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Inleiding

In Amsterdam zijn veel collectieve wooninitiatieven bekend, waaronder ook
wooncoöperaties. Ze komen echter moeizaam van de grond. De initiatieven
lopen tegen organisatorische en financiële obstakels aan, maar ook tegen
institutionele weerstand. Uit gesprekken met de initiatieven blijken diverse
knelpunten, waaronder:
- Financiering is lastiger te organiseren dan voor marktpartijen.
- Kavelregels bij nieuwbouw geven te weinig flexibiliteit.
- De rechten en plichten van collectieve initiatieven en het bestuur ervan zijn
niet altijd duidelijk.
- Er is geen eenduidige wijze van waardebepaling voor grond en vastgoed.
- Er is geen eenduidig beleid rondom de eisen aan het zelf toewijzen van
woningen door de initiatieven.
- Initiatieven hebben moeite om de vele administratieve en juridische hobbels
te nemen.
Dit actieplan bestaat uit acties die als doel hebben initiatieven actiever
te stimuleren en faciliteren en daarmee de positie van wooncoöperaties te
versterken.
Met de uitvoering van de acties in dit plan zouden de obstakels voor
wooncoöperaties aangepakt kunnen worden, of in ieder geval kleiner gemaakt.
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1. De toegevoegde waarde van
wooncoöperaties op de
Amsterdamse woningmarkt

1. De toegevoegde waarde van wooncoöperaties op de Amsterdamse woningmarkt

Wat is een wooncoöperatie?
Een wooncoöperatie is een vorm van collectief wonen. Gezamenlijk geven
bewoners vorm aan zelfbeheer en zelfbestuur.
De wooncoöperatie is een gemeenschap waarin bewoners meer of minder met
elkaar delen, variërend van bijvoorbeeld een gemeenschappelijke tuin tot een
gezamenlijk huishouden, van gemeenschappelijk ingekochte zorg tot een
gezamenlijke opvang van kinderen.
Een wooncoöperatie kan een kleine hechte gemeenschap zijn, maar ook een
grotere losse groep. Of juist andersom: een kleine losse groep of een grote hechte
gemeenschap met een gedeelde identiteit. En alles hier tussenin. Iets van
gemeenschappelijkheid, een gedeelde verantwoordelijkheid, is wel een
noodzakelijk voorwaarde voor de continuïteit van een wooncoöperatie.
Een wooncoöperatie beslist zelf wie wordt toegelaten (coöptatie).* Wel binnen
heldere grenzen:
- Democratisch bestuur moet geborgd zijn.
- De wooncoöperatie koopt en verhuurt de woningen tegen de
maatschappelijke prijs. Wanneer er maatschappelijk kapitaal in de
wooncoöperatie zit waardoor sociale huren en/of middenhuur mogelijk is,
gelden inkomensgrenzen.
- Het is niet mogelijk voor individuele leden om geïnvesteerd maatschappelijk
kapitaal uit de coöperatie te halen.
- Een wooncoöperatie heeft geen winstoogmerk.
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* Dit is in de huidige Huisvestingsverordening en de herziening van 2020 nog niet geregeld, alleen op basis van Experiment, zie ook p.27 en 28.
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Waarom wil Amsterdam wooncoöperaties aanjagen?
Meer zelfbeheer en zelfbestuur
Steeds meer mensen willen meer zelf organiseren en de regie in eigen handen
nemen. Collectief ondernemerschap door burgers is te zien op verschillende
vlakken. Zo worden op veel plaatsen energiecoöperaties opgericht door groepen
burgers die zich samen inzetten voor een duurzame energievoorziening. Bottomup en ingestoken vanuit de lokale behoefte en situatie. Animo voor dit soort
initiatieven leeft onder een brede doelgroep, van jong tot oud. Dat geldt ook voor
de behoefte aan meer zeggenschap over de woning en de directe woonomgeving.
Uit onderzoek blijkt dat 17 procent van de huurders van sociale woningen
geïnteresseerd is in vormen van zelfbeheer en zelforganisatie.* Wooncoöperaties
kunnen deze wens faciliteren. In een wooncoöperatie zijn de bewoners
coproducent en participant in plaats van klant en consument.
Meer cohesie tussen bewoners en gebruikers
In een wooncoöperatie is altijd sprake van een collectief element tussen
bewoners en gebruikers van het gebouw of het gebied. Zo kunnen bewoners
samen diensten en producten inkopen of combinaties van wonen, welzijn en zorg
faciliteren. Dit draagt bij aan een actief collectief. Deze collectieven zijn vaak ook
bereid om zich in te zetten voor de omgeving. Dit zou een positieve invloed
kunnen hebben op de cohesie in wijken en de weerbaarheid van buurten.
Meer maatwerk en diversiteit
De wooncoöperatie kent verschillende verschijningsvormen en maakt meer
differentiatie aan eigenaarsvormen in de woningvoorraad mogelijk. Groepen
krijgen de mogelijkheid om op kleinschalig niveau woonvormen te creëren die
passen bij hun specifieke individuele behoeften. Zo krijgen bewoners de kans om
het heft in eigen handen te nemen, ontstaat meer maatwerk op de woningmarkt
en kunnen ook huurders zich meer eigenaar voelen van de stad.
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* Bron: Corpovenista – Onderzoek zeggenschap bewoners woningcorporaties (2014)

Meer middenhuur op een duurzame manier
Wooncoöperaties specifiek voor middenhuur zorgen er voor dat woningen
blijvend beschikbaar blijven in het middensegment. De wooncoöperatie kan de
woningen niet vervreemden, waardoor bij verhuizing de woningen weer
beschikbaar komen voor mensen met een middeninkomen. Op die manier wordt
een extra keuzemogelijkheid geschapen tussen sociale huur en dure koop.
Meer investeringskracht voor corporaties zonder dat dit ten koste gaat van
de betaalbare voorraad
Wanneer corporaties complexen verkopen aan wooncoöperaties die blijvend
betaalbaar blijven verhuren neemt de betaalbare voorraad niet af, terwijl
corporaties wel een deel van hun vermogen beschikbaar krijgen en kunnen
investeren in nieuwbouw en verduurzaming.
De opbrengst in het sociale segment zal bij verkoop aan wooncoöperaties
aanzienlijk lager zijn dan bij verkoop aan de hoogste bieder. Bij verkoop aan een
wooncoöperatie in het middensegment zijn meer investeringen in nieuwbouw en
verduurzaming mogelijk. Daarbij is de opbrengst hoger (maar nog steeds minder
dan bij verkoop aan de hoogste bieder).
Wanneer met de opbrengst van verkoop aan een wooncoöperatie in het
middensegment tenminste evenveel nieuwe sociale woningen in de nieuwbouw
worden gerealiseerd, blijft het sociale segment op peil, terwijl het
middensegment groeit.
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Welke vorm van wooncoöperaties wil Amsterdam aanjagen?
We onderscheiden op hoofdlijnen drie type wooncoöperaties.
Beheercoöperatie
De corporatie blijft eigenaar van het vastgoed, maar de wooncoöperatie krijgt in
meer of minder mate zeggenschap. Het kan gaan om zelfbeheer van het complex
en het daarbij horende beheerbudget, om invloed op de selectie van nieuwe
bewoners en om het collectief betalen van huur door de wooncoöperatie
(waarna de leden onderling zelf de huren verrekenen).
In Amsterdam bestaan hier meerder voorbeelden van (woongroepen, woon- en
werkpanden, zorgcomplexen).
Zelfstandige wooncoöperatie
De wooncoöperatie is eigenaar van het vastgoed en erfpachter; de bewoners
huren van de wooncoöperatie. Er gelden wel beperkende voorwaarden. Het
collectief is collectief eigenaar. Democratisch bestuur is geborgd. De woningen
kunnen niet verkocht worden en zijn daarmee blijvend beschikbaar in het sociale
en/of middensegment. Vrijkomende woningen zijn alleen beschikbaar voor
specifieke inkomensgroepen. De wooncoöperatie heeft geen winstoogmerk.
De wooncoöperatie in deze vorm die sociale of middenhuren heeft, is op de
Amsterdamse woningmarkt alleen maar mogelijk wanneer ook maatschappelijk
kapitaal geïnvesteerd is. Dat kan op twee manieren: de gemeente Amsterdam
hanteert een sociale grondprijs en/of een specifieke grondprijs voor blijvende
middenhuur of een corporatie is bereid een bestaand complex (of een net nieuw
gebouwd complex) te verkopen tegen een maatschappelijk prijs (lager dan de
prijs van de hoogste bieder).
Juist omdat er maatschappelijk kapitaal geïnvesteerd wordt, is een vorm van
regulering nodig.
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Koperscoöperatie
De koperscoöperatie is eigenaar van het vastgoed en erfpachter. Anders dan bij
de zelfstandige wooncoöperatie delen de leden mee in een eventuele
waardestijging dan wel waardedaling. Dan kan op allerlei verschillende
manieren vorm gegeven worden: verhandelbare lidmaatschapsrechten, een
groeiend aandeel voor individuen in geval van inkomensstijging, de
mogelijkheid om bij verhuizing wel te verkopen. Op deze manier kunnen leden
van de coöperatie vermogen opbouwen en kunnen meeprofiteren van een
eventuele waardestijging (maar ook het nadeel voelen bij waardedaling).
Vanzelfsprekend zal hierbij het maatschappelijk kapitaal dat bij de start
geïnvesteerd is, terugbetaald moeten worden.
Het nadeel van deze constructie is dat de woningen niet blijvend beschikbaar
blijven in het sociale of middensegment. De woningen ‘groeien’ naar de prijs
van de hoogste bieder en worden daarmee in de Amsterdamse context op
termijn onbereikbaar voor lage en middeninkomens.
Keuze actieplan: nadruk op zelfstandige wooncoöperaties
Dit actieplan legt de nadruk op het realiseren van zelfstandige
wooncoöperaties. Wooncoöperaties in de vorm van zelfstandige
wooncoöperaties spelen in op de toegenomen vraag naar collectief wonen,
kunnen bijdragen aan meer sociale cohesie en weerbare buurten, maar helpen
ook bij een andere doelstelling. Het College wil het sociale segment en het
middensegment blijvend groter maken en tegelijk corporaties meer armslag
geven om te investeren in nieuwbouw en verduurzaming. Voor het actieplan
betekent dat niet dat er geen aandacht is voor het stimuleren van
beheercoöperaties of het ook mogelijk maken van koperscoöperaties op
specifieke plekken. Het speerpunt is wel het realiseren van zelfstandige
wooncoöperaties.
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In de afgelopen jaren zijn diverse wooncoöperaties in Amsterdam
ontstaan
De Warren
De Warren is een zelfbouw wooncoöperatie van
jonge, ondernemende Amsterdammers, die 36
sociale en middenhuur woningen gaan realiseren op
Centrumeiland te IJburg. De gemeente heeft het
initiatief geselecteerd uit drie inzendingen voor
coöperatieve woonprojecten op de nieuwbouwlocatie. De duurzame, energieneutrale woningen
zullen variëren van 20 tot 65 m2. Daarnaast gaat het
complex meerdere gezamenlijke vertrekken kennen
(ca. 800 m2). De huurders zijn verenigd in een
vereniging en hebben gezamenlijk zeggenschap over
het ontwerp, de bouw en straks ook het beheer.

