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DATUM 15:00 – 16:30 11 JUNI 2020  

LOCATIE DIGITAAL (ZOOM) 

 

DOEL BIJEENKOMST  

In de eerste rondetafelbijeenkomst over de woningbouwopgave van de studiegroep interbestuurlijke 
en financiële verhoudingen (in januari) werd gefocust op een analyse van de interbestuurlijk aanpak 
van deze opgave. In deze tweede bijeenkomst over het thema was het doel om na te denken over 
oplossingsrichtingen om versnelling te bereiken in de woningbouwopgave. Daarbij lag de focus op  
werkwijzen en instrumenten die interbestuurlijke samenwerking rond dit thema ondersteunen.  
 

VERSLAG RONDETAFELBIJEENKOMST 

DEELSESSIE 1: LANDELIJKE KEUZES EN NATIONALE/REGIONALE REGIE 

Hoofdvragen in deze eerste deelsessie waren: 
• Welke keuzes moeten op landelijk niveau worden gemaakt zodat ‘de regio’ vaart kan maken?  
• Hoe vergroten we de regie op de voortgang, zowel nationaal als regionaal? 

URGENTIE 

• Alle deelnemers onderschrijven de urgentie van de opgave en de noodzaak om de 
doelstellingen voor de korte en lange termijn op te schroeven. 

• Door op rijksniveau meer urgentie te creëren kunnen ook op regionaal en lokaal niveau 
plannen versneld worden. Urgentie betekent richtinggevende uitspraken aan de regionale 
uitwerking met ruimtelijke keuzes van woningbouw ten opzichte van andere opgaven en 
helderheid over termijnen en aantallen.  

• Ook op nationaal niveau moet de discussie geopend worden over binnenstedelijk en 
buitenstedelijk bouwen. Nu ligt nog teveel de nadruk op binnenstedelijk terwijl dat niet 
voldoende is. 

• Een kritische noot hierbij is wel dat urgentie botst soms met goed nadenken en afstemmen 
over wat je samen wilt bereiken terwijl dat vaak belangrijk om botsingen in de uitvoering te 
voorkomen. 

REGIONALE UITVOERING 

• Een regionale aanpak zou eigenlijk voor alle gemeenten moeten gelden, ook degenen die nu 
buiten regionale akkoorden en samenwerkingsverbanden vallen. Er zijn veel goede 
voorbeelden van werken op regionale schaal via bijvoorbeeld gebiedstafels. Ook voor de 
woningbouw zou dat kunnen werken. Uiteindelijk is het een regionaal vraagstuk om vraag 
een aanbod goed op elkaar af te stemmen. 



• In de uitvoering zijn wel middelen nodig om elkaar aan afspraken te kunnen houden. Soms is 
het bestaan van een sanctie al genoeg om commitment aan afspraken af te dwingen zonder 
dat het dan uiteindelijk ingezet hoeft te worden.  

• Corporaties werken vaak op regionaal niveau, terwijl ze op lokaal niveau volgens de wet 
afspraken moeten maken. Dit regionale niveau zou eigenlijk terug moeten komen in de wet. 

INSTRUMENTEN 

• Op dit moment zijn er veel instrumenten voorhanden waardoor het soms onoverzichtelijk 
wordt wat er allemaal  is. Het zou beter zijn een aantal generieke maatregelen te hebben 
waarbij dan in specifieke gevallen maatwerk geboden kan worden. 

• Het Rijk zou meer handvaten moeten bieden om Regionale Investeringsagenda’s (RIA’s) te 
ondersteunen. Deze blijken als PPS constructie erg effectief. 

• Alle overheden, maar met name ook het Rijk, zouden zich meer kunnen richten op het 
ondersteunen van de bouwsector, bijvoorbeeld op het gebied van innovatie. 

• Specifiek voor corporaties kan versoepeling in de markttoets of het anders inzetten van de 
verhuurdersheffing (bijvoorbeeld gekoppeld aan prestatieafspraken) ervoor zorgen dat zij 
meer slagkracht krijgen en een grotere rol kunnen spelen in gebiedsontwikkeling. 

• Instrumenten die direct effect kunnen hebben op versnelling zijn: Woondeals, stadsakkoor-
den en ontwikkellabs. Dergelijke oplossingen zouden veel meer gebruikt moeten worden. 

• Een instrument als VINEX staat op gespannen voet met het uitgangspunt dat de locatiekeuze 
op lokaal niveau tot stand moet komen. 
 

DEELSESSIE 2: FINANCIEEL INSTRUMENTARIUM  

Hoofdvraag in deze tweede deelsessie was: Hoe regelen we de financiën voor de woningbouw-
opgave? Hoe zetten we geld zo slim mogelijk in om versnelling te realiseren?  

