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nen zoals windmolens in de
haven zelf. Het is immers
ook een industriegebied.
Dat kan mooi met elkaar
gecombineerd worden.”

U omschrijft de haven als
’van Europees en nationaal
belang’. Is het niet gek dat
Amsterdam honderd procent
aandeelhouder is van het
Havenbedrijf? Er zijn genoeg
partijen die aandeelhouder
willen worden.

„Dat klopt. Het gaat er
om: op wat voor manier wil
je partners van elkaar zijn?
Een shareholder hoeft niet
per se stakeholder te zijn
en vice versa. Daar moeten
we goed naar kijken. Ik wil

partners
hebben die
gezamenlijk
verder wil-
len gaan
met dit
gebied. Het
Rijk vindt
het ook heel
belangrijk

dat Amsterdam die Europe-
se rol wil blijven spelen.
Maar of dat vertaald moet
worden naar mede-aan-
deelhouderschap?”

Nou?
„Ik heb daar een open

blik over. Maar veel aan-
deelhouders heeft ook niet
altijd voordelen, anderen
zullen er misschien alleen
willen deelnemen voor
rendement. Wij hebben
hier een heel inhoudelijke
agenda. Maar: ik denk niet
in blokkades. Ik wil be-
trouwbare en betrokken
stakeholders.”

Als de provincie belt om een
aandelenpakket te kopen
gooit u de telefoon dus niet
op de haak?

„Dan ga ik aan de provin-
cie vragen: wat is uw be-

De haven van
Amsterdam zal
in de komende
twintig jaar een
aanzienlijke

verandering doormaken,
aldus Everhardt (D66). Op
dit moment is het een bulk-
haven met voornamelijk
opslag en doorvoer van
fossiele brandstoffen, maar
in 2040 zal het een van de
belangrijkste locaties in de
Metropoolregio Amsterdam
en Nederland zijn waar een
duurzaam energie- en
grondstoffensysteem wordt
gerealiseerd, met het oog
op een volledig klimaatneu-
trale en circulaire samenle-
ving in 2050. De haven
moet een ’duurzame batte-
rij’ voor de stad, regio en
Europa worden waar volop
ruimte is voor waterstof en
het af- en opvangen van
CO2. In de komende decen-
nia ontstaat in en nabij de
haven bovendien een ge-
mengd hoogstedelijk ge-
bied met woningen voor
zo’n 100.000 inwoners en
werklocaties voor bedrijven
en kantoren met plek voor
45.000 arbeidsplaatsen. 

Waarom komt u nu met deze
visie? 

„Toen ik een jaar geleden
aantrad hoorde ik van be-
drijven: waar gaan we ei-
genlijk heen de komende
jaren? Bedrijven die inves-
teringen willen doen moet
je wel zekerheid bieden.
Wij hebben vijf publieke
waardes opgesteld maar
ook ambities geformuleerd.
Ambities voor werkgele-
genheid. Toen ik hier als
havenwethouder aantrad
en op straat met mensen
sprak, kreeg ik verbaasde
reacties: ’hebben we een
haven?’. De haven moet
herkenbaarder zijn.”

Wat is het belang voor de
stad dan?

„De haven is, zelfs in
coronatijd, een heel stabie-

Amsterdammers
moeten trotser wor-
den op de haven. Dat
hoopt de Amster-
damse havenwet-
houder Victor Ever-
hardt, die vandaag
voor het eerst een
langjarige visie voor
het gebied presen-
teert. „We willen de
haven meer in het
hart sluiten”, zegt
Everhardt, tevens
wethouder Finan-
ciën, Economische
Zaken en Deelnemin-
gen. 

ERFPACHTER KRIJGT
SCHRIK VAN Z’N LEVEN

Starter moet nu 73.000 euro aan gemeente betalen, in januari nog 28.000 euro

door Richard 
van de Crommert

AMSTERDAM • Hoeveel
duurder de erfpacht
wordt voor huizenbezit-
ters die niet vorig jaar,
maar dit jaar een aan-
vraag indienden voor een
overstap naar eeuwigdu-
rende erfpacht, wordt nu
pas duidelijk.