De Groene Gemeenschap
De Groene Gemeenschap is sinds 2011 gevestigd op
Steigereiland Noord. De acht bewoners vormen een
woongroep,
beheren
gezamenlijk
een
buurtwoonkamer en organiseren ook gezamenlijk
activiteiten voor de buurt. De groep kent een
systeem van financiële solidariteit, waarin de
bewoners naar draagkracht bijdragen. De
woongroep huurt de woningen van Rochdale, maar
is met hen in gesprek over een grotere mate van
zelfbeheer en zeggenschap.
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Copekcabana
Copekcabana is een beheercoöperatie van huurders
in twee woonblokken met dertig huurwoningen in
de Van der Pekbuurt in Amsterdam-Noord. De
huurders nemen bij oplevering het beheer en
onderhoud van de woningen en de binnentuin van
Ymere over. Oorspronkelijk had de vereniging de
wens om ook het eigendom van Ymere over te
nemen, maar zij werden het niet eens over de
voorwaarden. Het initiatief kreeg de financiering niet
rond en Ymere vond het te risicovol.
De vereniging streeft naar meer zeggenschap voor
ambitieuze huurders met lage inkomens. Huurders
betalen een collectieve huur naar draagkracht.
Akropolis
De Akropolistoren is een woontoren op
Zeeburgereiland waarin 86 woningen zijn
gerealiseerd
voor
een
humanistisch
woongemeenschap van 55-plussers. De woontoren
is gerealiseerd in opdracht van de Alliantie en is
volledig levensloopbestendig ingericht. Van de
woningen is de helft in de sociale sector en de
andere helft vrij sector huurwoningen in het
middensegment. In het complex staat zelfstandig
wonen met aandacht voor ontmoeting en contact
centraal. De ouderen zijn via de vereniging
verantwoordelijk voor het beheer van het pand.
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Maar wooncoöperaties zijn geen nieuw fenomeen in Amsterdam
De Samenwerking
De Samenwerking is een coöperatie van 900
woningen in Amsterdam-Zuid die in 1908 is
opgericht voor mensen met middeninkomens, die
niet in aanmerking komen voor een sociale
huurwoning.
De
vereniging
heeft
geen
winstoogmerk en kent ondertussen meer dan 4.100
leden, waarvan een groot deel op de wachtlijst staat
om een woning te verkrijgen. De vereniging kent dan
ook een ledenstop.
De vrije sector huurwoningen van De Samenwerking
zijn in collectief eigendom van de leden. Zij besluiten
gezamenlijk over o.a. het huurniveau.