ALGEMEEN 

• Bij het nadenken over financiële instrumenten is het van belang om uit te gaan van de lijnen 
van het bestuurlijk ‘schema’ van de woningmarkt: drie bestuurslagen zijn (het meest) 
betrokken: Rijk, provincies en gemeenten; en twee typen partijen bouwen: private partijen 
en de corporatiesector. 

• De inzet van financiën moet gekoppeld zijn aan een helder beleidsdoel. Denk na waar je 
specifiek op wil sturen, bijvoorbeeld de bouw van woningen in een bepaald segment.    

• Kies voor instrumentarium dat ingericht is op urgentie van de opgave. Dat is bijvoorbeeld te 
zien in de woningbouwimpuls, die een ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’-filosofie kent. 

• Uitgangspunten zouden moet zijn om anticyclisch te bouwen, te sturen op voorspelbaarheid 
en betrouwbaarheid, en te zorgen voor een gestage bouwstroom. 

• Zijn financiële instrumenten alleen gericht op bouw of kunnen ze rekening houden met de 
waardestijging van woningen, zoals maatschappelijk gebonden eigendom in het verleden? Is 
dat ook mogelijk bij koopwoningen? 

LANDELIJK INSTRUMENTARIUM 

• De grootste bottleneck rond woningbouw zit in de voorinvesteringsfase. (Landelijke) 
financiële instrumenten zouden er vooral op moeten zijn gericht om die weg te nemen. 
Daarbij moeten we leren van enkele tijdens de VINEX gemaakte fouten waarin (OV-
)infrastructuur te laat werd gebouwd.  

• Tijdens die voorfase kunnen gemeenten garant staan – als de bouw pas start als er bv. 60%  
• Koppel financiering aan bestuurlijk programma waarin de opgave per regio wordt bepaald.  



• Evalueer de nu lopende woningbouwimpuls, en maak dit instrument structureel als de 
positieve effecten kunnen worden vastgesteld.  

GEMEENTELIJK EN REGIONAAL INSTRUMENTARIUM 

• Grondexploitatie was in het verleden voor veel gemeenten vaak vooral een post om de 
begroting sluitend te krijgen. Middelen uit grondexploitatie zouden ten goede moeten 
komen aan de woningbouwopgave. 

• Gemeenten kunnen ook zoeken naar manieren om positieve en negatieve resultaten uit 
grondexploitatie op gemeentelijk niveau te verevenen. Zo hoeft niet de ontwikkeling van 
elke locatie gepaard te gaan met winst op de GREX.  

• In regionale samenwerking tussen gemeenten kan er worden gezocht naar manieren om 
risico’s te delen, bijvoorbeeld door op regionaal niveau GREXen te verevenen.  

• Breng partijen bij elkaar in regionale investeringsagenda’s waarin opgaven aan elkaar 
verknoopt worden.  

• Een knelpunt is het feit dat eigenaren van kavels vaak langdurig niet bouwen. In Spanje 
bestaat een instrument waarbij andere partijen met een plan kunnen komen. De 
grondeigenaar krijgt dan de mogelijkheid om te participeren in die plannen. Als hij daar niet 
voor kiest, verliest hij zijn bouwrecht en krijgt de initiatiefnemer de ruimte. Dit is een 
ingrijpend instrument, dat de markt echter wel in beweging kan krijgen. 

• Er zou meer besef moeten komen bij vooral raadsleden dat het stapelen van eisen op het 
gebied van groen, sociaal domein, parkeren, etc. niet bijdraagt aan het versnellen van de 
opgave.   

WONINGCORPORATIES 

• De verhuurderheffing versoepelen / afschaffen zou flinke impuls voor de bouw betekenen. 
• Dat moet gepaard gaan met randvoorwaarden: het versoepelen van de markttoets voor 

woningcorporaties, en het verschaffen van een bredere license to operate voor 
woningcorporaties (c.q. het verruimen van de visie op hun kerntaak).  

BUNDELING EN SCHAAL 

• Op meerdere manieren kan worden gezocht naar het bereiken van schaalvoordelen in de 
bouw. Dit kan zowel op het niveau van innovatie en industrialisatie in de bouw. Dat kan 
onrendabele toppen wegnemen, en zorgen voor versnelling. 

• Ook het bundelen van programma’s kan zorgen voor versnelling. Door locaties gebundeld op 
de markt te brengen, kunnen combinaties worden gemaakt tussen commercieel interessante 
en minder interessante business cases. Bijvoorbeeld:  

o Combineren van interessante locaties met commercieel minder interessante locaties 
o Combineren van segmenten: bepalen dat behalve koop in het topsegment ook in het 

meer betaalbare segment moet worden gebouwd.  
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