In de periode vanaf 8 janu-
ari 2020 heeft de gemeente
circa 900 aanvragen ontvan-
gen, zo laat een woordvoer-
ster van de gemeente weten.
De kosten die de hoofdstad
bij deze inwoners in reke-
ning brengt, liegen er niet
om. Een van die huizenbe-
zitters is Özer Jongen, een
starter op de woningmarkt.
Na een dik jaar zoeken,
kocht hij tweeënhalf jaar ge-
leden een woning van 50
vierkante meter in de
Staatsliedenbuurt. 

Gebruik van de grond
De gemeente Amsterdam

heeft 80 procent van de
grond in de stad in bezit. De
hoofdstad brengt huizenbe-
zitters erfpacht in rekening
voor het gebruik van de
grond onder hun woning.
Bewoners kunnen er sinds
kort voor kiezen om het af te
kopen. 

Dit jaar deed Jongen zijn
aanvraag voor de overstap
naar eeuwigdurende erf-
pacht. „Als ik mijn erfpacht
wil afkopen, kost me dat
73.000 euro”, zegt hij. „Te-
gen 28.000 euro als ik de
aanvraag een jaar geleden
had gedaan. Simpelweg het
niet doen van de aanvraag,
kost mij 45.000 euro.” 

Voor de starter op de wo-
ningmarkt voelt het onge-
loofwaardig. „Ik mag 25 pro-
cent van de waarde van het
huis aftikken om eeuwigdu-

rend geen erfpacht meer te
betalen. Maar hoe ga ik dat
bedrag ooit terugverdie-
nen? Betekent het dan ook
dat mijn woning dan 73.000
euro meer waard is? Dat
denk ik niet. En betekent dit
dat de grond onder mijn
huis een kwart
van de waarde
van mijn wo-
ning bepaalt?”

Ook als Jon-
gen ervoor
kiest om ge-
woon jaarlijks een bedrag
aan erfpacht te blijven beta-
len, kost hem dat de hoofd-
prijs. Met de voorwaarden
die vorig jaar golden, zou de
Amsterdammer in de toe-
komst 900 euro per jaar aan
erfpacht aan de gemeente
moeten betalen. Met de nu
geldende voorwaarden
stuurt de gemeente Amster-

dam voor het gebruik van de
grond aan Jongen een jaar-
lijkse rekening van 2300 eu-
ro. Voor veel mensen is dat
bedrag een maandsalaris.
„Het zijn hele grote ver-
schillen”, stelt Jongen vast.
„En het is niet duidelijk

waarop die verschillen zijn
gebaseerd.” 

Het verschil zit ’m in de
woz-waarde die de gemeen-
te hanteert. Voor degenen
die vóór 8 januari een aan-
vraag indienden, geldt de
woz van 2014 of 2015. Voor
de huizenbezitters die dat
dit jaar doen, geldt de woz-
waarde van 2018. Daarbij

wordt ook nog de omstre-
den buurtstraatquote (BSQ)
opgeteld, die van doorslag-
gevende waarde is voor het
bedrag wat de gemeente aan
erfpacht in rekening
brengt. Over de onderbou-
wing hoe de BSQ tot stand is

gekomen, laat de ge-
meente al jaren niets los. 

Onrechtvaardig
Maar Jongen vindt de

genoemde bedragen on-
rechtvaardig. „Vrijwel

niemand weet wat de gevol-
gen zouden zijn van het
doen van de aanvraag dit
jaar in plaats van vorig jaar.
Als ik kijk naar het verschil
in het bedrag, alleen door
het doen van een aanvraag,
vind ik dat echt ongekend.”