De Halve Wereld
De Halve Wereld is een complex aan het
Waterlooplein uit 1985 met 118 sociale
huurwoningen. Het complex is gebouwd en opgezet
als experiment in zelfbeheer en functioneert nog
steeds op deze manier. De woningen zijn in
eigendom van Ymere, maar zij voert slechts het
groot onderhoud aan het casco uit. De vereniging
mag de helft van de vrijkomende woningen via een
eigen wachtlijst toewijzen. De andere helft moet via
het algemene verdeelsysteem voor sociale
huurwoningen van Woningnet worden toegewezen.
Het complex kent gemeenschappelijke ruimtes en
kenmerkt zich door een diverse bewonersgroep.
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Soweto
Soweto is een woningbouwvereniging waar
zelfredzaamheid van huurders voorop staat. De
woningbouwvereniging verhuurt aan groepen
die
eigen
beheer
voeren,
daardoor
ontstaat
kostenbesparing
en
mogelijkheid
van betaalbare woon- en werkruimte. In
2014 heeft Soweto een oud schoolgebouw aan de
Pieter Nieuwlandstraat 93 in Amsterdam Oost
gekocht van het stadsdeel. Het gebouw bestaat nu
uit 11 woningen, een gemeenschappelijke ruimte
en meerdere kantoor-/ werkplaatsen en geeft plek
aan een woongemeenschap van 11 mensen.
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In meerdere Europese landen zijn wooncoöperaties een belangrijk
onderdeel van de woningmarkt
Waar de wooncoöperatie in de Nederlandse woningmarkt nog een vreemde eend
in de bijt is, is de vorm in andere landen, zoals Duitsland, Zwitserland en Zweden
veel meer wijdverspreid. In een gemiddeld Europees land bestaat circa 10% van
de woningmarkt uit coöperatieve woonvormen. Hieronder wordt een aantal
voorbeelden beschreven.
Duitsland
De exploitatie en beheer van woningen door Wohnungsbaugenossenschaften
komt in Duitsland regelmatig voor en kent zijn oorsprong in de 19 e eeuw. Het
land kent ondertussen ruim 2 miljoen woningen in coöperatief verband, circa
10% van de woningmarkt. In steden zoals Berlijn, Hamburg, München en Bonn
spelen de coöperatieven een belangrijke rol op de woningmarkt. De
coöperatieven kennen een zeer uiteenlopende oorsprong en daarmee ook
verschillende karakters en voorwaarden. De coöperatieven bedienen zeer diverse
doelgroepen en delen allemaal de principes van eigenaarschap, collectiviteit en
duurzaamheid. De kleinere coöperatieven verenigen zich ook regelmatig onder
de paraplu van een grotere vereniging, zoals het Mietshäuser Syndikat, een
organisatie die in de laatste 25 jaar is ontstaan. Dit is een samenwerkingsverband
van meer dan honderd wooncoöperaties. Het Syndikat heeft zeggenschap over
de verkoop van de woningen en zorgt daarmee voor toezicht op de
betaalbaarheid van de woningen.
In Duitsland hebben de coöperaties een wettelijk voorgeschreven
structuur waardoor ze aanspraak kunnen maken op staatssteun en financiering
tegen gunstige voorwaarden. Er gelden geen strenge inkomenseisen: iedereen is
welkom onder de voorwaarde van een kleine inleg in de vereniging. Ook hebben
de panden vaak een bredere sociale functie dan alleen wonen.
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Vanwege deze kenmerken worden initiatieven in grote Duitse steden vaak door
de gemeente ondersteund met lagere grondprijzen, ontwikkelsubsidies en
achtergestelde leningen.
Zürich
In Zürich wordt bijna een derde van de huurwoningen zonder winstoogmerk
verhuurd, waarbij een groot deel door een Genossenschaft. Voor nieuwbouw
gebiedsontwikkelingen wordt, via een openbare uitvraag, de Genossenschaft
met het beste voorstel geselecteerd. Deze organiseert vervolgens in nauwe
samenwerking met de gemeente een architectenprijsvraag.
In Zürich zijn zowel al langer gevestigde als nieuwe Genossenschaften actief.
Van het beschikbare nieuwbouwvolume wordt ook een derde gereserveerd
voor woningbouw zonder winstoogmerk. De bevolking van Zürich heeft hier in
2011 door middel van een referendum mee ingestemd.
Woningen worden tegen kostprijs verhuurd aan groepen die een
representatieve afspiegeling vormen van de samenleving.
De overheid heeft bepaald dat de coöperaties 10% sociaal moeten bouwen.
Door het gemêleerde aanbod is er veel doostroming. Veel ontwikkelingen in
Zurich zijn grootschalig, tot wel 400 woningen. Het coöperatieve verband zorgt
voor een sterke binding tussen de bewoners en voor veel initiatief onder die
groepen om ook een bijdrage aan de buurt te realiseren.
Naast een erfpachtrecht voor 60 jaar met een aangepaste grondwaarde, is er
voor de financiering van nieuwbouw een solidariteitsfonds, gevoed door
bijdragen van al bestaande Genossenschaften en een financiering van het
Regionalverband beschikbaar.
Vervolg op volgende pagina
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Van deze buitenlandse voorbeelden kunnen we leren
In Zürich is de woningmarkt voor 90% een huurmarkt, dit heeft als voordeel dat
gemakkelijk kan worden doorgeschoven, en de instroom van starters en expats
gemakkelijk verloopt. Als je bij een Genossenschaft wilt huren moet je een
aandeel kopen. De Genossenschaft pacht doorgaans grond van de gemeente,
bouwt 10% sociaal en een gemengd aanbod van 1 tot 5-kamerwoningen. Mede is
er hierdoor veel sociale menging. In Zurich is nauwelijks sprake van scheefwonen
en middeldure huurwoningen zijn er voldoende. Dit komt vooral doordat
er doorstroming is. Zurich kent 120 Genossenschaften, waarvan de meeste qua
aanbod een representatieve afspiegeling van de lokale bevolking vormen
(menging op leeftijd, opleiding, etniciteit, soort huishouden en kwetsbaarheid).
Daarnaast is het zo dat als je huishouden groter of kleiner wordt, je moet
verhuizen naar een passende woning die in de portefeuille van de
Genossenschaft wordt aangeboden. Ook de gemeente zelf verhuurt betaalbare
woningen. Kleinere Genossenschaften of nieuwe initiatieven kunnen ook weer
lenen van grotere meer gevestigde Genossenschaften.
Zweden
In Zweden vormen coöperatieve huurdersverenigingen circa 16% van de
woningvoorraad. Het merendeel van deze verenigingen bezit 1 pand van
gemiddeld 30 appartementen. De coöperatieve woningen worden in Zweden
doorgaans door projectontwikkelaars ontwikkeld, waarna geïnteresseerde
huishoudens de kans krijgen om zich als huurder in de coöperatie in te kopen.
Een andere optie voor het ontstaan van coöperatieven in Zweden is het model
waarbij bestaande huurcomplexen worden getransformeerd naar een
coöperatief. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat een 2/3e meerderheid van de
huurders hieraan deelneemt.
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Van de voorbeelden in het buitenland kunnen we leren, maar ze zijn niet
zomaar over te nemen omdat het begrip Genossenschaft in Nederland niet zo
diepgeworteld is als bij de buitenlandse voorbeelden. In Nederland bestaat
daarom meer institutionele weerstand bij banken, overheden en
woningcorporaties.

2. Ambitie

2. Ambitie

Op weg naar een nieuw segment in de Amsterdamse woningmarkt
In het Actieprogramma Wooncoöperatie dat Platform31 uitgevoerd heeft voor
het ministerie van BZK is geconstateerd dat de latente vraag naar collectief
wonen moeilijk manifest wordt. De institutionele weerstand is groot. Ons
woonbestel is niet berekend op vormen van collectief eigendom die vragen om
een lichte vorm van regulering. Er is bij corporaties grote terughoudendheid om
maatschappelijk kapitaal over te dragen aan wooncoöperaties. En ook voor
banken zijn wooncoöperaties nieuw, waardoor financiering ingewikkeld en soms
ook duur is.
De praktijk laat zien dat het creëren van aanbod onmiddellijk de latente vraag
naar boven brengt en manifest maakt. Zo waren er meerdere initiatieven die zich
graag gevestigd hadden op het Centrumeiland op de plek waar nu de Warren
gerealiseerd wordt. En lijkt er in de Van der Pekbuurt een tweede groep
bewoners op te staan die in navolging van Copekcabana in de volgende fase van
de vernieuwing een wooncoöperatie willen vestigen.
Het is dan ook een bestuurlijke wens en een voornemen in het coalitieakkoord
om de opkomst van wooncoöperaties te faciliteren en te stimuleren.
Een nieuw segment in de Amsterdamse woningmarkt is niet van de ene op de
andere dag gerealiseerd. Dat segment zal moeten groeien, waarbij van te voren
niet vaststaat hoe groot de vraag precies is.
Onze ambitie formuleren we op drie niveaus:
- Korte termijn: snel meer concrete projecten starten in nieuwbouw en
bestaande voorraad
- Middellange termijn: nu afspraken maken binnen de gemeenten en met
derden (corporaties) over het realiseren van substantiële aantallen in
nieuwbouw en bestaande bouw op de middellange termijn
- Lange termijn: de stip op de horizon, waar willen we over 20 jaar zijn?

13

Inzet: 15 tot 20 projecten starten binnen 2 jaar
Concrete projecten helpen om de latente vraag naar boven te krijgen, om
ervaringen op te doen bij het faciliteren en bij het zichtbaar en ‘normaal’
maken van deze nieuwe woonvorm.
Op korte termijn worden projecten vooral gestart in de nieuwbouw en in
ontwikkelbuurten. Naar verwachting zal in eerste instantie de meeste
dynamiek zitten in het middensegment en in gemengde initiatieven.
Tenminste 7.000 woningen in ontwikkeling of gerealiseerd in 2025
We gaan er van uit dat op middellange termijn wooncoöperaties voor 50% in de
nieuwbouw en 50% in de bestaande bouw worden gerealiseerd. In de
nieuwbouwprogrammering wordt ruimte gemaakt en intensief gesproken met
partijen die zich gevestigd hebben op plekken die getransformeerd gaan
worden. Wooncoöperaties zijn daarmee een van de manieren om de
bouwambitie van 52.500 woningen in 7 jaar te realiseren. Voor bestaande bouw
maakt de gemeente afspraken met corporaties en huurders in het traject
rondom prestatieafspraken.
Over 20 jaar bestaat 10% van de woningvoorraad uit wooncoöperaties (ca.
40.000 woningen)
Op de lange termijn streeft de gemeente Amsterdam er naar dat 10% van de
woningvoorraad in bezit is van een kleurrijk palet van wooncoöperaties. Dat
zijn circa 40.000 woningen. De helft van deze woningen zit in het sociale
segment, de andere helft in het middensegment. De helft van de woningen
wordt gerealiseerd in de nieuwbouw, de andere in de bestaande voorraad.
Deze ambitie is onderdeel van de bestaande ambities van de gemeente voor
sociale en middeldure huur. Daarmee zijn wooncoöperaties een middel om de
40-40-20 opgave te realiseren.

2. Ambitie

De groei van het aantal wooncoöperaties vraagt inzet van vele
stakeholders
In dit actieplan staan de acties gevat die vanuit het perspectief van de gemeente plaatsvinden om de groei van het aantal wooncoöperaties mogelijk te maken. Maar
ook andere stakeholders zullen zich moeten inzetten om de ambities waar te kunnen maken.

Organiserend vermogen burgerinitiatieven

Het indienen van een plan voor een wooncoöperatie en deze succesvol
tot uitvoering brengen vraagt een grote mate van voorbereiding en
professionaliteit van burgerinitiatieven. Deze initiatieven zullen bereid
moeten zijn om zich te organiseren en voldoende tijd en capaciteit hier
voor beschikbaar te krijgen.

Beschikbaar stellen
complexen
woningcorporaties

Voor ontwikkelbuurten en bestaande
complexen is de gemeente afhankelijk
van woningcorporaties. De corporaties
zullen bereid moeten zijn om het beheer
(en eigendom) over te dragen.

