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Amsterdam gaat voor sociale huur-
woningen een extra lage grondprijs
berekenen die op alle plekken in de
stad êven hoog is. Daardoorwordthet
bouwen van sociale huurwoningen
aantrekkelijk. Bovendien worden de
huizen in het centrum niet duurder
dandaarbuiten,

Dit is het college van Amsterdam
overeengekomen met de Amster-
damse Federatie van Woningcorpora-
ties (AFWC) en de Huurdersvereni-
ging Amsterdam (HA). Al deze
partijen moeten het akkoord, dat on-
der meer ook gaat over studenten-,
jongeren- én ouderenhuisvesting en
huurverlagingen, nog voorleggen aan
hun achterbannen.

Het doel van de lage sociale eeuwig-
durende erfpachtgrondprijs is dat
woningcorporaties juist ook in het
centmm van de stad nog sociale
huurwoningen kunnen bouwen.
Daarmee hooptAmsterdam het prin-

cipe van gemengde woonwiiken te
kunnen handhaven en de tweedeling
tussen arm en rijk tegen te gaan.
Nieuw is ook dat er één prijs komt, ter-
wijl nu de sociale grondprijs nog per
wijkverschilt.

Als corporaties de woningen in de
toekomst commercieel willen gaan
verhuren, buiten de sociale sector,
moeten ze eerst een commerciëIe ver-
goeding voor die goedkoop verkregen
gtondprijs aan de gemeente tenrg-
betalen.

Durewijken
Woningcorporaties besluiten nu al
minder sociale huurwoningen op de
meest gewilde plekken van de stad te
verkopen of duur te verhuren. Door
de nieuwe maatregelenwordt dat on-
aantrekkelijker en wordt bijbouwen
van sociale huurwoningen in dure
wiiken niet kostbaarder dan in slech-
tere buurten.

Doordat de woningcorporaties min-
der geld aan grond uitgeven, hebben
zij tevens ingestemd het verschil
grotendeels te besteden aan investe-

ringen in de stad. Het gaat om groen-
voorzieningen, waterpartilen en ver-
betering van openbare wegen. Ook
werden meer afspraken gemaakt om
te garanderen dat corporaties meeÍ
betaalbare huurwoningen verhuren.

De nieuwe afspraken zijn een aan-
vulling op de in 2O15 gesloten Samen-
werkingsafspraken, die gelden tot
2019. Eenvan de belangrijkste nieuwe
afspraken is dat de grondprijs voor
nieuw gebouwde sociale huurwonin-
gen voortaan 215 euro per vierkante
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meter bedraagt, wat neerkomt
ruim tienduizend euro per soci
huurwoning van vijftig vierkante n
ter, ongeacht de locatie in de sti
Voor jongerenwoningen rekent de 1
meenten TOOO euro per appartem(
of studio, voor studentenwoning
45OO euro. Bij verkoop ofduurverl
ren incasseert Amsterdam een '€

pachtafd racht', variërend v an 284 t
ro pervierkante meter in Centrum
49 euro in Zuidoost.

Kwetsbaregroepen
Verder gaat tien procent van €
nieuwe sociale huurwoningen vo
taan naar kwetsbare gÍoepen
statushouders. In totaal gaat der
procent van dè vriigekomen soci
huurwoningen naar deze groepen.

Er komen bovendien meer won
gen met eengematigde huur ingev
de gebieden. Huishoudens met inl
mens onder 120 procent van J
Sociaal Minimum die meer beta:
dan hetmaximumbedrag, krijgen J
verschil terug en uiteindelifk hu
verlaging.