Maar waarom heeft Jon-
gen zijn aanvraag uitgesteld
en dit jaar gedaan in plaats

van vorig jaar? „Ik heb dat
niet bewust gedaan”, zegt
hij. „Ik was onvoldoende op
de hoogte van de urgentie.
Over dit grote verschil in af-
dracht hoorde je de gemeen-
te niet. Dat is pas concreet
als de gemeente de tarieven
communiceert. Dat doen ze
nu pas. Ook toen ik de wo-
ning in 2018 kocht, zijn er
geen partijen geweest die
me voor deze praktijk heb-
ben gewaarschuwd.”

Jongen heeft daarom, net
als 150 andere Amsterdam-
mers, een brief naar de ge-
meente gestuurd met de
vraag of hij nog tegen de
voorwaarden van vorig jaar
mag overstappen naar eeu-
wigdurende erfpacht. „De
gemeente heeft die gevallen
onderzocht en beargumen-
teerd afgewezen”, laat een
woordvoerster weten. 

’Verschil is
echt ongekend’

De woning
van Özer
Jongen in de
Staatslieden-
buurt is voor
de gemeente
veel meer
waard. „Bete-
kent het dan
ook dat mijn
woning dan
73.000 euro
meer waard
is? Dat denk
ik niet.”
FOTO RONALD
BAKKER 

AMSTERDAM • CDA-
raadslid Diederik
Boomsma heeft
woensdag in een mo-
tie verzocht om hui-
zenbezitters die dit
jaar een aanvraag
voor een overstap
indienen, alsnog in
aanmerking te laten
komen voor de voor-
waarden die vorig jaar
golden.
In totaal hebben 900
erfpachters sinds 7
januari een aanvraag
hebben ingediend om
over te stappen op
eeuwigdurende erf-
pacht. Hun grond-
waarde wordt bere-
kend op een veel hoge-
re woz-waarde, waar-
door ze veel meer geld
moeten betalen.
„Sommige mensen
moeten letterlijk
50.000 euro meer
betalen voor een be-
taalbare koopwoning,
omdat ze zich niet op
tijd realiseerden wat
de gevolgen van dit
uiterst complexe stel-
sel zijn”, stelt Booms-
ma. „Een deel ven deze
mensen belandt bo-
vendien in een situatie
van overcreditering,
ook als zij kiezen voor
een jaarlijkse af-
dracht.” 
De kostenverhoging is
het gevolg van een
financiële hefboom.
Boomsma noemt die
’buitenproportioneel
en niet redelijk’. De
motie voor een par-
donregeling wordt
gesteund door vrijwel
de hele oppositie. De
CDA’er hoopt ook dat
andere partijen inzien
dat je dit de burgers
niet kunt aandoen.

CDA vraagt
om pardon
erfpachters

Diederik Boomsma

’Haven en stad verbinden’
Wethouder Victor Everhardt presenteert Havenvisie tot 2040

le factor. We hebben als
stad door corona een enor-
me knal gekregen, ook
financieel. Dan heb je sta-
biele factoren nodig. In dit
geval is dat de haven. Op dit
moment is de werkgelegen-
heid daar, en het rende-
ment dat eruit komt, een
belangrijke factor. Dat is
iets om te koesteren. De
directe toegevoegde waarde
van de Amsterdamse haven
bedroeg in 2017 2,2 miljard
euro, de indirecte toege-
voegde waarde 1 miljard. De
directe havengerelateerde
werkgelegenheid is over de
afgelopen 15 jaar, ook tij-
dens de grote economische
crisis, vrij stabiel gebleven.
Dat willen we
behouden.”

Een deel van
het
Havengebied
wordt toch
juist opgeslokt
door

woningbouwplannen?
„Dat is qua oppervlakte

minder dan tien procent.
Meer dan negentig procent
kan de bedrijvigheid ge-
woon behouden. We willen
ook gemengde woon/werk-
gebieden maken. Dat wordt
een hele puzzel, maar het
is wel goed dat we nu uit-
stippelen: dit is de weg. We
kijken waar de haven sterk
in is. Nu nog in fossiele
energie, maar we zoeken
nu ook naar andere vormen
van energie om daarnaar-
toe te trekken.”