Scheppen randvoorwaarden

De gemeente is aan zet voor het verwerken van de ambitie in beleid en
kaders, waaronder: Eisen aan wooncoöperaties,
Huisvestingsverordening, Doelgroepenverordening,
Erfpachtbepalingen, Waardebepaling, Financiering

Ruimere financiering banken
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Wooncoöperaties zijn sterk afhankelijk van financiering in alle fases van
het project. Momenteel zijn de banken in Nederland nog niet goed
ingespeeld op het verstrekken van leningen aan zulke collectieven.
Banken zullen bereid moeten zijn om hun aanbod te verruimen.

Beschikbaar stellen
locaties grondeigenaren

Voor nieuwbouw op
transformatielocaties is de gemeente
afhankelijk van erfpachters/
grondeigenaren op deze locaties. Deze
partijen zullen bereid moeten zijn om ook
met wooncoöperaties zaken te doen en
niet alleen met gevestigde partijen.

2. Ambitie

De gemeente faciliteert, maar verwacht ook professionaliteit van de
initiatiefnemers
Goed voorbeeld doet volgen
De geformuleerde doelen zijn ambitieus, maar komen niet uit het niets vallen.
Vormen van coöperatief wonen zijn al in de stad aanwezig en het vergroten van
deze stroming past goed bij het beleid en de ambities van de stad.
Als de gemeente wooncoöperaties op veel grotere schaal mogelijk wil maken, zal
de gemeente zelf wel actie moeten ondernemen om goede randvoorwaarden
voor wooncoöperaties voor elkaar te krijgen. Daarnaast zal de rolverdeling
tussen bewoners, corporaties en gemeente duidelijk moeten zijn (of worden).
Bestaande projecten, zoals die op Centrumeiland, leren dat het proces door
initiatieven als complex wordt ervaren. Hoewel dit nooit helemaal te voorkomen
valt, wil de gemeente hier wel van leren en bezien op welke manier het proces zo
veel mogelijk versimpeld kan worden en hoe initiatieven ondersteund kunnen
worden tijdens het proces. De gemeente wil samen met bestaande partijen die
veel in contact staan met coöperatieve initiatieven zoals !WOON en Cooplink
bespreken hoe dit het beste vorm kan krijgen.
Initiatiefnemers
Huurders die een coöperatie willen vormen of burgers die als (coöperatieve)
vereniging nieuwbouw willen ontwikkelen zijn geen professionals op het gebied
van vastgoed. Afhankelijk van de kennis die al in een groep aanwezig is zal
hiervoor een professional moete worden ingeschakeld.
Ook voor het beheer van het complex, innen van huren en het zorgen voor
onderhoud, is expertise nodig. De mate waarin bewoners dit zelf doen is aan de
wooncoöperaties zelf. De gemeente faciliteert en schept de randvoorwaarden,
maar verwacht hier wel voor terug dat de collectieven zichzelf op professionele
wijze organiseren.
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3. De weg naar meer
wooncoöperaties

3. De weg naar meer wooncoöperaties

Vier routes op basis van gemeenschappelijke randvoorwaarden
Concrete initiatieven kunnen de komende jaren langs vier routes vorm krijgen. Voor elke route wordt de komende tijd uitgezocht wat de kansen en bedreigingen zijn
om op korte termijn projecten te kunnen starten. Het streven is er op gericht om voor de korte termijn opgeteld te komen tot 15 tot 20 concrete projecten die de
komende twee jaar kunnen starten. Dit aanbod voor de korte termijn moet opgeteld meerdere doelgroepen bedienen.
Om het realiseren van wooncoöperaties langs die vier routes mogelijk te maken en te versnellen, is het essentieel dat de gemeente in de randvoorwaardelijke sfeer
stimuleert en faciliteert. Dat betekent dat mogelijk beleid moet worden aangepast. Het is de bedoeling toe te werken naar een Amsterdamse
wooncoöperatiestandaard: een set gemeenschappelijke randvoorwaarden. Hier wordt parallel aan gewerkt.

Route 1

Route 3

Nieuwbouw op
gemeentelijke kavels

Route 2

Ontwikkelbuurten
Nieuwbouw

Bestaande
voorraad

Nieuwbouw op
transformatielocaties

De Amsterdamse wooncoöperatiestandaard
Ontwikkelen gemeenschappelijke randvoorwaarden
(Eisen aan coöperaties, Huisvestingsverordening,
Doelgroepenverordening, Erfpachtbepalingen, Waardebepaling,
Financiering)
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Route 4

Bestaande complexen

3. De weg naar meer wooncoöperaties

De vier routes naar meer wooncoöperaties

Route 1

Route 3

Nieuwbouw op
gemeentelijke kavels

Route 2

Ontwikkelbuurten
Nieuwbouw

Bestaande
voorraad

Nieuwbouw op
transformatielocaties

De Amsterdamse wooncoöperatiestandaard
Ontwikkelen gemeenschappelijke randvoorwaarden
(Eisen aan coöperaties, Huisvestingsverordening,
Doelgroepenverordening, Erfpachtbepalingen, Waardebepaling,
Financiering)
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Route 4

Bestaande complexen

3. De weg naar meer wooncoöperaties

Route 1: Nieuwbouw
Onderwerpen:

-

Opties voor selectieproces
Huurprijzen, woninggroottes
Segmenten: sociaal waarschijnlijk alleen in gemengde projecten
Kansrijke locaties voor wooncoöperaties (korte termijn/middellange termijn)

Opties voor selectieproces
Uitgangspunt is om 8 tot 10 kavels te vinden in de nieuwbouw waar de komende
twee jaar een start gemaakt kan worden. Twee tot drie kavels zouden gevonden
moeten worden in transformatiegebieden (zie volgende sheet).
De zes of zeven kavels waarbij de gemeente totaal vrij is in de uitgifte, kunnen
zeer divers geprogrammeerd worden.
Naast de procedure die ontwikkeld is voor de zelfbouw-pilots zijn verschillende
mogelijkheden voor uitgifte denkbaar:
- Volgens het model ‘Zurich’: wooncoöperaties worden geselecteerd op basis
van een selectieprocedure waarin onder andere geselecteerd wordt op
concept en sociale menging (inkomens, leefstijlen, woonvormen),
duurzaamheid, haalbaarheid en financiering. Daarna wordt in
gezamenlijkheid het programma, de stedenbouwkundige vormgeving, de
architectenselectie etc. verder uitgewerkt.
- Onderzoek mogelijkheid enkele kavels 1 op 1 te gunnen aan ‘bestaande’
initiatieven vanuit het idee om vaart te maken en bestaande energie te
gebruiken.
- Een kavel exclusief aanbieden voor een zeer specifieke doelgroep,
bijvoorbeeld een wooncoöperatie voor alleen leraren.
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De gemeente wil bezien of dit soort mogelijkheden voor uitgifte in Amsterdam
ook mogelijk en wenselijk zijn.
Huurprijzen, woninggroottes
De grootte van de woningen zal nader bepaald moeten worden. Zeker voor
middensegment en zeker voor plekken buiten de Ring zal ook moeten worden
uitgegaan van grotere woningen (bijvoorbeeld >70m2). Op die manier kunnen
ook (beginnende) gezinnen met een middeninkomen, die bij voorkeur
doorstromen vanuit de sociale voorraad, bediend worden.
Segmenten: Sociaal waarschijnlijk alleen in gemengde projecten
Het initiatief zal zelf de stichtingskosten (bouwkosten plus sociale grondprijs)
moeten dekken. Gezien de hoogte van de bouwkosten met in achtneming van
de maximale huur in het sociale segment, kunnen naar verwachting in het
sociale segment alleen woningen tot 40m2 gerealiseerd worden.
Dit leidt tot het beeld dat sociaal segment in de nieuwbouw waarschijnlijk
alleen haalbaar is in gemengde projecten. Deze projecten kunnen afwijken van
de strikte 40/40/20 norm.
Overigens kan het helpen om in gemengde projecten ook (beperkt) ruimte te
bieden voor hogere huren (met daarbij passende grondprijzen). Een
wooncoöperatie krijgt daarmee een betere financiële basis. Voor nieuwbouw
zijn aan het begin grote investeringen nodig en kan het helpen financieel
steviger te zijn.
Evenals dat bij andere ontwikkelaars geldt, kan een wooncoöperatie ook een
plek krijgen in een woon-werkpand of bijdragen aan de ontwikkeling van een
(commerciële) plint.

3. De weg naar meer wooncoöperaties

Route 1: Nieuwbouw – Kansrijke locaties voor wooncoöperaties
Korte termijn
Nieuwbouwlocaties die momenteel in beeld zijn bij de gemeente voor zelfbouw
door mogelijk coöperatieven zijn onderstaand weergegeven. Een deel van deze
locaties is zeker, een ander deel is aangemeld voor onderzoek.
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Middellange termijn
Er moet nog een inventarisatie gemaakt worden van locaties die in nieuwbouw
(gemeentelijke kavels en transformatie) optellen tot tenminste 3.500 woningen
tot en met 2025.

