor toepassing van de artikelen 9 en 10.
3.10 Maatwerkaanpak veiligheid en leefbaarheid
Een leefbare wijk is randvoorwaardelijk voor iedereen om Rotterdam als aantrekkelijke
woonstad te kunnen ervaren. Dit vraagt een inzet van alle betrokkenen in de wijk: bewoners,
verhuurders, gemeente en ondernemers.
Samen werken we volgens een integrale aanpak, bestaande uit een combinatie van
instrumenten, zoals de inzet van wijkconciërges, subsidiëring van inbraakpreventie in
samenwerking met woningcorporaties, aanpak woonoverlast, interventies gericht op positieve
gedragsbeïnvloeding van bewoners, buurtbemiddeling, selectieve woningtoewijzing op grond
van de Rotterdamwet (zie hieronder) en interventies in de buitenruimte. De instrumenten
verschillen per gebied.
Het programma Veilig@Rotterdam (looptijd 2018-2023) vormt een belangrijke basis. In alle
gebieden zullen we op een slimme manier bestaande budgetten en werkwijzen combineren.
3.11 Herijking woonwagenbeleid
In 2018 publiceerde het ministerie van BZK een nieuw beleidskader voor gemeentelijk
woonwagenbeleid. Belangrijk uitgangspunt van dit beleid is dat gemeenten het aantal
standplaatsen in lijn moeten brengen met de plaatselijke behoefte. Naar aanleiding van dit
beleidskader herijken we in 2019 het gemeentelijke woonwagenbeleid. Naar aanleiding van
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deze herijking maken we met woningcorporaties afspraken over het aantal standplaatsen en
de wijze van beheer.

Actie

Rol gemeente

Partners

Periode

Monitoren beschikbaarheid

Kaders stellen en

Maaskoepel

2018 - 2022

initiëren

Woningcorporaties

Herijken ijkpunten

Kaders stellen en

Maaskoepel

2019 - 2020

beschikbaarheid

initiëren

Uitvoeren kader herhuisvesting

Kaders stellen en

Woningcorporaties

2018 – 2022

Woningcorporaties

2018 -2022
2018 - 2025

initiëren
Bevorderen betaalbaarheid

Kaders stellen,
initiëren en faciliteren

Samenwerkingsagenda

Kaders stellen,

Woningcorporaties

Rotterdam, ouder en wijzer incl

initiëren en faciliteren

Marktpartijen
Zorg- en

Langer Thuis akkoord

welzijnsorganisaties
Kaders stellen,

Woningcorporaties

initiëren en faciliteren

Zorgpartijen

Herijken convenant en

Kaders stellen,

Woningcorporaties

zoneringskaart Huisvesting

initiëren en faciliteren

Zorg- en

Uitvoeren actieplan (O)GGZ

2019

welzijnspartijen

Bijzondere Doelgroepen
Herijken verordening

2018 - 2022

Kaders stellen

2019 – 2020

woonruimtebemiddeling
Goed verhuurderschap

Kaders stellen,

Particuliere

faciliteren

verhuurders

2018 - 2022

Huurders
Instroom reguleren via

Kaders stellen

Woningcorporaties

2018 – 2020
met evt

Rotterdamwet

verlenging
daarna
Veiligheid en leefbaarheid in

Kaders stellen,

wijken bevorderen

initiëren en faciliteren

Herijken woonwagenbeleid

Kader stellen

Woningeigenaren

2018 - 2023

Woningcorporaties

2019
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