Tijdens het havendebat werd
geopperd de haven al groter
te maken door de
Houtrakpolder (richting
Haarlemmermeer) in te
lijven. Goed plan?

„We hebben binnen het
Noordzeekanaalgebied

vastgesteld dat de Houtrak-
polder op termijn een optie
is, maar we moeten ook
goed kijken naar de huidige
ruimte die er is. We zien
dat er echt nog wel veel
hectares, zowel aan de
waterzijde als op land be-
schikbaar zijn. We hebben
de ambitie om ruimte te
gaan intensiveren. Dat
moeten we eerst op orde
hebben. Pas dan kijken we
of we meer ruimte nodig
hebben, maar voor de ko-
mende vijftien tot twintig
jaar verwacht ik dat niet.
Tegelijkertijd: een goed
vestigingsklimaat vraagt
ook om een prettig woon/
werkklimaat met veel

groen. Daar moet je secuur
mee omgaan.”

Daarover gesproken: uw
visie is doorspekt met foto’s
van windturbines. Is dat een
kenmerk van een
aantrekkelijk
woon/werkklimaat?

„Wat we willen met el-
kaar is een nieuwe vorm
van energie. Waterstof is
een heel belangrijke, maar
als je het hebt over wind-
molens, hebben we het
vooral over windmolenpar-
ken op zee.”

Ik doel op de windmolens in
de haven, nabij de
toekomstige woningen.

„Als ze op de Noordzee
staan zie je ze niet, maar
het havengebied is groot,
hè. Er is ook wel plek voor
alternatieve energiebron-

Victor Everhardt sprak Amster-
dammers die zich afvroegen
’hebben we een haven?’.
FOTO RICHARD MOUW

door Mike Muller

INTERVIEWKORT AMSTERDAMS

AMSTERDAM • De populai-
re boekenkast op de Van
Limburg Stirumstraat in
de Staatsliedenbuurt
moet weg. Er hangt een
bevel tot verwijdering op
de kast. Uiterlijk zaterdag
moet-ie weg zijn. 

De buurt is met stomheid
geslagen door deze actie van
de afdeling Toezicht en
Handhaving van de gemeen-
te Amsterdam. „We willen
voorkomen dat de openbare
ruimte onoverzichtelijk
wordt en zullen deze boe-
kenkasten dan ook verwij-
deren”, zo schrijven de
handhavers. 

De kast is een groot suc-

ces, zorgt voor verbinding in
de wijk en wordt dagelijks
onderhouden en beheerd
door enkele personen. Be-
woners zijn dan ook met een
petitie gestart om de kast te
behouden. „Niet iedereen
heeft geld om boeken te ko-
pen. Bovendien is recyclen
goed en zijn in deze tijden
bibliotheken regelmatig
dicht”, zo schrijven ze. De
petitie heeft tot nu toe 287
handtekeningen opgele-
verd.

De boekenkast, tussen
een slijterij en een Albert
Heijn-supermarkt, kwam er
nadat er vorig jaar septem-
ber op deze plek een misluk-

te plofkraak plaatsvond.
Buurtbewoners voelden
zich daardoor onveilig en
zetten een boekenkast te-
gen de geldautomaat. Onge-
veer tegelijkertijd besloot
ABN Amro dat de geldauto-
maat niet meer terug zou
keren. 

De boekenkast in West is
niet uniek. In de hele stad
zijn de afgelopen jaren boe-
kenkasten in het straat-
beeld verschenen. 

Bij het stadsdeel liet be-
stuurder Carolien de Heer
dinsdagavond weten ver-
baasd te zijn over de aan-
staande verwijdering van de
kasten. Daar kwam het tij-

dens de rondvraag van de
stadsdeelcommissie aan de
orde. „De boekenkast leeft
heel erg in de buurt”, zei Na-
tasja van der Geest van de
PvdA. „Het is een mooie op-
lossing om de lelijke muur
in het winkelcentrum nuttig
te laten zijn.” De vraag werd
gesteld waar een openbare
boekenkast dan aan moet
voldoen. 

