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Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van de raadsleden M. de Crom (VVD) en S.J. 

van Diepen (D66) over de overspannen Leidse huizenmarkt 

 

 

Besluiten:   

1. de beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden M. de Crom (VVD) en 

S.J. van Diepen inzake de overspannen Leidse huizenmarkt (ingekomen 17 juli 2018) 

vast te stellen; 

2. dit besluit te zenden aan de vragenstellers en de overige leden van de gemeenteraad. 

 

Perssamenvatting:  

Het college heeft de schriftelijke vragen beantwoord van de raadsleden M. de Crom (VVD) en 

S.J. van Diepen inzake de overspannen Leidse huizenmarkt (ingekomen 17 juli 2018). 

  

 

  



 

 

Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van de 

raadsleden M. de Crom (VVD) en S.J. van Diepen (D66) over de overspannen Leidse 

huizenmarkt (ingekomen 17 juli 2018).  

 

 

Antwoord van Burgemeester en Wethouders (ingezonden 4-10-2018): 

 

Het Leidsch Dagblad van 14 juli1 bericht over recordprijzen op de Leidse woningmarkt. 

Het artikel in het LD is het zoveelste bericht over een overspannen Leidse woningmarkt 

met symptomen als hoog oplopende huizenprijzen en afname van de verkooptijd2. 

Volgens een onderzoek van Knab3 wordt nergens in Nederland meer overboden dan in 

Leiden. In bepaalde segmenten (i.e. starters, middensegment) lijkt niet tot nauwelijks 

meer een echte woningmarkt te bestaan.  

De fracties van de VVD en D66 maken zich zorgen over de huizenmarkt in Leiden. In het 

bijzonder het gebrek aan betaalbare woningen voor starters. Daarom stellen wij enkele 

vragen over de huidige situatie. 

1. Is het College bekend met de berichten over het oplopend woningtekort en de 

spectaculaire prijsstijgingen in de Leidse woningmarktsituatie? 

 

Antwoord:  

Ja, deze  berichten zijn niet nieuw. In de wethoudersbrief aan de raad ‘Proces 

Omgevingsvisie Leiden 2040’ van 4 juli jongstleden (kenmerk Z/18/1279495) is 

ook aangegeven dat het college de grote vraag naar woningen als een urgente 

opgave ziet. 

Al langer zetten we als gemeente in op het (laten) toevoegen van woningen. Niet 

omdat we persé willen groeien, maar omdat we als stad aantrekkelijk zijn en 

daarom groeien. Door woningen toe te voegen hopen we woningen betaalbaar 

en bereikbaar te houden. 

Als gemeente zijn we dan ook al hard aan de slag om aan deze woningvraag 

tegemoet te komen. Dit doen we met recente inspanningen zoals in de 

Lammenschansdriehoek, het Stationsgebied en het Bio Science Park. De 

zogeheten ‘harde plannen’ en gerealiseerde plannen binnen deze drie 

gebiedsontwikkelingen (dat wil zeggen: plannen waarvoor overeenkomsten met 

                                                                 
1 Zie bijlage voor het betreffende nieuwsbericht 
2 Zie voor een complete rapportage van de Leidse woningmarkt (Q2 2018): 
https://deleeuw.nl/images/Documenten_/Makelaardij/Zicht-op-de-Woningmarkt---Tweede-kwartaal-
2018.pdf  
3 Zie: https://bieb.knab.nl/hypotheken/huizenmarkt-2018-overbieden-eerder-regel-dan-uitzondering  

https://deleeuw.nl/images/Documenten_/Makelaardij/Zicht-op-de-Woningmarkt---Tweede-kwartaal-2018.pdf
https://deleeuw.nl/images/Documenten_/Makelaardij/Zicht-op-de-Woningmarkt---Tweede-kwartaal-2018.pdf
https://bieb.knab.nl/hypotheken/huizenmarkt-2018-overbieden-eerder-regel-dan-uitzondering


ontwikkelende partijen zijn gesloten, RO-procedures zijn of worden doorlopen, of 

die in aanbouw zijn) tellen op tot 3625 nieuwe woningen en 1552 nieuwe 

studenteneenheden.  

Samen met kleinere stedelijke ontwikkelingen (zoals o.a. het Kooiplein, de 

Meelfabriek, de Sterrenwacht, Nieuweroord) komt de totale productie uit ‘harde 

plannen’ vanaf 1 januari 2017 uit op 6028 woningen. Dit is inclusief de 550 

woningen die Leiden uit haar planologische plancapaciteit aan Zoeterwoude 

beschikbaar heeft gesteld voor extra woningbouw in Verde Vista Zuid. 

Daarmee zijn we er nog niet en wil het college niet relativeren. Wel constateren 

we dat een opgave resteert voor de bouw van ca. 2500 woningen (tot 2030) en 

voor ca. 750 studenteneenheden (tot 2025). Daarbij hebben we overigens nog 

geen rekening gehouden met planuitval (het afvallen, vertragen of aanpassen 

van plannen), waardoor we er voor moeten zorgen dat we meer dan 

bovengenoemde aantallen in productie moeten nemen. 

