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interview Tekst • Dorine van Kesteren 
Beeld • Herbert Wiggerman

‘ ONDANKS DE 
CRISIS BLEVEN 
WE PLANNEN’
Diemen is een stabiel goed scorende gemeente in de jaarlijkse Gemeenteranking 
(zie pagina 18): vorig jaar op plek 14, nu op 11. De druk op de lokale woningmarkt is 
er hoog, maar Diemen slaagt er wel in de nieuwbouwproductie op peil te houden.  
Het succes verklaard door PvdA-wethouder Lex Scholten. “Tijdens de crisis zijn we 
gewoon doorgegaan met plannen maken.” 

LEX SCHOLTEN, WETHOUDER WONEN IN DIEMEN:  
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Lex Scholten is een geboren en getogen Amsterdam-
mer, maar woont al meer dan veertig jaar in Diemen. 
Al dertien jaar is hij er wethouder namens de PvdA, 
met onder meer ruimtelijke ontwikkeling, grondzaken 
en wonen in zijn portefeuille. Als voorzitter van het 
portefeuillehoudersoverleg Wonen van de metropool-
regio Amsterdam heeft hij ook een goed beeld van de 
bredere woningmarkt. 
Verbaasd is hij niet over de top 15-noteringen van Die-
men. “Diemen ligt geweldig. Voor stedelijke begrippen 
groen, rustig en schoon, maar wel onder de rook van 
Amsterdam. Dankzij goede openbaar vervoer- en auto-
verbindingen ben je binnen twintig minuten op Schip-
hol, de Zuidas of in het stadscentrum.” 

Een paar jaar geleden hebben Scholten en zijn mede-
bestuurders hun best gedaan om hun gemeente beter 
‘op de mentale kaart’ te zetten van potentiële inwo-
ners. Tegenwoordig zijn zulke marketingcampagnes 
niet meer nodig. “We kunnen de vraag naar woningen 
bijna niet aan.” Dat blijkt ook wel uit de lage theoreti-

sche verkooptijd: minder dan drie maanden. De druk 
op de Diemense woningmarkt is groot als gevolg van 
weinig aanbod, hoge prijzen en een groeiend aantal 
inwoners en huishoudens. Op dit moment heeft Die-
men 30.700 inwoners. Het CBS verwacht dat het aan-
tal huishoudens de komende twintig jaar stijgt van 
13.900 naar 17.900.
 
In 2018 groeide de woningvoorraad in Diemen met 
bijna 5 procent nieuwbouw het hardste van 
Nederland. Hoe doen jullie dat?
“Tijdens de crisis zijn we gewoon doorgegaan met 
plannen maken. In Diemen-Zuid stond in het kantoor-
gebied Bergwijkpark op 45 hectare ongeveer 70 pro-
cent van de kantoren leeg. Dat waren gedateerde 
kantoorgebouwen uit de jaren zeventig. Omdat we 
inzagen dat dit stuk van de kantorenmarkt in de regio 
altijd onderaan zou blijven bungelen én omdat we als 
gemeente niet zoveel eigen grond hebben, besloten 
we het gebied te herontwikkelen voor woningbouw. 
Dit project, Holland Park, realiseren we in nauwe sa-
menwerking met projectontwikkelaars, waarbij we 
maximaal gebruikmaken van de kortere procedures 
van de Crisis- en herstelwet. Het gaat om hoog-, mid-
den- en laagbouw, zowel koop als huur. Een deel be-
treft transformatie, maar het grootste deel is slopen 
en nieuwbouw. Dat is in veel gevallen namelijk een-
voudiger en goedkoper. Tijdens de crisis konden die 
kantoren voor relatief weinig geld worden gekocht. En 
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nu stijgen de verkoopprijzen. Dat maakt het natuurlijk 
allemaal wel wat gemakkelijker.
Van de stikstofproblematiek hebben we hier voorals-
nog geen last. De invloed van de Natura 2000-gebie-
den is klein en alle geplande bouwprojecten lijken te 
kunnen doorgaan. Voor het land is een goede, structu-
rele oplossing nog niet in zicht. Mijn voorkeur zou het 
niet hebben om de milieunormen te versoepelen. We 
hebben dit met z’n allen van mijlenver zien aankomen, 
en door met Programma Aanpak Stikstof ‘een voor-
schot te nemen op toekomstige verlaging van de stik-
stofuitstoot’, hebben we onze kop in het zand gesto-
ken.”

Als klassieke sociaaldemocraat staat u pal voor 
de sociale huur?
“In het hele land neemt het aantal sociale huurwonin-
gen in rap tempo af. Sinds 2013 telt Nederland in to-
taal 100.000 woningen in de gereguleerde sector 
minder. Een slechte ontwikkeling, want ik geloof in 
gemengde steden en gemengde wijken. Diemen is de 
afgelopen jaren sterk gegroeid. Dan moet je in verhou-
ding sociale huur bijbouwen. Onze coalitie streeft in 
deze termijn naar in totaal bijna 1.100 nieuwe sociale 
huurwoningen. Twee derde daarvan zal worden gere-
aliseerd bij de uitbreiding van Holland Park. Voor de 
rest gaan we op zoek naar aanvullende locaties. We 
hebben er nadrukkelijk voor gekozen om onze grond-
posities niet voor de hoogste prijs te verkopen. 
Gelukkig krijgen de corporaties langzaamaan weer 
meer middelen om te investeren. In bestemmings-
plannen schrijven we 30 procent sociaal voor, 20 pro-
cent tot 1.000 euro en de rest vrij (helft koop, helft 
huur). Dat is een combinatie die de markt wel aan-
spreekt. Zo hebben we net de aanbesteding afgerond 
voor de bouw van 210 sociale huur-, 140 middenhuur- 
en 300 wat duurdere huurwoningen.”