3. De weg naar meer wooncoöperaties

Route 2: Transformatielocaties
Onderwerpen

-

-

Verschillende scenario’s schetsen vanuit grote partijen met posities in
transformatiegebieden
Specifiek instrumentarium
Locaties (zie ook nieuwbouw)

Verschillende scenario’s
Een groot deel van de geplande woningbouwproductie ligt in bestaande woonen vooral werkgebieden. Op deze locaties is vaak al sprake van erfpachters of
soms ligt het grondeigendom bij andere partijen dan de gemeente.
De wooncoöperatie maakt onderdeel uit van het bredere gesprek dat de
gemeente voert met partijen op transformatielocaties. Het zou mooi zijn
wanneer de wooncoöperatie met haar specifieke vorm juist kan helpen om
transformatielocaties tot ontwikkeling te brengen. Daartoe wordt een ronde
langs partijen op transformatielocaties gemaakt. Daarna wordt bekeken of en
welk specifiek instrumentarium voor transformatiegebieden nodig is.
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3. De weg naar meer wooncoöperaties

Route 3: Ontwikkelbuurten
Onderwerpen

-

-

-

Belang van de buurt een plek geven
Verbinding met stedelijke vernieuwing
Voorrang
Locaties

Belang van de buurt een plek geven
Vestiging van een wooncoöperatie moet aansluiten op de belangen van de buurt.
Eén of twee wooncoöperaties zouden een gunstig effect kunnen hebben op
de leefbaarheid en de sociale cohesie in een buurt doordat in het coöperatief
betrokkenheid, cohesie en (financiële) draagkracht zit. Wooncoöperaties maken
zich over het algemeen ook sterk voor de bredere leefomgeving.
Het kan gaan om lagere of middeninkomens (doorstroom vanuit de buurt,
vestiging van buiten de buurt).
Verbinding met stedelijke vernieuwing
Na afgifte van stadsvernieuwingsurgentie keert altijd een gedeelte niet terug,
waardoor delen van complexen ‘vrij’ kunnen vallen. Hier ontstaat een situatie die
sterk lijkt op nieuwbouw. Er is een aanbod dat vraag mobiliseert.
Het aanbod kan heel verschillend zijn, bijvoorbeeld:
- Het stedelijke vernieuwproces is zo ingrijpend (sloop/nieuwbouw), waardoor
vrije kavels ontstaan waar nieuwbouw op kan plaatsvinden
- Na ingrijpende renovatie, tijdelijk uitplaatsen, terugkeer en doorschuiven,
komt een geheel opgeknapt complex beschikbaar dat aan een
wooncoöperatie aangeboden kan worden.
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-

Bij ingrijpende renovatie, tijdelijk uitplaatsen, terugkeer en doorschuiven
kan erop geanticipeerd worden dat een vrijvallend complex zodanig
gerenoveerd wordt, waardoor het aansluit bij de wensen van een specifiek
initiatief (bijvoorbeeld ouderen in combinatie met voorzieningen,
ontmoetingsplek etc.).
Bij ingrijpende renovatie kan ook een complex aangeboden worden in de
coöperatieve vorm.
Een complex dat nog opgeknapt moet worden kan na uitplaatsing als ‘kluscoöperatie’ op de markt gezet worden voor een groep die graag zelf
opknapt.

Voorrang
Nog uit te zoeken of het een optie is om voorrang te verlenen aan specifieke
groepen, bijvoorbeeld uit de buurt. Kan en mag dat onderdeel uitmaken van
een concrete uitvraag?
Locaties
Voor het vinden van locaties zijn de trekkers van de ontwikkelbuurten
verantwoordelijk. Hierover moet daarna intensief overlegd worden met
woningcorporaties, zo veel mogelijk over concrete complexen en locaties.

3. De weg naar meer wooncoöperaties

Route 4: Bestaande bouw
Onderwerpen

-

Verschillende scenario’s vanuit bestaande voorraad woningcorporaties
Huidige afspraken gemeente en woningcorporaties
Samenhang met andere gemeentelijke programma’s

Verschillende scenario’s vanuit bestaande voorraad woningcorporaties
Op een aantal manieren kan een wooncoöperatie vanuit bestaande
corporatievoorraad gerealiseerd worden.
Van onderop
Op initiatief van (deel van) bestaande bewoners die naar de corporatie
toestappen. Deze kans is alleen aanwezig wanneer bewoners al ‘iets’ collectief
met elkaar hebben: ontmoetingsruimte, gezamenlijk beheer tuin, woongroep.
Van bovenaf
Corporatie zoekt gecalculeerd een complex uit en biedt zittende bewoners de
keuze: huurder blijven of onderdeel worden van de wooncoöperatie in
oprichting. Wanneer bijvoorbeeld tenminste 25% van de zittende bewoners mee
doet aan de wooncoöperatie, is deze opgericht. De wooncoöperatie koopt het
complex (inclusief de zittende huurders). Elke keer wanneer iemand verhuist, is
de woning alleen beschikbaar voor iemand die mee gaat doen aan de
wooncoöperatie. Na 10 tot 15 jaar verandert het pand geleidelijk totdat het
volledig een wooncoöperatie is.
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Huidige afspraken gemeente en woningcorporaties
De gemeente heeft afspraken gemaakt met woningcorporaties wat betreft de
verkoop en liberalisaties van het corporatiebezit. De samenwerkingsafspraken
lopen van 2015 tot en met 2019 en worden dit jaar herzien. De huidige
afspraken houden grofweg het volgende in:
- De voorraad sociale huurwoningen in bezit van corporaties diende per 1
januari 2019 tenminste 162.000 woningen groot te zijn.
- In de periode 2015-2019 mochten er gemiddeld over de hele periode 2.000
woningen per jaar worden verkocht. Daarnaast mochten er tot en met 2019
gemiddeld 1.000 woningen per jaar worden geliberaliseerd.
- Het totaal aantal corporatiewoningen in de stadsdelen Centrum, Zuid en
de gebieden Oud West, Oostelijk Havengebied, Overhoeks en Houthavens
mag niet dalen tot onder de 47.000.
- Een aantal nieuwbouwlocaties is uitgesloten van verkoop van sociale
huurwoningen.
Deze afspraken worden jaarlijks door de gemeente gemonitord en worden tot
op heden ruimschoots nagekomen.
Het is de bedoeling dat er eind 2019 nieuwe prestatieafspraken zijn gemaakt
voor de periode 2020 tot en met 2023. In het coalitieakkoord heeft het college
het voornemen uitgesproken dat er slechts bij hoge uitzondering sociale
huurwoningen van corporaties mogen worden verkocht. Nog niet vast staat
hoe dit gaat landen in de nieuwe prestatieafspraken. In het najaar van 2019
wordt onderhandeld over het bod van de corporaties op de gemeentelijke
inzet.

3. De weg naar meer wooncoöperaties

Route 4: Bestaande bouw – Belangrijke rol weggelegd voor woningcorporaties
Samenhang met andere gemeentelijke programma's
De samenhang van wooncoöperaties met andere vormen van collectief wonen is
een manier is om nieuwe woonvormen te realiseren. Dit past bij het gemeentelijk
beleid op diverse thema’s, waaronder voor ouderen.
Een initiatiefgroep met een hogere gemiddelde leeftijd moet het zelf nog wel
kunnen en willen organiseren omdat het nog steeds complex is en een lange
adem vraagt van de initiatiefnemers.
Als de gemiddelde leeftijd van een groep ouderen vrij hoog is (75+)
kan het oprichten van een wooncoöperatie problematisch zijn. Als de wens er wel
is, kan een oplossing zijn om bewoners te mixen qua leeftijd, bijvoorbeeld
ook starters, studenten en gezinnen. Ook is het mogelijk om te letten op
voldoende jonge ouderen, dus 55-plussers in de groep, zodat er
voldoende mogelijkheid voor zorg voor elkaar is en er qua leeftijd van de
bewoners nog voldoende tijd is voor het realiseren van een wooncoöperatie.
De exacte behoefte van verschillende type bewoners (naar leeftijd, maar ook
andere kenmerken) rondom wooncoöperaties dient nader in kaart gebracht te
worden, zodat het aanbod nog beter op hen afgestemd kan worden. Een
onderzoek onder inwoners van bestaande woningen van woningcorporaties kan
hier aan bijdragen.
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3. De weg naar meer wooncoöperaties

Benodigde randvoorwaarden voor meer wooncoöperaties

Route 1

Route 3

Nieuwbouw op
gemeentelijke kavels

Route 2

Ontwikkelbuurten
Nieuwbouw

Bestaande
voorraad

Nieuwbouw op
transformatielocaties

De Amsterdamse wooncoöperatiestandaard
Ontwikkelen gemeenschappelijke randvoorwaarden
(Eisen aan wooncoöperaties, Huisvestingsverordening,
Doelgroepenverordening, Erfpachtbepalingen, Waardebepaling,
Financiering)
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Route 4