Concluderend kunnen we stellen dat we er nog lang niet zijn. Wel dat we al een 

heel eind op de goede weg zijn en dat voor ca. 70 % van de 

verstedelijkingsopgave tot 2030 concrete locaties zijn gevonden en dat ruimtelijke 

kaderstelling, RO-procedures en/of contractvorming gaande is. Verder ziet het 

college gebieden waar de resterende opgave op goede wijze moet kunnen 

worden ingevuld.  

 

2. Erkent het College het woningtekort in het middensegment van de vrije sector, 

zowel bij huurders4 als kopers en wat is de ambitie de komende twee jaar wat 

betreft het realiseren van woningen in dit segment? 

 

Antwoord: 

Ja, wij zien op dit moment een schaarste in alle sectoren van de woningmarkt. 

Kijkend naar de plannen in de pijplijn, verwachten we dat die druk over een paar 

jaar vooral in de sociale woningbouw en middeldure koop zit. In het 

‘Beleidsakkoord 2018-2020 Samen maken we de stad’ is daarom prioriteit geven 

aan specifiek sociale huurwoningen en middeldure koopwoningen. Ook is in dit 

akkoord expliciet de inzet op 2700 toe te voegen studenteneenheden. Voor de 

gehele woningmarkt en in het bijzonder deze sectoren heeft dit college dus zeker 

aandacht.  

 

                                                                 
4 Met huurprijzen tussen 700 en 1000 euro per maand. 



3. Beschikt het College over cijfers betreffende de woningnood onder starters en 

het actuele aanbod van starterswoningen in de vrije huur- en koopsector? 

 

Antwoord: 

Ja. Wij hanteren voor de behoefteramingen de Behoefteraming WBR2016 

(Woningbehoedfteraming2016 van Provincie Zuid-Holland). Dit is de meest 

recente woningbouwprognose die door zowel de provincie als gemeenten 

gehanteerd wordt, en ook de onderbouwing is voor de Regionale woonagenda 

HollandRijnland.5 Deze raming geeft een doorkijk naar de langere termijn.  

WoningNet Holland Rijnland brengt ook een rapportage uit over de sociale 

huursector. Daarin staat onder ander informatie over de wachttijden en druk op 

sociale sector. 

Wij zijn uiteraard ook bekend met de rapportage ‘Zicht op de woningmarkt’ van 

De Leeuw Makelaardij. 

 

4. Is het College het met de fracties van VVD en D66 eens dat het oplossen van de 

acute woningnood prioriteit heeft? 

 

Antwoord: 

Ja, uiteraard. Al dienen we ons wel te beseffen dat er geen ‘snelle’ oplossing is 

om dit probleem op korte termijn op te lossen. Het gehele traject van het 

realiseren van woningen, van initiatief, ontwerp, ruimtelijke ordeningsprocedures, 

aanbesteding en bouw is een traject van jaren. 

 

De uiteindelijke oplossing ligt er in om fors meer woningen toe te voegen aan de 

woningvoorraad, zodat de marktdruk afneemt en vraag en aanbod meer in 

balans zijn. Ook hebben we in het Beleidsakkoord van dit College uiteengezet 

hoe we de woningnood en de noodzaak tot bouwen prioriteit geven. Zo staat in 

dit beleidsakkoord vermeld dat het College binnenkort zal komen met een 

inventarisatie van kansrijke plekken voor grootschalige woningbouw in de vorm 

van een Verstedelijkings Opgaven en Potentie Notitie (VOPN = werktitel). 

Daarnaast willen we de beschikbare ambtelijke capaciteit inzetten op specifiek 

kansrijke projecten en grootschalige projecten en is er  een Fonds voor 

Duurzame Verstedelijking gecreëerd. 

 

5. Welke maatregelen ziet het College op korte termijn om de druk op de Leidse 

woningmarkt te verlichten en ervoor te zorgen dat er weer betaalbare woningen 

                                                                 
5 De eerstvolgende, beschikbare behoefteraming zal de WBR 2019 zijn. 



beschikbaar komen?  

 

Antwoord: 

Kort gezegd komt het neer op meer bouwen. Maar dan wel op een manier die 

passend is in de omgeving en met de stad. Zo is het zoeken naar een balans 

tussen voldoende woningen toevoegen en de stad leefbaar houden, groener 

maken, met aantrekkelijke openbare ruimten: duurzame verstedelijking. Wij 

geloven er in dat dit samen op kan lopen. Momenteel lopen er ook al volop 

bouwprojecten die op korte termijn woningen toevoegen (zie hiervoor: antwoord 

vraag 1).  

