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ONVOLDOENDE NIEUWBOUWLOCATIES GROTE BOTTLENECK VOOR CORPORATIES  

 

 
 
Maar liefst één op de drie woningcorporaties heeft grote problemen met het bemachtigen van voldoende locaties voor 
nieuwbouw van woningen. Daarnaast stuiten zij op trage besluitvorming en vergunningsverlening. Maar ook de effecten 
van het ‘stikstof-rapport’ van de commissie Remkes en de gestegen bouwkosten laten zich gelden. Dit blijkt uit de 
Corporatie Survey van adviesbureau Finance Ideas die elk kwartaal onder circa zeshonderd corporatiebestuurders en -
managers wordt uitgevoerd.   
 
Woningcorporaties staan onder grote politieke en maatschappelijke druk om zoveel mogelijk nieuwbouwwoningen te 
realiseren. Volgens het rapport ‘De staat van de corporatiesector’ dat afgelopen week werd uitgebracht door de Autoriteit 
woningcorporaties slagen zij daar onvoldoende in, terwijl de financiële middelen volgens de toezichthouder wel 
voorhanden zijn. De Corporatie Survey geeft aan dat het met name ontbreekt aan locaties om te kunnen bouwen.  
 
Aan de vraagkant worden de woningcorporaties onder andere geconfronteerd met een aanhoudende en snelle groei van 
het aantal eenpersoonshuishoudens. Die hebben met name behoefte aan betaalbare woningen met een huur tot ca. € 
600,-. Een andere oorzaak van de toegenomen vraag naar corporatiewoningen ligt in de sterk gestegen huizenprijzen: 
steeds meer starters zien zich gedwongen hun hoop op een eigen koopwoning te laten varen en zoeken hun heil bij de 
woningcorporaties.  
 
De woningcorporaties geven aan dat wet- en regelgeving vanuit het Rijk effectiever is voor het bevorderen van de 
nieuwbouwproductie dan die vanuit gemeente of provincie. Een vermindering van de regeldruk zal volgens hen een positief 
effect hebben op de doorlooptijd van het nieuwbouwproces. Overigens zien woningcorporaties het renoveren en 
verduurzamen van hun bestaande bezit als hun voornaamste opgave voor de komende periode. 

 

Noot voor de redactie: 

Meer informatie over deze Corporatie Survey vindt u in de bijgevoegde toelichting of op de website www.finance-ideas.nl. 

Voor een toelichting kunt u contact opnemen met Victor Burger, bereikbaar op 030-2320480 of per mail 

victor.burger@finance-ideas.nl. 

 