Bestaande complexen

3. De weg naar meer wooncoöperaties

Introductie van de Amsterdamse wooncoöperatiestandaard
Om de vier eerdergenoemde routes te faciliteren, werkt de gemeente Amsterdam
toe naar de introductie van een ‘Amsterdamse wooncoöperatiestandaard ’,
waarin de condities voor wooncoöperaties zijn vastgelegd. Dit schept helderheid
voor alle partijen (initiatieven, gemeente zelf, Autoriteit Woningcorporaties,
corporaties, financiers, ontwikkelaars, etc.). Een standaard draagt bij aan het
wegnemen van de grootste obstakels voor collectieve initiatieven, zoals
beschreven in de inleiding van dit plan.
De standaard moet ook borgen dat de wooncoöperatie niet misbruikt wordt voor
het verkrijgen van posities en aan het voorkomen van vormen van fraude zoals
illegale onderverhuur.
Deze standaard heeft betrekking op:
- Eisen aan wooncoöperatie: rechtsvorm, minimale eisen aan statuten,
bestuur, etc.
- Beperkende voorwaarden: niet uitponden, toewijzen, inkomensgrenzen,
huurprijzen (nu en in de toekomst) etc.
- Wijze waarop waarde woning (bestaande bouw) of grond (nieuwbouw)
bepaald wordt
- Wijze waarop om wordt gegaan met de financiering en de rol van de
gemeente hierin
Deze condities worden vastgelegd in het beleid van de gemeente, bestaande
verordeningen (huisvestingsverordening, doelgroepenverordening) en de
erfpachtvoorwaarden.
Het beheren van vastgoed bedoeld voor het sociale en middensegment en
daarmee van een deel van het maatschappelijk kapitaal, vragen om heldere en
zakelijke verhoudingen tussen gemeente, wooncoöperaties en corporaties. De
Amsterdamse wooncoöperatiestandaard regelt dit.
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In de pagina’s hierna wordt een aantal onderdelen van de Amsterdamse
standaard verder uitgewerkt.
Op het moment dat het aantal wooncoöperaties in Amsterdam echt gaat
groeien, voorkomt het veel bureaucratie wanneer de Amsterdamse
wooncoöperatiestandaard de instemming geniet van Rijk, de Autoriteit
Woningcorporaties (Aw) en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties
(AFCW). Het is daarom wenselijk om gezamenlijk op te trekken bij de
uitwerking van de voorwaarden.
Wat hierbij helpt is dat het Rijk en de gemeente Amsterdam reeds hebben
afgesproken om gezamenlijk te onderzoeken welke standaardafspraken
kunnen gelden voor de overdracht van woningcorporaties aan
wooncoöperaties, om de opschaling van deze verkopen beter mogelijk te
maken.
Maatschappelijke opgave
De wooncoöperatie is een kleine gemeenschap die zelf bepaalt wie wordt
toegelaten. Tegelijk heeft ook de wooncoöperatie net als andere spelers op de
woningmarkt een maatschappelijke opgave. Het is niet de intentie van de
gemeente om de wijze waarop wooncoöperatie invulling geven aan hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid te gaan voorschrijven. Wel worden
wooncoöperaties gevraagd om hier zelf vorm aan te geven. Onderzocht wordt
hoe dit op een goede manier een plek kan krijgen in de Amsterdamse
standaard.

3. De weg naar meer wooncoöperaties

Huisvestingsverordening en Doelgroepenverordening (1/2)
Onderwerpen

-

Eisen doelgroep, o.a. inkomen en bijzondere doelgroepen
Spelregels coöptatie/toewijzing, gebruik Woningnet en wachtlijsten

Eisen doelgroep, o.a. inkomen en bijzondere doelgroepen
De gemeente Amsterdam beschikt sinds kort (8 mei 2019) over een
Doelgroepenverordening. In deze verordening is geregeld dat de gemeente per
deelgebied van een bestemmingplan een bepaald percentage van de
nieuwbouwwoningen moet worden gerealiseerd in bepaalde huurprijsklassen.
De aanvangshuren worden voorgeschreven. In de Doelgroepenverordening wordt
gesproken van sociale huurwoningen en van middeldure huurwoningen. Die
bovengrens voor een sociale huurwoning bedraagt € 720,42 (prijspeil 2019). De
bovengrens voor een middeldure huurwoning is bepaald op € 1.000,35 (prijspeil
2019). Tevens is bepaald dat de genoemde woningen in de aangegeven
prijsklassen, bedoeld zijn voor bepaalde inkomensgroepen. De inkomensgrens
voor de doelgroep voor sociale huur bedraagt € 44.360 (prijspeil 2019). De
inkomensgrens voor de doelgroep voor middeldure huurwoningen ligt op
maximaal 1,58 keer de DAEB-norm. In 2019 is dit bedrag € 60.095,30. Dit bedrag
wordt jaarlijks geïndexeerd.
Deze bedragen zijn voor de feitelijk toewijzing (en verlening van de
Huisvestingsvergunning) ook opgenomen in de Huisvestingsverordening.
De doelgroepenverordening ziet toe op de te realiseren nieuwbouwwoningen. Er
wordt niet specifiek gesproken over soorten eigenaren. Ook wooncoöperatieven
die zelf gaan bouwen (nieuwbouw/transformatie), zouden hier onder kunnen
vallen. Dit is nader uit te werken.
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Bij wooncoöperaties bestaande bouw kan aangesloten worden op dezelfde
inkomenseisen.
Of en in hoeverre de gemeente coöperaties ook eisen wil meegeven omtrent de
plaatsing van bijzondere doelgroepen, dient nog nader te worden bepaald.
Hierbij is de wens dat de wooncoöperaties zo veel mogelijk zelf met dit soort
initiatieven komen en de gemeente dit niet allemaal hoeft dicht te regelen.
Spelregels coöptatie/toewijzing, gebruik Woningnet en wachtlijsten
De toewijzing van sociale huurwoningen is geregeld in de
Huisvestingsverordening. Sociale huurwoningen worden momenteel via
WoningNet (woningcorporaties) of door particulieren op eigen wijze
geadverteerd. De selectie vindt plaats op basis van criteria omtrent wie voor
welke woning in aanmerking kan komen (doelgroep, passendheid), wie
wanneer aan de beurt is (volgorde inschrijfduur), en wie er door zijn
omstandigheden voorrang kan krijgen op andere woningzoekenden (urgentie).
Wooncoöperaties worden nu niet genoemd in de Huisvestingsverordening. Een
huisvestingsvergunning voor deze woningen is wel verplicht als woningen van
wooncoöperaties een huur kennen onder de € 720,42, dan wel onder de € 971
bij nieuwbouw.
Er zijn thans in enkele (nieuwbouw)complexen van woningcorporaties wensen
voor toewijzing in eigen hand, namelijk via coöptatie. Bij coöptatie wijzen de
zittende bewoners zelf toe en wordt van het algemene aanbodinstrument
(WoningNet) geen gebruik gemaakt. Motivatie speelt hierbij een zeer
belangrijke rol. Motivatie is nog niet beschreven in
de Huisvestingsverordening. Paragraaf 2.5 Experimenten gaat niet in
op criteria die van toepassing zouden kunnen zijn. In de nieuwe
Huisvestingsverordening per 1 januari 2020 wordt deze
paragraaf gewijzigd en wordt een nieuwe nadere regel over experimenten van
kracht.

