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Minister Ollongren pleit voor het realiseren van fabrieksgebouwde, tijdelijke woningen die niet alleen 
nu voor statushouders maar later ook voor studenten in te zetten zijn. 

Gemeenten staat het water aan de lippen nu steeds meer asielzoekers met 
verblijfsstatus moeten worden gehuisvest. Met de komst van een grote groep 
Afghaanse evacués wordt het aantal vreemdelingen dat wacht op een sociale woning 
alleen maar langer. Demissionair minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) luidt de 
noodklok. „We moeten echt naar onorthodoxe maatregelen toe.” 

Het tekort aan sociale huurwoningen is al groot en wordt alleen maar groter. Moesten er in 
2020 11.000 statushouders worden gehuisvest, dit jaar werd dat aantal omhoog geschroefd 
naar 27.000. Lokale overheden moesten dus bijna tweeënhalf keer zoveel mensen plaatsen. 
Daar komt een nog onbekend aantal Afghanen bij, ziet ook de D66-bewindsvrouw. „De azc’s 
zitten al behoorlijk vol. Het was al knellend. Maar de nieuwe toestroom uit Afghanistan is de 
druppel die de emmer doet overlopen.” 

Gemeenten moeten kijken ‘wat ze kunnen verzinnen’, vraagt de minister. „Haarlem heeft 
bijvoorbeeld een schip beschikbaar gesteld, waar ze tijdelijk kunnen zitten. Wij gaan kijken 
naar grond van het Rijksvastgoedbedrijf waar tijdelijke woningen kunnen worden 
gerealiseerd.” 



Tijdelijke ‘flexwoningen’ zijn namelijk sneller te realiseren dan nieuwbouw, redeneert de 
bewindsvrouw. „Dat zijn fabrieksgebouwde, tijdelijke woningen. Die kunnen we nu 
beschikbaar stellen voor statushouders, maar op den duur zijn die ook in te zetten voor 
bijvoorbeeld studenten.” 

Woningnood 

Het idee van flexwoningen speelt al enkele jaren. In grote steden als Den Haag, Rotterdam 
en Utrecht lopen al enkele grote projecten. Door de snel groeiende woningnood, kennen nu 
echter ook kleinere gemeenten het probleem dat ze de doelstellingen van de minister niet 
halen. 

Lees ook: Statushouders en arbeidsmigranten mogen wonen in oude Limburgse 
vakantieparken 

Het tekort aan woningen heeft gevolgen voor de hele asielketen. Door de stokkende 
doorstroming zitten asielcentra in Nederland propvol. Lokale overheden willen helpen, maar 
worstelen ondertussen ook met woningzoekenden uit de eigen gemeenten. Dat zorgt voor 
problemen. Een van de gemeenten die in de knel zit is Castricum. „We willen wel, maar er 
zijn simpelweg te weinig woningen beschikbaar”, zegt woonwethouder Paul Slettenhaar van 
deze Noord-Hollandse gemeente. 

Er zijn namelijk ook andere groepen die dringend een woning nodig hebben, vertelt hij. 
„Denk bijvoorbeeld aan jongeren die willen gaan samenwonen om een gezin te stichten. Of 
aan ouders met kinderen die uit elkaar gaan die met spoed een woning zoeken. Een woning 
kun je immers maar één keer weggeven en hierdoor vallen deze groepen buiten de boot.” 

Druppel op gloeiende plaat 

Critici stellen dan ook dat het idee van flexwoningen slechts een druppel op de gloeiende 
plaat is, gezien de totale woningbouwopgave. Er zijn te weinig bouwlocaties, de bouwkosten 
zijn hoog en sommige woningbouwplannen zijn financieel onhaalbaar. Bovendien zijn er 
grote tekorten in de bouw, zowel qua mankracht als materiaal. Nog los van de bekende 
stikstof-uitspraak van de Raad van State in 2019, waardoor veel grote woningbouwprojecten 
stil kwamen te liggen. Ook voor flexwoningen is het voor gemeentes niet gemakkelijk 
bouwlocaties te vinden. 

Castricum werd recent op de vingers getikt door de provincie, omdat er een achterstand is 
op de huisvesting van statushouders. „Dit jaar hebben we een taakstelling gekregen van het 
Rijk om 56 mensen een woonplek te bieden. Dat lijkt misschien weinig, maar voor een kleine 
gemeente is dat een forse opgave.” 

Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) herkent de problematiek: „De 
taakstelling is dit jaar flink gestegen”, meldt de woordvoerder. „Dat komt onder andere 
doordat bij de immigratiedienst de achterstanden worden ingelopen en daarmee dus meer 
personen een verblijfsvergunning krijgen. Daardoor is versneld woonruimte nodig bij 
gemeenten.” 

„Door de tekorten op de woningmarkt is het niet mogelijk iedereen tegelijk te helpen”, weet 
de zegsman. „Het leidt tot situaties waarin gemeenten moeten kiezen wie precies wanneer 
voor beschikbare woonruimte in aanmerking komt. Denk bijvoorbeeld aan jongeren, 
uitstroom vanuit de jeugdzorg, GGZ en spoedzoekers, zoals arbeidsmigranten en 
gescheiden ouders met kinderen. Het zou onwenselijk zijn wanneer de ene groep de andere 
verdringt.” 
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Wachtlijst 

Toch dringt de rijksoverheid erop aan dat gemeenten ruimten vrijmaken voor de 
vreemdelingen. Bij het Centraal Opvang orgaan Asielzoekers (COA) is er namelijk bijna geen 
plek meer om asielzoekers op te vangen. „Meer dan veertig procent van onze bewoners is 
statushouder en wacht op een woning”, weet een woordvoerder. „Het gaat inmiddels om 
ruim 11.000 mensen die op de wachtlijst staan.” 

„Hoe meer statushouders een woning vinden, hoe meer ruimte het COA krijgt om mensen op 
te vangen”, vertelt de zegsman. „Gemeenten willen dit ook en zij zoeken mogelijkheden om 
de uitstroom naar een woning zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen.” 

Castricum heeft inmiddels wel een oplossing gevonden. Door de inzet van flexwoningen 
kunnen ze snel de migranten huisvesten. „Het is een landelijke proef, maar als deze er niet 
was geweest dan hadden we waarschijnlijk bijna alle beschikbare woningen aan de 
statushouders moeten geven”, zegt Slettenhaar. „Toch maken wij ons nog steeds grote 
zorgen. Met de komst van de Afghanen en andere groepen die een verblijfsvergunning 
krijgen, zal het ook volgend jaar een lastige kluif worden.” 

Kiezen tussen verschillende groepen wil minister Ollongren niet. „Er zijn al verschillende 
groepen die urgent behoefte hebben aan woonruimte. Er komt extra druk op, maar als 
iemand recht heeft op een status is dat nou eenmaal zo. Wij zoeken het in meer realiseren, 
bijvoorbeeld met een tijdelijke woning.” 

 