Is er in Diemen, zoals bijna overal, ook een tekort 
aan middenhuur?
“Absoluut. Een flink aantal inwoners voldoet (net) niet 
aan de strenge inkomensnormen voor sociale huur. In 
gewilde woongebieden gaan huurwoningen zodra ze 
vrijvallen, onmiddellijk sterk in prijs omhoog. Als ge-
meente kunnen we die prijsstijgingen niet beteuge-
len, dus dan moet je met nieuwbouw voorzien in wo-
ningen met lagere huren. De komende jaren willen we 
600 betaalbare middenhuurwoningen bijbouwen. 
Daarnaast schrijven we in bestemmingsplannen het 

percentage middenhuur in projecten strikt voor en ei-
sen we dat die woningen de komende twintig jaar ook 
echt middenhuur blijven. Onder die voorwaarden 
moeten projectontwikkelaars en beleggers tekenen.”

Wat vindt u van een ‘noodknop’ om excessieve 
huurstijgingen te beteugelen? 
“De variant die de minister nu heeft uitgewerkt, is om 
de huurprijzen te maximeren op 6 procent van de 
WOZ-waarde. Maar in onder meer Amsterdam zijn de 
WOZ-waarden zo hoog, dat dit te weinig e!ect heeft. 
Daarom pleit ik voor het doortrekken van het woning-
waarderingsstelsel van de huurprijsbescherming naar 
de vrije sector. Dit puntenstelsel levert een maximale 
huurprijs op voor een huurwoning. Het puntenaantal 
is gebaseerd op zaken als ligging, kwaliteit, energiela-
bel en het aantal vierkante meters. Nu is het zo dat 
voor woningen boven de liberalisatiegrens van 737 
euro geen maximumhuurprijs meer geldt. Is een klein 
appartementje in de stad 737 euro waard, dan kan 
men er ook 1.500 euro voor vragen. En dat gebeurt dus 
ook. Het zou goed zijn als de bescherming van het pun-
tenstelsel ook voor deze woningen gaat gelden.”

Hoe kijkt u aan tegen de aanpassing van de 
Woningwet om lokaal de sociale huurgrens 
te kunnen oprekken? 
“In heel Nederland is het aantal geliberaliseerde huur-
huizen tussen 2013 en 2017 gegroeid van 87.000 tot 
125.000, een toename van 45 procent, zo blijkt uit cij-
fers van Aedes. Hierbij zitten ook voormalige sociale 
huurwoningen. Met andere woorden: het sociale seg-
ment wordt steeds kleiner. Het is dan ook een goed 
idee om gemeenten de mogelijkheid te geven de libe-
ralisatiegrens te verruimen tot 900 of 1.000 euro. 
Daarmee kun je een groter gedeelte van de woning-
voorraad reguleren en help je mensen met een mid-
deninkomen, die nu niet in aanmerking komen voor 
sociale huur. Er is nu eenmaal vaak een stukje dwang 
nodig om uitwassen te voorkomen.”

Maar de woningmarkt is toch een márkt? 
“Het is een onvolkomen markt, de aanbieders zijn de 
facto de baas en de woningzoekers zijn aan hun grillen 
overgeleverd. In de vrije huursector is er op dit mo-
ment in Diemen geen enkele woning meer onder de 
1.000 euro te vinden. En voor een driekamerapparte-
ment uit de jaren zestig betaal je rond de 280.000 
euro. Helaas is het onmogelijk om van vandaag op 
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morgen het tekort aan woningen op te vullen. Daarom 
moeten we, zoals ik net al zei, de prijzen in de gelibera-
liseerde huurvoorraad reguleren. Daar hebben we wel 
de medewerking van het Rijk voor nodig. Verder moe-
ten we bouwen, bouwen, bouwen. In Diemen hebben 
we in 2019 1.300 woningen opgeleverd en de komen-
de vijf jaar zitten er jaarlijks 500 tot 600 in de pijplijn. 
Maar we kunnen het niet alleen. De metropoolregio is 
dermate populair dat alle gemeenten hun stinkende 
best moeten doen om de productie op te schroeven.”

Ligt de oplossing ook in een betere bereikbaarheid?
“Mensen moeten af van het idee dat ze allemaal bin-
nen de ring willen wonen. Een goede slag in de infra-

structuur, zowel qua wegen als openbaar vervoer, kan 
hun zoekradius vergroten. De A6 en de A9 hebben 
Flevoland veel bereikbaarder gemaakt. Als metropool-
regio gaan wij met het Rijk in gesprek om ook de ver-
binding richting Hoorn en Alkmaar te verbeteren. 
Daarnaast moeten we mensen beter voorlichten over 
de woonmogelijkheden in de héle regio. Zo hebben de 
gezamenlijke gemeenten een hulpmiddel gemaakt 
voor expats. Als zij de plaats waar ze werken, maxi-
male reistijd en wensen wat betreft scholen en voor-
zieningen invullen, geeft die tool een aantal sugges-
ties voor woongebieden. De metropoolregio heeft 
talloze aantrekkelijke kernen, maar dat moeten men-
sen wel in beeld krijgen.”
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