3. De weg naar meer wooncoöperaties

Huisvestingsverordening en Doelgroepenverordening (2/2)
Spelregels coöptatie/toewijzing, gebruik Woningnet en wachtlijsten
(vervolg)
Voor toewijzing van sociale huurwoningen via coöptatie heeft de gemeente
Amsterdam een experimenteerregeling in het leven geroepen.
Het college beslist over elke aanvraag tot een experiment. Er lopen inmiddels een
aantal experimenten (o.a. Akropolis) en er zijn enkele aanvragen in behandeling
(o.a. in de van der Pekbuurt). Een experiment duurt twee jaar. Daarna wordt
bekeken (evaluatie) of en wat er zou moeten veranderen.
Ook stelt de Huisvestingsverordening dat maximaal 10% van het jaarlijkse
woningaanbod in een experiment mag komen.
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3. De weg naar meer wooncoöperaties

Erfpacht (1/2)
Onderwerpen

-

Mogelijkheid nieuwe algemene bepalingen
Aansluiten bij bestaande bepalingen: 2 mogelijkheden

Het is de ambitie om één erfpachtstandaard te ontwikkelen voor alle
wooncoöperaties. Het betreft daarbij zowel nieuwbouwcoöperaties, zoals de nu
lopende pilots, als wooncoöperaties die bezit van corporaties overnemen. Ook
kan het gaan om overige erfpachtrechten die omgezet moeten worden,
bijvoorbeeld op transformatielocaties. We gaan er hierbij van uit dat de
wooncoöperatie de erfpachter wordt.
Mogelijkheid nieuwe algemene bepalingen
De gemeente heeft een aantal mogelijkheden voor het faciliteren van
wooncoöperaties bij bestaande erfpachtrechten, waaronder het opstellen van
nieuwe algemene bepalingen (AB’s).
Bij de gezamenlijke behandeling van de Overstapregeling, het Beleid
Grondwaardebepaling en het aanvullende erfpachtbeleid zeven moties
aangenomen, waaronder motie 813 van de leden Dijk, Van Osselaer, N.T. Bakker
inzake de Overstapregeling (erfpachtkorting coöperaties middeldure en sociale
huur), waarin het college wordt verzocht apart erfpachtbeleid te ontwikkelen
voor coöperaties gericht op sociale huur en middeldure huur, waarbij men een
aangepaste prijs krijgt indien:
- In de statuten vast wordt gelegd dat men sociale huur of middeldure huur
verhuurt (rekening houdend met indexering);
- In de statuten wordt vastgelegd dat de statuten alleen na instemming van
college van B&W kunnen worden gewijzigd;
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-

De verhuurde woningen middels een inkomenscriterium bij de juiste
doelgroep terechtkomen;
De coöperatie voor eenieder toegankelijk is en dat schaarste op een
eerlijke en transparante wijze wordt verdeeld.

Het opstellen van nieuwe algemene bepalingen is echter om meerdere redenen
af te raden, waarvan de belangrijkste is dat het een (nieuwe) variant creëert
binnen een toch al complex erfpachtlandschap. Met de invoering van het
eeuwigdurende erfpacht heeft de gemeente gehoor gegeven aan de wens het
Amsterdamse erfpachtstelsel juist te versimpelen.
Het verdient dan ook de voorkeur voor de wooncoöperaties aan te sluiten bij
bestaande AB’s en deze waar nodig aan te passen in combinatie met de
bijzondere bepalingen en het opstellen van apart erfpachtbeleid voor de
wooncoöperaties.
Aansluiten bij bestaande bepalingen
Er zijn twee mogelijke algemene bepalingen waar wooncoöperaties onder
zouden kunnen vallen: AB1998 (voor woningcorporaties) en AB2016 (nieuwe
eeuwigdurende erfpachtstelsel)
Belangrijke notie is dat de algemene bepalingen de algemene zaken zoals
looptijd e.d. regelen en dat veel zaken die voor wooncoöperaties van belang
zijn, zoals het verbod op uitponden (verbod op splitsen van het erfpachtrecht
en verbod op overdracht) en de beperkingen aan de huurstijging via de
bijzondere bepalingen te regelen zijn.

3. De weg naar meer wooncoöperaties

Erfpacht (2/2)
Aansluiten bij bestaande bepalingen (vervolg)
Soort recht /
tijdvak
Toestemming
overdracht van
het erfpachtrecht
Toestemming tot
splitsing van het
erfpachtrecht
Canonbetalingen
Overig

Herziening AB’s
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Karakteristieken AB1998
Voortdurend recht - tijdvakken van 75 jaar.

Karakteristieken AB2016
Eeuwigdurend recht – geen tijdvakken.

Schriftelijke toestemming nodig van de
gemeente. Gemeente kan hieraan
voorwaarden verbinden.
Schriftelijke toestemming nodig van de
gemeente. Gemeente kan hieraan
voorwaarden verbinden.
Canonbetalend, standaard 5-jaarlijkse
indexering, of Afkoop.
Voor een coöperatie moet (wellicht per geval)
worden vastgesteld of deze valt onder “een
instelling die naar oordeel van Burgemeester
en Wethouders voldoende werkzaam is in het
belang van de Amsterdamse
Volkshuisvesting” (art. 2.h.). Voldoet een
coöperatie hier niet aan, dan kunnen de
AB1998 niet van toepassing worden verklaard.
De AB’s kunnen in overleg met de
woningcorporaties en de AFWC herzien
worden, de coöperatie zouden daar niet in
meegenomen hoeven worden. Niet duidelijk
of de herziening dan ook de coöperaties
aangaat.

Geen toestemming nodig van de gemeente.

Schriftelijke toestemming nodig van de
gemeente. Gemeente kan hieraan
voorwaarden verbinden.
Canonbetalend, standaard 1-jaarlijkse
indexering, of Afkoop.
AB2016 kunnen op alle erfpachters van
toepassing zijn (ook woningcorporaties,
ook coöperatie).

Een eventuele herziening geldt ten opzichte
van alle erfpachters.

De verschillende karakteristieken van beide type Algemene
Bepalingen en de betekenis van de keuze voor de omzetting
van woningen naar coöperatief verband zijn reeds door
medewerkers van de gemeente Amsterdam in kaart
gebracht.
Alleen standaard voor bijzondere bepalingen
Het kan zijn dat de keuze voor een standaard AB voor alle
wooncoöperaties leidt tot ingewikkeld aanvullend beleid.
Om omzetting vanuit verschillende bestaande AB’s mogelijk
te maken kan het ook aantrekkelijk zijn alleen een standaard
te maken voor de bijzondere bepalingen. Die bijzondere
bepalingen betreffen dan het verbod op splitsen, het verbod
op verhandelen, de beperking aan de huurstijging en
eventuele eisen aan statuten.
De keuze voor het geldende erfpachtregime is nader te
maken op basis van de uitgezochte voor- en nadelen van de
hiervoor beschreven varianten.
Ook dient hierbij rekening gehouden worden met
achtervang bij failissement.

3. De weg naar meer wooncoöperaties

Waardebepaling
Onderwerpen

-

Waardebepaling woning (bestaande bouw)
Totstandkoming grondprijs (nieuwbouw)

Waardebepaling woning (bestaande bouw)
Wanneer inderdaad vastgoed wordt overgedragen aan de wooncoöperatie moet
de waarde bepaald worden. Wanneer helder en eenduidige vastligt dat nooit
uitgepond kan worden, dat huren op een van te voren bepaald niveau blijven en
dat de toewijzing voor een van te voren bepaalde inkomensgroep is, kan worden
verkocht tegen een maatschappelijke prijs. De hoogte van de prijs wordt bepaald
door de netto huuropbrengst. Deze maatschappelijke prijs zal altijd beneden een
marktconforme prijs zijn die geldt voor vrije sector woningen.
Een maatschappelijke prijs zal leiden tot discussie met de corporaties. Zij zullen
bij verkoop een hogere opbrengst in hun hoofd hebben. In hun beleving nemen
zijn afscheid van de woningen en willen ze in dat geval de hoofdprijs. Het idee dat
woningen voor de sociale sector behouden kunnen blijven zonder dat ze in bezit
zijn van een corporatie heeft nog weinig draagvlak in de corporatiewereld.
Bij verkoop in het middensegment zal deze discussie minder scherp zijn. De
maatschappelijke prijs voor middensegment ligt hoger. Wanneer verkoop in het
middensegment de corporatie voldoende investeringsmiddelen oplevert om een
sociale woning in de nieuwbouw te realiseren, dan blijft het sociale segment op
peil terwijl het middensegment groeit.
In de komende periode onderzoeken we op welke wijze bepaling van de
maatschappelijke prijs kan plaatsvinden en of dat op zelfde wijze kan als het
vaststellen van de beleidswaarde.
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Totstandkoming grondprijs (nieuwbouw)
In het geval van een wooncoöperatie in het sociale segment geldt in
principe een vaste lage grondprijs op basis van een minimaal oppervlak van de
woning en een maximale huurprijs, zoals geldt voor de pilots wooncoöperaties.
Wanneer sprake is van een wooncoöperatie in het middensegment wordt
aangesloten op de nog in ontwikkeling zijnde prijs voor middensegment
(zonder uitponden).
Gemengde projecten zullen een ‘gemengde’ grondprijs kennen.

