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Het Rotterdamse gemeentebestuur wil met de 
Woonvisie een kleiner aanbod van betaalbare 
huurwoningen in de gemeente realiseren. Door 
een combinatie van sloop, liberalisatie en verkoop 
verdwijnen er 20.000 betaalbare woningen.  
Volgens het college is er ‘overschot’ aan betaalbare 
huurwoningen. In deze publicatie zet de Woon-
bond cijfers over de Rotterdamse corporatie- 
huurders af tegen cijfers van de andere grote  
steden en geven we een nationale context.

Woonvisie Rotterdam

Betaalbaarheid Rotterdam
Rotterdam kent (samen met Amsterdam) het hoogste  
percentage corporatiehuurders met een te hoge huurprijs 
en een laag inkomen. Het gaat om huishoudens met een 
laag genoeg inkomen om in aanmerking te komen voor 
huurtoeslag en een huur boven de aftoppingsgrens. 
Maar liefst 21,6% van de corporatiehuurders in Rotterdam  
heeft een te laag netto besteedbaar inkomen om de huur 
en andere noodzakelijke uitgeven te doen.  
Ook betalen Rotterdammers ten opzichte van de  
maximaal toegestane huurprijs volgens het woning
waarderingsstelsel (wws), relatief veel huur gezien de 
kwaliteit van de woning. Gemiddeld betalen Rotterdam
mers voor een corporatiewoning een huur op 83% van  
de maximaal toegestane huurprijs.
Gemiddeld zijn de Rotterdamse corporatiehuurders een 
derde van hun inkomen kwijt aan wonen. Met 33,7% ligt 
de woonquote, samen met de Den Haag, iets hoger dan  
in de andere grote steden en het landelijk gemiddelde.

In Tabel 1 staat een vergelijking in betaalbaarheid  
van Rotterdam met andere grote steden en de landelijke 
cijfers uit de Lokale Monitor Wonen.

Rotterdam Den Haag Amsterdam Utrecht Nederland

Dure scheefwoners 17,9% 17,1% 17,9% 15,0% 14,6%
Betaalrisico 21,6% 22,4% 20,1% 17,3% 15,4%

  
Kale huur t.o.v. maximaal toegestane huur 83% 85% 76% 68% 73%
Bruto huur € 528 € 536 € 531 € 521 € 533
Gemiddeld aantal wwspunten 125 124 137 148 143

  
Gemiddelde huurquote 23,3% 23,7% 23,3% 22,7% 23,0%
Gemiddelde woonquote 33,7% 33,7% 32,5% 31,5% 32,3%
    

Tabel 1: Betaalbaarheid



Beschikbaarheid Rotterdam
De Woonvisie voorziet in de verdere afname van de  
sociale voorraad door sloop, verkoop en liberalisatie van 
woningen. De wethouder gaat er daarbij vanuit dat Rot
terdam ruim voldoende huurwoningen heeft.  
De Lokale Monitor Wonen over betaalbaarheid en  
beschikbaarheid laat echter heel iets anders zien.

Als je kijkt naar het aantal woningen in een bepaalde 
prijscategorie (betaalbaar voor huurtoeslagontvangers, 
en betaalbaar voor de gehele doelgroep) ten opzichte  
van de omvang van de doelgroep die al in een corporatie
woning woont, scoort Rotterdam beduidend slechter  
dan Amsterdam en Utrecht.

In Tabel 2 staat een vergelijking naar omvang van de  
woningvoorraad bij corporaties voor een doelgroep,  
ten opzichte van de omvang van die doelgroep. Het gaat 
om huurders die al in een corporatiewoning wonen.  
Er is gekeken naar de doelgroep huurtoeslagontvangers 
en de gehele doelgroep voor sociale huurwoningen.

