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GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Protest tegen het woningtekort. In de vijf grote steden willen de politieke partijen in totaal 111.000 woningen bouwen. Maar hoe die woningen tot stand moeten komen, wordt niet duidelijk. 

Gezocht: beleggers die met politici uit hun gemeente in debat willen

Welke beleggers uit Amsterdam, Leiden en Zwolle gaan het debat aan met politici?

Vastgoedmarkt gaat de gemeente in! In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2022 organiseert Vastgoedmarkt in de gemeenten Amsterdam, Leiden en Zwolle een verkiezingsdebat tussen beleg-
gers en politici over de oplossingen van de woningnood. In veel partijprogramma’s wordt getracht de woningnood op te lossen door maatregelen als de zelfbewoningsplicht, opkoopbescherming en een 
percentage aan eisen voor sociale huurwoningen. Ook wordt er her en der gesproken over een huurplafond voor huurwoningen in de vrije sector. Gaan deze maatregelen helpen of zitten er toch onbe-
doelde negatieve effecten aan? Over deze kwesties gaan de één-op-ééndebatten gevoerd worden. Ga naar www.vastgoedmarkt.nl/debat voor meer informatie.
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Volgens een peiling van het Parool leiden de aanstaande verkiezingen tot een 
politieke aardverschuiving in de Amsterdamse gemeenteraad. Eén op de vijf 
kiezers lijkt zijn stem uit te gaan brengen op twee nieuwe partijen, Volt en 
Ja21. De huidige twee grootste partijen, D66 en GroenLinks, zullen naar ver-
wachting de grootste te blijven, maar ze verliezen een kwart van hun aanhang 
en zijn daarmee samen niet veel groter dan beide nieuwkomers. Het zou me 
niet verbazen als Amsterdam geen uitzondering is in deze verdere versplinte-
ring van het politiek landschap.
In menig opzicht is er weinig nieuws onder de zon. Sinds Pim Fortuyn in 2002 het 
politieke landschap op zijn kop zette, is deze trend al gaande. De LPF kwam en de 
LPF ging, maar de onvrede van een deel van het electoraat met de oude politieke 
partijen bleef. Nieuwe partijen zoals de PVV voorzagen in een gat in de kiezers-
markt. Lange tijd leek dit gat vooral te liggen bij lager opgeleiden. Een opstand te-
gen de PvdA, die niet meer van de Arbeid was, maar van de doctorandussen.
Die diagnose houdt echter geen stand meer. Ook het hoger opgeleide electo-
raat is op drift geraakt. Al langer was de Dierenpartij een vluchtheuvel voor een 
postmaterialistische elite die zich bij oud-links niet meer thuis voelde. En sinds 
kort is daar Volt bijgekomen, een partij voor de hogeropgeleiden met een Euro-
pese oriëntatie. Op zichzelf zou ik me daar zomaar bij kunnen thuis voelen, 
maar er resteert één vraag: wat is nu de toegevoegde waarde van weer een 
nieuwe partij, die bovendien als twee druppels water lijkt op een oudgediende, 
namelijk D66? Ik zou het programmatische verschil niet kunnen benoemen.
De hogeropgeleide kiezers lijken elk verantwoordelijkheidsgevoel voor het 
functioneren van de representatieve democratie te ontberen. Terwijl voor ie-
dereen zichtbaar de toename van het aantal partijen het politiek-inhoudelijke 
debat in Kamers en gemeenteraden onmogelijk maakt, voegen zij graag weer 
een nieuwe loot aan de boom van politieke partijen toe .
De woningcrisis is een politieke topprioriteit. Meer bouwen is in de ogen van 

velen de oplossing. Dat vraagt enorme investeringen. De gemeentepolitiek 
speelt daarbij een cruciale rol. Zij bepaalt bestemmingsplannen, geeft bouwver-
gunningen af en stelt vaak de erfpacht vast. De wispelturigheid van het electo-
raat maakt de politiek een onbetrouwbare partner, simpelweg omdat investeer-
ders niet meer weten of de bestuurders met wie ze vandaag nog zaken doen 
morgen nog in het zadel zitten. Een strategische visie op de langetermijnont-
wikkeling van een stad: de politiek kan die simpelweg niet bieden, omdat het 
electoraat bij elke nieuwe verkiezing denkt dat het gras elders toch groener is. 
We klagen als kiezers over de visieloosheid van de politiek, maar we doen het 
zelf, door steeds weer ons vertrouwen in weer een nieuwe partij te stellen.
Vastgoedinvesteringen zijn een kwestie van lange adem. De realisatietijd van 
vastgoedprojecten is lang en idem dito de terugverdientijd. Des te groter de 
politieke onzekerheid, des te groter het investeringsrisico en des te hoger dus 
de risicopremie die beleggers zullen vragen. 
Wispelturigheid heeft een prijs. Zo is het paradoxale gevolg van de aanhouden-
de ontevredenheid van de kiezers over wat politieke partijen hun kunnen bie-
den precies het tegendeel van wat ze voor ogen hebben. De kiezers vragen om 
een politiek die de woningcrisis met daadkracht aanpakt. Ze krijgen een tande-
loze tijger, die met steeds met nieuwe politieke agenda’s het hart van de kiezer 
probeert te veroveren, maar nooit de tijd krijgt die agenda’s te verwezenlijken. 
Vastgoedinvesteerders zullen ermee moeten leren leven. Naarmate de politiek min-
der mandaat heeft om voor de lange termijn knopen door te hakken, zullen inves-
teerders meer zelf voor lokaal draagvlak voor hun investeringen moeten zorgen 
door met omwonenden om de tafel te gaan. En naarmate de politiek geen knopen 
kan doorhakken, zal de rechter dat steeds vaker in haar plaats moeten doen.
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binding zouden hebben met de 
stad.

Naast goedkoop en voor speci-
fieke doelgroepen, moeten de 
woningen ook duurzaam zijn. Met 
name D66 heeft dit hoog op de 
verlanglijst. Zo wil D66 in Rotter-

dam een verplichte bedekking van 
daken met groen of zonnepanelen 
en daarnaast een materialenpas-
poort invoeren. GroenLinks wil 
heel Amsterdam in 2040 aardgas-
vrij hebben. Ook in de andere 
grote steden hebben de meeste 

partijen een lange lijst met duur-
zaamheidseisen en verlangens. 

Wie gaat al die plannen uitvoe-
ren? Uit de analyse van Vastgoed-
markt rijst een beeld van gemeen-
ten die het heft steeds meer in 
handen nemen. Dit blijkt ook uit 

plannen van sommige politici om 
het gemeentelijk woonbedrijf 
weer in te voeren. De gemeente 
gaat dan zelf weer woningen opko-
pen, bouwen en uitbaten. Wonen 
wordt op die manier weer een 
overheidsvoorziening. Beleggers 

rest niets anders dan andere oor-
den op te zoeken. In de grote stad 
zijn zij niet langer welkom. 
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