3. De weg naar meer wooncoöperaties

Financiering
Onderwerpen

-

Achtervang en terugvaloptie bij faillissement

De Nederlandse banken zijn (nog) niet ingespeeld op de financieringsvraag van
wooncoöperaties.
Wooncoöperaties opereren, omdat zij veelal bestaan uit groepen particulieren,
op het snijvlak van zakelijke en particuliere financiering. De scheiding tussen
particuliere markt en zakelijke markt wordt bij (Nederlandse) banken steeds
groter. Particuliere financiering wordt steeds meer aan regels gebonden (o.a.
zorgplicht). Dit leidt tot relatief hoge rentes en/of de inschatting dat financiering
te risicovol is of het financieren past niet in de bedrijfsvoering vanwege het
maatwerk en de daarmee gepaarde hoge afhandelingskosten.
Hypothecaire financiering is in Nederland gericht op individuele koopwoningen.
Wooncoöperaties zijn hierdoor aangewezen op zakelijke financiering, met als
nadelen: de al eerder genoemde hogere rentes en korte looptijden leningen (5-10
jaar) en het ontbreken van de mogelijkheid om annuïtair af te lossen.
Wooncoöperaties bouwen wel (een deel van) de woningen in het sociale
huursegment maar kunnen geen gebruik maken van gunstige
leningsvoorwaarden en garantiestellingen die wel gelden voor toegelaten
instellingen.
Daardoor ontstaat een aantal knelpunten: moeite met financiering plankosten
(bij nieuwbouw), moeite met vinden van andere bronnen van financiering (bank
geeft max. 70%), beperkte beschikbaarheid van eigen vermogen, hogere rentes
en kortere looptijden dan bij hypothecaire lening.
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Achtervang en terugvaloptie bij faillissement
De gemeente is terughoudend m.b.t. problemen die feitelijk bij andere
instituties liggen (in dit geval de banken). Echter, de gemeente kan wel een
doorslaggevende factor zijn bij financieringsbeslissingen van banken. Als de
gemeente vertrouwen heeft in een wooncoöperatie zal de bank er ook sneller
vertrouwen in hebben.
Garantstellingen hebben niet de voorkeur. Een garantie geef je op het moment
dat het goed gaat. Bij lange looptijden raken deze uit het oog en daarmee
kunnen ze onverwacht opeens opspelen. En tweede nadelig effect is dat het
niet disciplineert (niets doen is ook een optie).
Bovendien heeft de gemeente landelijke regelgeving om rekening mee te
houden:
- Wet markt en overheid
- Verdenking op ongewenste staatsteun
In de komende tijd gaan we verder uitzoeken welke vorm van achtervang en
terugvaloptie bij faillissement door gemeente wel mogelijk en wenselijk is:
Solidariteitsfonds, Lening door gemeente, Opstal in erfpacht uitgeven, etc.
Hierin nemen we mee welke zekerheden banken (minimaal) nodig hebben.
Hiervoor maken we een ronde langs meerdere banken.

3. De weg naar meer wooncoöperaties

Mogelijke kans: De Amsterdamse Wooncoöperatie Maatschappij
Het verdient de aanbeveling om de optie te verkennen voor de oprichting van
een Amsterdamse Wooncoöperatie Maatschappij (AWM), zowel voor bestaande
bouw als voor nieuwbouw.
Een corporatie verkoopt dan het vastgoed niet aan de wooncoöperatie, maar aan
de AWM. De AWM wordt bestuurd door deelnemende corporaties, de gemeente
en de deelnemende wooncoöperaties. De AWM regelt de financiering en houdt
toezicht op naleving van de Amsterdamse wooncoöperatiestandaard.
Naarmate meer initiatieven gerealiseerd worden en meer wooncoöperaties deel
nemen aan de AWM, doen de gemeente en corporaties stappen terug. De AWM
wordt steeds meer een koepel van de wooncoöperaties zelf om uiteindelijk
alleen bestuurd te worden door alle deelnemende wooncoöperaties.
De AWM kan ook een rol spelen in nieuwbouw, transformatie en
ontwikkelbuurten bij het realiseren van sociaal segment.
Redenen om mogelijk de AWM te starten zijn:
- Het biedt initiatieven een ondersteunende structuur en financiering die het
voor hen makkelijker maakt zonder zeggenschap kwijt te raken;
- Het neemt mogelijk koudwatervrees bij de woningcorporaties weg. Vastgoed
wordt niet aan initiatieven overgedragen, maar aan de AWM;
- De AWM biedt een structuur die langer mee gaat en daarmee ondersteunend
is aan langetermijndoelstellingen.
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4. Acties en mijlpalen 2019-2040

4. Acties en mijlpalen 2019-2040

De komende tijd gaan we aan de slag met de volgende acties
Actieprogramma
Dit document is ook te beschouwen als de startnotitie voor een langer lopend
Actieprogramma. We zijn nog wel even bezig. Er moeten concrete locaties
gevonden worden. Randvoorwaarden dienen verder uitgewerkt worden. Nieuwe
beleidsregels moeten bekrachtigd worden. Een ondersteuningsstructuur voor
initiatieven moet worden opgebouwd.
Dit dient geborgd te worden in de organisatie. In een volgende fase bedenken we
hoe deze borging het beste vorm kan krijgen. Op een wijze waarbij de ambitie en
voortgang zichtbaar en controleerbaar blijven. Tegelijk zal borging ook vragen
om extra capaciteit. Niet alles kan in de lijn geregeld worden. Voor het uitwerken
van de randvoorwaarden is tijdelijk extra inzet nodig, maar andere zaken vragen
om structurele capaciteit. In een volgende fase wordt dit scherper in beeld
gebracht. Het is niet alleen de gemeente die meer in beweging moet komen. Dat
geldt ook voor andere stakeholders. Dit vraagt ook om een goed
communicatieplan zodat alle relevante partijen bereikt worden.
Augustus – November 2019
- Uitzoeken en uitwerken van voorstellen in dit document
- Communiceren over ambities van de gemeente
- Uitvoeren van onderzoek naar doelgroep wooncoöperaties en behoeften
- Inventariseren aantal concrete locaties voor realiseren kortetermijnambities
in nieuwbouw en bestaande bouw, zo mogelijk in gang zetten
- Afstemming met proces van prestatieafspraken, meedenken over
gemeentelijke inzet en de wijze waarop overeenstemming met corporaties
bereikt kan worden
November/December 2019
- Doorlopen van bestuurlijke besluitvorming op een aantal cruciale punten
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Vervolgproces kwartiermaker
Kwartiermaker wooncoöperaties gaat door tot en met december. Taken:
- meedenken en mee-organiseren publieke consultatie en communicatie
- inhoudelijk meedenken bij alle opgesomde uitwerkingen
- trekken overkoepelende werkgroep voor ‘Amsterdamse standaard’
- bewaken voortgang van de uitwerkingen
- gesprekken met partijen in transformatiegebieden
- nieuwe ronde met corporaties gericht op het zoeken naar consensus (in
nauwe afstemming met traject prestatieafspraken)
- voorbereiden bestuurlijk besluitvorming uitwerkingen
Vervolgproces, gemeentelijke inzet
De vier routes worden in portefeuille genomen door een ambtelijk trekker. Dit
heeft een structureel karakter.
Daarnaast gaan 3 mensen tijdelijk aan de slag voor de uitwerkingen onder regie
van de kwartiermaker. Deze zijn:
- Uitwerker Huisvestingsverordening/Doelgroepenverordening
- Uitwerker Erfpacht en grondwaarde
- Uitwerker Financiering en waardebepaling bestaand vastgoed
Daarnaast zal het nodig zijn om voor de ondersteuning bij specifieke
locaties/projecten capaciteit te organiseren. Hier wordt aan gewerkt.
Tot slot zijn er twee accountmanager(s) wooncoöperaties, één binnen
gemeente en één iemand van !WOON. Samen met hen wordt uitgewerkt hoe
een professionele ondersteuningsstructuur voor initiatieven wordt
opgebouwd.
Rapporteren
Elk half jaar zal gerapporteerd worden over de voortgang.

Bijlage 1. Betrokken personen

Bijlage 1. Betrokken personen

Betrokken personen
Bij de totstandkoming van dit plan zijn tussen april en juni 2019 medewerkers uit
verschillende onderdelen van de organisatie betrokken geweest.

Om informatie op te halen en te werken aan draagvlak, zijn gesprekken
gevoerd met een brede vertegenwoordiging van partijen.

Kernteam
Maarten van Poelgeest
Jeannette Kuipers
Marije Raap
Jane Fain

Gesprekken gevoerd met:

Projectteam
Ingrid Turpijn
Sandra Hermans
Liset Reinecke
Angelique Bor
Elly van Sluijs
Yvonne Grooten
Clemens Mol
Caja Oudemans
Ivo Hamelynck
Simina Jonker
Monique Brok
Ambtelijk opdrachtgevers
Max van Engen
Pierre van Rossum
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- Stichting !WOON
- Federatie Amsterdamse Huurdersorganisaties (FAH)
- Amasterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC)
- Platform Wooncoöperaties Amsterdam
- de Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging ‘Samenwerking’
- Public Value
- Van Nimwegen
- Rotterdams Woongenootschap
- Stadgenoot
- Eigen Haard
- Rochdale
- De Key
- Woonzorg Nederland
- Habion
- Ymere
- De Alliantie
- DUWO
- Ministerie van BZK