Verder zijn we in het kader van de Omgevingsvisie Leiden 2040 druk bezig met 

het zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Daarin sturen we onder andere op de 

samenstelling van de woningvoorraad door juist sociale huur en middeldure koop 

toe te voegen. 

 

Deze maatregelen, de plannen die er concreet liggen en waarmee we aan de 

slag zijn, is de inzet die de druk zo snel mogelijk van de Leidse woningmarkt 

moet halen. Daarnaast staat de Leidse woningmarkt (en de werking ervan) niet 

op zichzelf. Als gemeente kunnen we niet ingrijpen in de werking van de 

woningmarkt en hebben we  geen invloed op landelijke maatregelen of wetgeving 

zoals hypotheekrenteaftrek. Zo ook niet op  renteontwikkelingen, 

consumentenvertrouwen en de beschikbaarheid van bouwpersoneel. Tegen 

deze achtergrond zetten we ons maximaal in op het juiste bouwen als 

belangrijkste remedie voor de krapte op onze woningmarkt.  

 

6. Op welke manier wil het College de gemeenteraad informeren over, dan wel 

betrekken bij, oplossingsrichtingen en besluitvorming die gaan over het verlichten 

van de druk op de Leidse woningmarkt? 

 

Antwoord: 

Ten eerste zullen wij u blijven informeren over de voortgang van de 

woningbouwproductie. Wij gaan een beleidsmonitor Nieuwbouw opstellen, 

waarin we zullen rapporteren wat er al gerealiseerd is van de opgave van de 

8.500 uit het beleidsakkoord en in welke segmenten, en wat er nog gepland 

staat. Zo houden wij grip op de realisatie en sturing op het juiste 

woningbouwprogramma. 

Zoals uit voorgaande antwoorden ook blijkt, zien wij het traject om te komen tot 

de Leidse Omgevingsvisie als het uitgelezen traject waarin bepaald wordt hoe we 



de Leidse woningmarkt willen verlichten. De Omgevingsvisie Leiden 2040 zullen 

wij in nauw overleg met u opstellen.  

 

In de eerder genoemde brief van wethouder Spijker van 4 juli jl. hebben wij reeds 

aangegeven hoe wij dat proces zien. Om onze urgentie te benadrukken zullen wij 

zoals aangegeven, op vrij korte termijn met de eerder genoemde Verstedelijkings 

Opgaven en Potentie Notitie (VOPN) komen. In de VOPN worden de stedelijke 

opgaven op kaarten in beeld gebracht. Het omvat een analyse waarbij in kaart is 

gebracht waar duurzame verstedelijking kan plaatsvinden. Daarbij wordt gekeken 

naar stedenbouwkundige ruimte en huidige ontwikkelingen. Maar expliciet ook 

naar kansen waar een toevoeging van woningen en voorzieningen een 

meerwaarde kan bieden op duurzaamheids- en sociaal vlak. Voor het opstellen 

van deze VOPN maken wij gebruik van o.a. extern onderzoek (Fakton/ 

Springco), de regionale Woonagenda, geleverde input vanuit 

participatiegesprekken met burgers, beleggers, ontwikkelaars. 

 

De VOPN is een belangrijke bouwsteen om tot de Omgevingsvisie Leiden 2040 

te komen. We zien de Omgevingsvisie Leiden 2040 uiteindelijk als één van de 

belangrijkste sturingsmiddelen voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Dit 

strategische kader voor de lange termijn gaat over de gehele fysieke 

leefomgeving; hoe wij omgaan met bouwwerken, bodem, lucht, landschappen, 

erfgoed, water, biodiversiteit, etc. Een dergelijke strategische samenhangende 

aanpak is van belang bij het sturen op de duurzame stedelijke ontwikkeling van 

Leiden. Het geeft voor initiatiefnemers, burgers en gemeente zelf  richting. 

 

 

Graag geven wij u de planning voor de Omgevingsvisie Leiden 2040 inclusief 

VOPN: 

 

Oktober/ november/ december  2018:  

In de raad d.m.v. informatieve sessies gevolgd door reguliere 

commissiebehandeling: 

• Verstedelijkings Opgave en Potentie Notitie (VOPN) 

• Participatie uitkomsten Omgevingsvisie Leiden 2040 

• Vertrekpunten Leiden 2040 (trends en ontwikkeling, bestaand kader en 

afspraken) 

November/ december 2018 

• Stadsdebat over Leiden 2040 



1e kwartaal 2019 

• Vorming Omgevingsvisie met raad 

2e kwartaal 2019 

• Omgevingsvisie in inspraakprocedure 

• Vaststelling 1e Omgevingsvisie door gemeenteraad 

Vanaf medio 2019 > toekomst 

Bij nadere of nieuwe beleidsontwikkelingen aanpassingen Omgevingsvisie 

 

  



 

1 'Recordprijzen voor huizen', LD 14 juli 2018 (voorpagina-artikel) 

 

 


