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Onderwerp : Onderzoek naar middenhuur
Datum       : 17 december 2019
Zaaknummer : ZK19003989

Geachte leden van de gemeenteraad,

Tijdens de behandeling van de ‘Visie en ontwikkeling van het cluster Vastgoed’ in de raads-
vergadering van 17 juni 2019 is door de portefeuillehouder een onderzoek naar middenhuur 
toegezegd (O19000015). 

Het Woningbedrijf heeft op basis van het regionale woningmarktonderzoek uit 2018 gekeken naar 
de behoefte aan middenhuur in Koggenland.

Hierbij ontvangt u het besluit van het college en een toelichting daarop. 

COLLEGEBESLUIT

Dat er op basis van het door het Woningbedrijf uitgevoerde onderzoek geen aanleiding is om als 
gemeente in te zetten op middenhuur.

KADER

In 2018 is er, in opdracht van de regio West-Friesland, door Atrivé een regionaal 
woningmarktonderzoek uitgevoerd. De resultaten zijn uitgewerkt in het ‘eindrapport regionaal 
kwalitatief woningmarktonderzoek’, d.d. 21 november 2018.
De resultaten uit het woningmarktonderzoek 2018 zijn verwerkt in de strategische keuzes en 
ontwikkelrichtingen in de ‘Verkenning Wonen - Bouwsteen voor de Kadervisie van de gemeente 
Koggenland’ (raadsvergadering 16 september 2019) en de portefeuillestrategie van het 
woningbedrijf Koggenland (raadsvergadering 17 juni 2019).

De gemeente Koggenland heeft prestatieafspraken gemaakt met De Woonschakel en 
huurdersorganisatie HBV Menkveste. Hoewel formeel geen ‘derde’ partij is afgesproken dat het 
woningbedrijf zich conformeert aan de prestatieafspraken en alle activiteiten hiermee afstemt. 

TOELICHTING OP HET BESLUIT

Er is geen aanleiding om als gemeente Koggenland in te zetten op middenhuurwoningen, omdat de 
huidige vraag naar woningen met een middenhuur tijdelijk is. De huidige vraag wordt vooral 
veroorzaakt door het tekort aan koopwoningen in de categorie goedkoop (tot € 185.000,-) of 
middelduur (€ 185.000,- tot € 250.000,-). Bovendien gaat het realiseren van nieuwbouw middenhuur 
ten koste van de mogelijkheid om betaalbare (sociale) huur en koopwoningen te realiseren, waar 
juist grote behoefte aan is.

Uit het woningmarktonderzoek 2018 blijkt:
 Er is tot 2025 een aanzienlijke behoefte aan betaalbare koopwoningen tot € 185.000,-. Vooral 

de woningbehoefte van starters is de drijvende kracht achter het verwachte woningtekort in dit 
segment.
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 Daarnaast is er veel vraagdruk in het koopsegment € 220.000,- tot € 250.000,- waardoor met 
name startende huishoudens in de regio moeilijk een woning kunnen bemachtigen. De 
vraagdruk in dit segment wordt mede veroorzaakt door nieuwkomers in de regio.

 Niet alleen jonge huishoudens zoeken in het koopsegment tot € 250.000,- . ook senioren die 
kleiner willen wonen zoeken in dit segment of in de sociale huursector.

 Dat er de komende jaren sprake is van een overschot aan huurwoningen boven de 
liberalisatiegrens, maar indien de markt niet kan voorzien in betaalbare koopwoningen tot € 
185.000,- of tot € 250.000,- zal een deel van de woningzoekende uitwijken naar de sociale 
huursector of middenhuur.

Uit het woningbehoefteonderzoek blijkt ook dat de woningzoekenden die nu een beroep doen op 
huurwoningen met een middenhuur geen expliciete woonwens hebben voor een middenhuur-
woning. De middenhuur is een substituut voor het onvoldoende beschikbare aanbod aan betaalbare 
koopwoningen. Dat is het segment waarin zich de grootste tekorten voordoen.

Eén van de conclusies uit het woningbehoefteonderzoek is dan ook dat er bij de invulling van 
nieuwbouwplannen naast woningen in de sociale huur ook gestuurd moet worden op meer 
betaalbare koop (tot € 185.000,-).

Overige informatie
Ook uit het woonwensenonderzoek 2019 van de Omring blijkt dat senioren als ze willen verhuizen 
een voorkeur hebben voor een huurwoning (54%) onder de liberalisatiegrens of een goedkope 
koopwoning (19%).

In de prestatieafspraken van de gemeente met De Woonschakel en huurdersorganisatie HBV 
Menkveste zijn de volgende speerpunten opgenomen:
 Zoveel mogelijk huurprijs onder de aftoppingsgrens hoog (€ 651,03; prijspeil 2019);
 Beperking aanbod boven de geliberaliseerde huurprijsgrens (€ 720,42; prijspeil 2019);
 Omvang van de sociale voorraad moet minimaal gelijk blijven;
 Tegenover verkoop van sociale huurwoningen moet een minimaal gelijk aantal nieuwbouw 

staan.

OVERIGE

Ondanks bovenstaande zullen we vanuit het Woningbedrijf incidenteel inzetten op middenhuur, 
indien hier, bijvoorbeeld vanuit de bouwkundige opzet van een appartementengebouw, de 
mogelijkheden voor zijn.

De markt voor middenhuur is met name aanwezig in gebieden met een stedelijk karakter (Hoorn en 
Enkhuizen). Hier is meer vraag naar vooral middenhuur-appartementen en deze vraag wordt door 
marktpartijen en bijvoorbeeld Intermaris ook opgepakt. 