Lange wachtlijsten 

De wachtlijsten zijn dan ook erg lang in Rotterdam.  
Het actiecomité Woonreferendum zette de gegevens  
van corporaties op een rijtje en trok de conclusie dat  
de wachttijd voor een sociale huurwoning in Rotterdam 
tussen de vier en acht jaar ligt.

Landelijk beeld
Het aantal sociale huurwoningen bij corporaties  
nam af met 262.400 in de periode 2009        – 2005, bleek  
uit De Staat van de Volkshuisvesting (Ministerie van  
Binnenlandse Zaken, april 2016) terwijl de vraag  
toeneemt door inkomensontwikkeling van de doelgroep, 
overheidsbeleid waardoor ggzcliënten en ouderen  
zelfstandig thuis moeten wonen, en statushouders  
die een woning nodig hebben.
Alleen al tot 2020 moeten er bijna 150.000 woningen 
door corporaties worden gerealiseerd om aan de maat
schappelijke opgave te voldoen, becijferden de Woon
bond, Aedes en de vng eerder in een gezamenlijke  
notitie: Wonen in Nederland: Maatschappelijke opgaven  
en bijdragen woningcorporaties (juni 2016).

Plannen sociale  
woningvoorraad  
andere grote steden

Utrecht

De corporaties bouwen tot 2020 ruim 3.000 woningen, 
waarvan circa 350 dure huur en koopwoningen.  
In diezelfde periode verdwijnen woningen uit de sociale 
huursector door sloop en verkoop. Het resultaat hiervan 
is dat er ruim 1000 sociale huurwoningen bijkomen.  
Het aantal goedkopere huurwoningen in de sociale  
huursector mag niet verder dalen. 

Amsterdam

In Amsterdam krimpt de sociale woningvoorraad en  
is een ondergrens afgesproken van 187.000 sociale  
huurwoningen. Amsterdam concludeert ook dat de  
behoefte aan sociale huurwoningen groeit. 

Den Haag

In Den haag was voor de periode van 2015 – 2019 een 
kleine afname van de voorraad sociale huurwoningen 
voorzien van 77.640 woningen in 20015 naar 76.000 in 
2019. Omdat Den Haag verwacht dat de vraag naar sociale 
woningen zal toenemen, wil de wethouder nu inzetten 
op groei van enkele duizenden sociale huurwoningen. Op 
8 december vindt een update van de prestatieafspraken 
2015 – 2019 plaats. 

Rotterdam Den Haag Amsterdam Utrecht Nederland

Doelgroep huurtoeslag 1,08 1,04 1,18 1,23 1,26
Sociale huurwoning 1,09 1,06 1,12 1,15 1,13

  

Tabel 2: Huurder-woning-ratio



Consequenties  
van de Woonvisie
De Woonbond is van mening dat er helemaal geen  
‘overschot’ aan betaalbare huurwoningen is. In de  
corporatiesector in Rotterdam zijn juist relatief veel  
problemen met de betaalbaarheid. Er zijn in Rotterdam 
ook lange wachtlijsten voor een sociale huurwoning.

Met de Woonvisie verdwijnen 20.000 betaalbare  
huurwoningen. Terwijl de vraag naar betaalbare sociale 
huurwoningen groeit. De wachttijden voor sociale huur 
zullen dus verder toenemen. Rotterdam jaagt zo mensen 
met een lager inkomen de stad uit.

Meer vrije sector huur betekent meer dure huur. In de 
vrije sector geldt geen maximale huurprijs en dit levert 
dus voor veel gewone Rotterdammers onbetaalbare  
huurwoningen op. Meer huurders zullen overgeleverd  
zijn aan huisjesmelkers die hun woningen slecht onder
houden, aan (illegale) kamerverhuur en pensionvorming.

De vraag naar sociale huurwoningen neemt toe.  
Het afbreken van de sociale woningvoorraad is dan ook 
onverantwoord. Er is voldoende ruimte om vrije sector 
huur bij te bouwen, zonder dat dit ten koste moet gaan 
van de sociale voorraad.
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