De Heer wil dat de boe-
kenkasten voorlopig blij-
ven. „Zeker in coronatijd
bieden ze een veilige manier
om een boek te lenen of te
ruilen, iets waar bewoners
erg blij mee zijn”, aldus de
stadsdeelbestuurder.

OP DE KAST GEJAAGD

Bewoners willen de boekenkast heel graag behouden. 
FOTO RONALD BAKKER 

Buurtbewoners boos over verwijdering geliefde boekenkast

doeling hiermee? U wilt
financiering brengen naar
de haven, maar wat is de
achtergrond erbij? Waarom
vind je dat belangrijk om te
doen? Maar nogmaals: ik
sta daar voor open. De
Amsterdamse haven zal
een belangrijke rol spelen
in de energietransitie. Als
bijvoorbeeld het Rijk zich
daar nog meer betrokken
bij wil voelen zeg ik: kom
verder aan boord. Wil je
daar nog financiering aan
toevoegen, dan kan dat op
verschillende manieren.”

Wel lekker voor de stadskas
toch? Die is flink
leeggeschud.

„We zullen alles in over-
weging nemen. Het achter-
liggende punt is: de haven
van Amsterdam heeft nu
een belangrijke rol en zal
die in de toekomst blijven
spelen. Er zullen verande-
ringen plaatsvinden. Als er
andere stakeholders zijn
zeg ik: kom maar door. Ik
heb een open houding over
mede-aandeelhouderschap,
maar het gaat dus wel om
hun achterliggende bedoe-
ling. Als het alleen maar
gaat om rendement, vraag
ik mij af of dat een meer-
waarde is voor de stad en
de bedrijven die daar zijn.”

Iets anders: de Passenger
Terminal wordt weinig
genoemd in uw visie. Terwijl
de cruisesector wel een
beeldbepalend facet is in de
haven. Er waren plannen
voor verplaatsing.

„Dat speelt vooral in de
besluitvorming rondom de
Sprong over het IJ. Laten
we eerst afwachten hoe dat
eruit komt te zien. We
hebben met de regio ge-
sproken of er animo is voor
alternatieve locaties. Die
ambitie is er bij hen niet

echt. Laten we dus eerst
zelf maar eens besluiten
wat we met de Sprong over
het IJ willen, dan kijken we
daarna wat we met de PTA
gaan doen.”

U heeft daar zelf geen beeld
bij?

„Ik ben vooral ook be-
nieuwd waar de cruisewe-
reld zichzelf ook naartoe
brengt. Zij hebben ook een
enorme klap gekregen door
corona.”

Als ik de visie lees, mist er
nog een soort ’trots’. Mist u
die ook?

„Waar ik heel tevreden
mee ben is dat er een visie
ligt waar we de haven naar-
toe willen brengen. Het
stuk zelf vind ik, ook van-
wege de historische be-
schrijving die erin zit,
sterk. Maar het gevoel dat
Amsterdam een belangrijke
Europese havenstad is, kan
bij de Amsterdammer al-
leen nog maar sterker wor-
den. Door deze inhoudelij-
ke lijn te kiezen kunnen we
de stad en haven mentaal
dichter bij elkaar laten
komen. Daar kan alleen
maar meer trots uit voort-
komen. Daar ben ik van
overtuigd.”

Als Utrechter moet u de
Amsterdammers dus euforie
laten ervaren over hun
haven?

„Toen ik hier aantrad
dacht ik: potverdorie, die
haven is een heel groot
goed. Wat daar gebeurt, is
fascinerend. Ik gun het
Amsterdam om daar meer
van te genieten.”

Tips: amsterdam@telegraaf.nl

Wonen en werken in het
havengebied moet heel
aantrekkelijk worden


